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CAPITOLUL I
AMPLASAMENTUL, CONŢINUTUL, OBIECTIVELE PRINCIPALE ŞI RELAŢIA PUZ CU
ALTE PLANURI ŞI/SAU PROGRAME RELEVANTE
I.1. Informații privind amplasamentul PUZ
I.1.1. Localizarea terenului care face obiectul PUZ

Ternul analizat
în cadrul
Planului Urbanistic Zonal ”Amenajare
iazuri piscicole și împrejmuire”, cu
suprafața de 413.000 mp este situat
în extravilanul comunei Filipești
județul Bacău, în extremitatea sudică
a teritoriului ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu, în zona inundabilă
de pe malul drept al râului Siret.

Limita teritoriului
ROSPA0072
Nr.
punct.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Amplasamentul Planului
Urbanistic Zonal

Regimul juridic al terenului
Este proprietate privată a dlui
Ciubotaru
Liviu,
conform
Extrasului de Carte Funciară nr.
2827/28.03.2017, document în care
este notată înscrierea provizorie a
dreptului de superficie pentru SD
Consult SRL Bacău, pentru o perioadă
de 50 ani și sub condiția suspensivă a
obținerii autorizației de construire în
termen de 3 ani de la data încheierii
Contractului de superficie nr.
944/27.03.2017.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului PUZ
X
583005.849
582982.504
582986.187
582984.894

Y
648602.711
648588.692
648575.212
648559.400

582978.163
582971.996
582958.858
582956.395
582955.688
582957.227

648535.673
648519.382
648467.153
648438.565
648419.078
648412.535
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Nr.
punct.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului PUZ
X
582965.468
582970.521
582975.875
582980.582
582984.469
583000.709
583009.239
583017.538
583032.500
583054.429
583076.197
583103.846
583125.879
583318.557
583319.115
583319.297
583320.171
583321.373
583324.934
583326.236
583328.914
583329.357
583331.308
583329.189
583348.500
583402.069
583438.471
583462.741
583475.676
583493.450
583505.875
583521.237
583551.401
583544.139
583712.047
583718.181
583717.703
583721.151
583725.008
583728.906
583732.102
583738.445
583747.244
583755.079
583711.503
583671.774
583603.295
583529.208
583467.700
583429.985
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Y
648375.129
648356.890
648340.619
648326.897
648312.470
648269.547
648260.688
648254.483
648247.356
648233.622
648204.701
648165.645
648160.747
648099.594
648151.939
648156.575
648172.186
648224.821
648254.171
648274.684
648302.646
648322.760
648342.700
648365.988
648391.977
648437.891
648362.264
648320.875
648303.105
648275.230
648254.605
648228.949
648189.918
648155.724
648153.188
648143.270
648175.485
648229.183
648298.756
648350.219
648392.420
648402.130
648437.761
648485.892
648783.351
648782.664
648795.934
648811.049
648841.638
648878.404
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I.1.2. Regimul juridic şi economic al terenului care face obiectul PUZ
Conform Certificatului de Urbanism nr. 221 din 19.06.2017, obținut de SD Consult SRL
Bacău, pentru stabilirea condiţiilor urbanistice necesare implementării în zonă a proiectului propus,
este necesară întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal care să permită extinderea intravilanului
comunei Filipești, judeţul Bacău, cu suprafaţa de 413.000 mp, suprafaţă pe care se propune
”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”:
Regimul juridic al terenului
Este proprietate privată a d-lui Ciubotaru Liviu, conform Extrasului de Carte Funciară nr.
2827/28.03.2017, document în care este notată înscrierea provizorie a dreptului de
superficie pentru SD Consult SRL Bacău, pentru o perioadă de 50 ani și sub condiția
suspensivă a obținerii autorizației de construire în termen de 3 ani de la data încheierii
Contractului de superficie nr. 944/27.03.2017.
Regimul economic al terenului:
o Folosința actuală – teren neproductiv;
o Destinația stabilită prin Planul Urbanistic General al comunei Filipești – zonă
terenuri agricole în extravilan;
Regimul tehnic al terenului:
o Funcțiune dominantă – zonă terenuri agricole în extravilan;
o Funcțiuni complementare admise - anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole,
rețele magistrale, căi de comunicație, îmbunătățiri funciare, rețele de
telecomunicații sau alte lucrări de infrastructură, construcții/amenajări pentru
combaterea și prevenirii acțiunii factorilor naturali distructivi (inundații, alunecări
de teren, eroziunea solului), construcții și amenajări speciale;
Utilități existente:
o Conform Avizului Primarului comunei Filipești nr. 3385/2017, accesul la teren se
realizează pe un drum comunal, DC 11 (fost DC 848) cu lățimea de 10 m și un drum
de exploatare, DE 976 cu lățimea de 6,50 m.

I.1.3. Organizarea urbanistic-arhitecturală a terenului analizat în PUZ
MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI CARE FACE OBIECTUL PUZ
1. Teren ocupat cu luciu de apă - 4 iazuri piscicole, din care:
1.1. Iaz I1 (luciu de apă)
1.2. Iaz I2 (luciu de apă)
1.3. Iaz I3 (luciu de apă)
1.4. Iaz I4 (luciu de apă)
2. Teren ocupat cu construirea digurilor, din care:
2.1. Construire dig de apărare la inundații, pe conturul terenului care face
obiectul PUZ, din care:
2.1.1. Construire dig de apărare a terenului la inundații, pe conturul
amenajării piscicole care face obiectul PUZ (2.950 m x 10 m)
2.1.2.Taluz interior pe digul de contur (2389.4x9.06m)
2.2. Construire diguri de compartimentare a luciului de apă în 4 iazuri piscicole,
din care:
2.2.1. Dig între iazurile I 1 și I 2 (347 m x 22,20 m)
Titular PUZ: SD Consult SRL Bacău

SUPRAFEȚE DE
TEREN OCUPATE DE
OBIECTELE PUZ
(mp)
340.600
180.300
144.300
8.120
7.880
69.871
51.148
29.500
21.648
17.393
7.704
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MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI CARE FACE OBIECTUL PUZ
2.2.2. Dig între iazurile I 3 și I 4 (182 m x 20,10 m)
2.2.3. Dig între iazurile I 3 - I 4 - I 2 (300 m x 20,10 m)
2.3. Construire dig de acces la insula de uscat (50 m x 26,60 m)
3. Teren ocupat cu amenajarea unei insule de uscat, din care:
3.1. Teren platforma amenajată, din care:
3.1.1. Construire clădire depozit materiale (70 mp) + trotuare
3.1.2. Construire cale de acces pe insulă
3.1.3. Teren liber amenajat ca spațiu verde
3.2. Taluz insulă, amenajat ca spațiu verde
4. Teren ocupat de platforma balastată, din care:
4.1. Teren ocupat cu amplasarea fosei vidanjabile şi cabinei WC (3,30 m x 3,30
m)
4.2. Teren ocupat cu amplasarea cabinei puţului forat (3 m x 3 m)
4.3. Teren ocupat cu amplasarea cabinei tip container (3 m x 3 m)
4.4. Teren ocupat cu amplasarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor (3
m x 3 m)
4.5. Teren ocupat cu parcarea autovehiculelor
4.6. Teren ocupat cu zona de recepție, ambalare și livrare a peștelui pentru
comercializare
SUPRAFAȚA TOTALĂ DE TEREN OCUPATĂ DE PUZ

SUPRAFEȚE DE
TEREN OCUPATE DE
OBIECTELE PUZ
(mp)
3.659
6.030
1.330
1.779
490
116
150
224
1.289
750
11
9
9
9
160
552
413.000

Pentru asigurarea circulațiilor carosabile și pietonale în incinta fermei piscicole vor fi
amenajate următoarele căi de acces:
Pe coronamentul digului de contur va fi amenajat un drum carosabil și pietonal, cu un strat
de 35 cm balast, L = 2.950 m și l = 4 m (S = 11.800 mp);
Pe coronamentul digului de compartimentare între iazurile I 1 și I 2 va fi amenajat un drum
carosabil și pietonal, cu un strat de 35 cm balast, L = 347 m și l = 4 m (S = 1.388 mp);
Pe coronamentul digului de acces la insulă va fi amenajat un drum carosabil și pietonal, cu
un strat de 35 cm balast, L = 50 m și l = 4 m (S = 200 mp);
Pe insula de uscat cu S= 150 mp.
Indicatorii urbanistici reglementaţi pentru zona de activităţi economice-industrie sunt:
P.O.T. maxim admis = 20%
C.U.T. maxim admis = 0,4
Regim de înălţime maxim admis = P+1.
Amplasarea clădirilor/construcţiilor este permisă numai în interiorul zonei edificabile.
I.2. Obiectivele principale ale PUZ
Obiectivul general al PUZ „Amenajare iazuri piscicole cu împrejmuire”, comuna Filipești, județul
Bacău”
Creșterea competitivităţii şi durabilităţii sectorului piscicol primar, prin realizarea
investiţiilor în acvacultură.
Obiectivele specifice ale PUZ:
Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei Filipești;
Dezvoltarea unei activități nepoluante, cu beneficii economice (creșterea unor specii de
pești cu perspective bune de valorificare, prin comercializare și pescuit sportiv: crap, novac,
sânger și știucă);
Satisfacerea cerințelor tot mai crescute de consum a peștelui, prin amenajarea unor iazuri
Titular PUZ: SD Consult SRL Bacău
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piscicole și reducerea presiunii asupra speciilor sălbatice de ihtiofaună din cursurile de apă.
Disponibilitatea limitată a resurselor naturale privind peştele de ape dulci, producţia
internă acoperind doar jumătate din consumul anual al populaţiei, reclamă necesitatea
completării acestor resurse prin extinderea activităţii de acvacultură.
Planul supus analizei face parte din categoria propunerilor bazate pe dezvoltarea durabilă a
zonei, fiind valorificate resursele de teren prin activităţi nepoluante şi care duc la scăderea
presiunii pe fauna piscicolă din râul Siret.
Cadrul natural al acestei zone, liberă de construcţii, este benefic pentru amenajarea
iazurilor piscicole pe terasa de pe malul drept al râului Siret, terasele de luncă limitrofe fiind
stabile.
Prin Planul Urbanistic Zonal se propune:
Extinderea intravilanului comunei Filipești, judeţul Bacău, cu suprafaţa de 413.000 mp
(41,300 ha), pentru dezvoltarea unei „zone activităţi economice – Amenajare iazuri
piscicole și împrejmuire”, pe terenul supus analizei;
Schimbarea regimului economic al terenului, din zonă teren agricol în extravilan, în zonă
„curţi construcţii, activităţi economice”;
Asigurarea accesului şi a circulaţiei, staţionare şi spații parcare în incintă;
Analiza compatibilităţii funcţiunii propuse cu zona funcţională existentă;
Analiza modului de asigurare a utilităţilor tehnico-edilitare necesare funcţionării
obiectivului propus.
Ca urmare a propunerilor menţionate, în această zonă a comunei Filipești este necesară
elaborarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal”, prin care să se stabilească obiectivele, acţiunile
şi priorităţile, compatibilitatea cu vecinătăţile existente, reglementările urbanistice necesare
pentru utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor.

I.3. Propunerea de dezvoltare
I.3.1. Prevederile PUZ
Prin propunerea PUZ se urmărește:
Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei Filipești;
Dezvoltarea unei activități nepoluante, cu beneficii economice;
Satisfacerea cerințelor tot mai crescute de consum a peștelui, prin înființarea unei ferme
piscicole și reducerea presiunii asupra speciilor sălbatice de ihtiofaună din cursurile de apă.
AMENAJARE IAZURI PISCICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE
Pe terenul cu suprafața de 413.000 mp, categoria de folosință neproductiv, SD Consult SRL
Bacău propune amenajarea a patru iazuri piscicole prin lucrări de excavare.
Amenajarea iazurilor piscicole include următoarele obiecte și lucrări:
1. Construirea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole;
2. Construirea digului de apărare la inundații, pe conturul terenului care face obiectul PUZ;
3. Construirea digurilor de compartimentare a luciului de apă în 4 iazuri piscicole;
4. Construirea digului de acces la insula de uscat;
5. Amenajarea drumului pe coronamentul digului de contur;
6. Amenajarea drumului pe coronamentul digului de compartimentare între iazurile I 1 și I 2;
7. Amenajarea drumului pe digul de acces la insula de uscat;
Titular PUZ: SD Consult SRL Bacău
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8. Construirea unei insule de uscat cu următoarele componente:
8.1. Construirea platformei și taluzului insulei;
8.2. Amenajarea unui drum, pe platforma insulei, pentru accesul la depozitul de
materiale;
8.3. Construirea clădirii pentru depozitarea materialelor, pe platforma insulei;
8.4. Amenajarea spațiilor verzi, pe platforma insulei și taluz;
9. Construirea platformei balastate, cu următoarele componente:
9.1. Amenajarea unei parcări cu 10 locuri (4 transport pește, 5 autoturisme personal, 1
utilaj);
9.2. Amenajarea zonei de recepție, ambalare și livrare a peștelui pentru comercializare;
9.3. Construirea unui puţ forat și a cabinei puțului;
9.4. Amplasarea cabinei tip container;
9.5. Construirea unei fose vidanjabile şi a unei cabine WC;
9.6. Amplasarea recipientelor pentru colectarea separată a deșeurilor;
10. Realizarea racordului pentru alimentarea cu energie electrică;
11. Împrejmuirea fermei piscicole.
LUCRĂRI PREGĂTITOARE – se estimează că vor dura circa 1 lună
Amenajarea drumului de exploatare, pe lungimea de 800 m și lățimea de 4 m, pentru
accesul cu mijloace de transport și utilaje la terenul care face obiectul PUZ (nivelare,
balastare).
Înlăturarea vegetației de pe terenul care face obiectul PUZ - defrişarea mecanică a
arbuştilor, precum și, transportul deșeurilor vegetale la un operator economic autorizat
d.p.d.v. al protecției mediului să preia acest tip de deșeu.
Decopertarea stratului de sol vegetal, acolo unde există, pe o adâncime de 20 - 30 cm, de
pe suprafeţele de teren pe care vor fi făcute construcţiile/amenajările fermei piscicole,
depozitarea temporară separată a acestuia pe terenul rămas liber de construcţii din incinta
viitoarei ferme piscicole, utilizarea ulterioară la înierbarea taluzurilor digurilor și a
suprafeței de spațiu verde care va fi amenajat pe insula de uscat, inclusiv pe taluzul
acesteia (1.289 mp).
ETAPA DE CONSTRUIRE ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ - estimată să dureze circa 36 luni
1. Construirea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole - Steren ocupată = 340.600 mp
Pe terenul cu suprafața de 413.000 mp, SD Consult SRL Bacău propune amenajarea a 4
iazuri piscicole prin lucrări de excavare, cu suprafața totală luciu de apă = 340.600 mp:
o Iaz I 1 = 180.300 mp;
o Iaz I 2 = 144.300 mp;
o Iaz I 3 = 8.120 mp;
o Iaz I 4 = 7.880 mp.
Cuvetele celor 4 iazuri vor fi tip eleşteu, rezultate din săpătură prin excavarea materialului
litologic, cu adâncimea de 8 m (adâncime necesară pentru a nu exista riscul rămânerii fără
apă în perioadele de secetă).
Adâncimea celor 4 iazuri fiind de circa 8 m se impune executarea unei banchete poziționată
mai jos cu 3 m față de nivelul terenului natural, cu lățimea de 2 m și panta taluzului de
1:1,5.
Conform Studiului geotehnic, nivelul apei fratice este fluctuant, la adâncimi cuprinse între
3,7 m și 4,7 m, în funcție de regimul precipitațiilor.
După realizarea excavațiilor, nivelul apei în iazuri se va stabiliza la cota sursei de alimentare
Titular PUZ: SD Consult SRL Bacău
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cu apă (nivelul apei în râul Siret). Excavațiile în adâncime vor fi realizate până se va ajunge
la straturile impermeabile, astfel încât, fundul iazurilor să nu permită pierderea apei prin
infiltrații, excavându-se următoarele straturi:
o Primul strat - material prăfos-nisipos, galben cafeniu;
o Al 2-lea strat – nisip argilos, cafeniu cenusiu cu inserții ruginii (numai la forajul F5);
o Al 3-lea strat – balast.
Structura fundului iazurilor va fi din argilă cenușie cu aspect de argilă mărnoasă plastic
vârtoasă tare.
Adâncimea apei în cele 4 iazuri va fi de 3 - 4 m.
Taluzurile vor avea panta de 1:1,5 şi vor fi consolidate prin acoperirea cu stratul de sol
vegetal rezultat din decopertarea suprafeţelor de teren utilizate pentru construcţiile şi
amenajările prevăzute înierbare (platformă balastată, cuvete iazuri, diguri) și înierbare.
Pentru evitarea degradării zonei şi asigurării protecţiei perimetrului, pe parcursul efectuării
lucrărilor de construire a cuvetelor celor 4 iazuri piscicole vor fi respectate următoarele
recomandări:
Pentru a asigura stabilitatea taluzurilor naturale, săpătura va fi realizată în trei trepte, cu
berme care să permită circulaţia utilajelor şi taluzuri cu panta de maximum 30%;
La partea superioară a săpăturii şi la baza fiecărui taluz va fi realizat un sistem de colectare
şi descărcare a apelor pluviale;
Taluzurile de deasupra luciului apei vor fi acoperite cu sol vegetal şi înierbate;
Taluzurile de sub luciul apei şi din zona de variaţie a nivelului apei va fi armat cu geogrile.
Valorificarea materialului rezultat din excavaţii (realizarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole)
Din excavațiile pentru realizarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole (S = 340.600 mp) rezultă
cantitatea de circa 2.724.800 mc material litologic excavat (340.600 x 8 = 2.724.800 mc,
predominant pietriş şi nisip). Acest material va fi utilizat pentru construcții/amenajări prevăzute în
PUZ și pentru valorificare prin comercializare, cantitățile pe fiecare lucrare vor fi disponibile în faza
de proiect tehnic și prezentate în documentația pentru obținerea acordului de mediu:
Construirea digului de apărare la inundații, pe conturul terenului;
Construirea digurilor pentru compartimentarea luciului de apă în 4 iazuri piscicole;
Construirea digului de acces la insula de uscat;
Amenajarea drumului de exploatare pe lungimea de 800 m și lățimea de 4 m, pentru
accesul la terenul analizat;
Amenajarea căilor interioare de acces (pe coronamentul digului de apărare, pe
coronamentul digului de compartimentare dintre iazurile I 1 și I 2, de acces la insula de
uscat și pe aceasta);
Amenajarea insulei de uscat, inclusiv a zonei verzi;
Amenajarea platformei betonate care include și parcarea;
Pietriș și nisip care va fi sortat şi valorificat ca material de construcţie, în infrastructura de
drumuri sau ca agregate minerale pentru diferite materiale de construcţie (BCA, betoane,
etc.).
Transportul materialului excavat se va face cu mijloacele de transport ale operatorului
economic care va fi contractat pentru execuția lucrărilor de construire și reconstrucție
ecologică, precum și, ale beneficiarilor agregatelor minerale.
2. Construirea digului de apărare la inundații, pe conturul terenului care face obiectul PUZ Steren ocupată = 51.148 mp.
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Deoarece terenul care face obiectul PUZ este în zona inundabilă, pe conturul exterior al
acestuia va fi construit un dig de apărare la inundații, din materialul litologic rezultat ca
urmare a excavării pentru construirea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole.
Digul de contur care va fi construit ocupă suprafața de 51.148 mp având următoarele
caracteristici și componente:
o Dig de apărare a terenului la inundații, pe conturul amenajării piscicole care face
obiectul PUZ, cu L = 2.950 m, laţimea digului la bază (la nivelul terenului actual), ldig
bază = 10 m, lățimea coronamentului digului, ldig coronament = 4 m, înălțimea
maximă, h = 2 m, față de suprafaţa terenului natural (la nivelul terenului actual),
panta taluzului = 1:1,5, suprafața de teren ocupată, S = 29.500 mp (2.950 m x 10
m);
o Taluz interior pe digul de contur (de la baza mare a digului şi până la nivelul apei),
ocupă o suprafaţă de 21.648 mp (2.389,40 m x 9,06 m).
Pe digul de contur se va amenaja un drum de acces carosabil și pietonal (descriere la
punctul 5).
Pentru construirea digului de apărare la inundații va fi utilizată o parte din materialul
rezultat din excavare pentru amenajarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole.
La intrarea pe digul de contur se va construi o platformă balastată (descriere la punctul 9).
La baza exterioară a digului de contur se va construi gardul de împrejmuire a terenului
(descriere la punctul 11).
3. Construirea digurilor de compartimentare a luciului de apă în 4 iazuri piscicole - Steren ocupată
= 17.393 mp
Luciul de apă cu suprafața totală de 340.600 mp (cuvetă construită prin excavare) va fi
compartimentat în 4 iazuri piscicole (Iaz I 1 = 180.300 mp, Iaz I 2 = 144.300 mp, Iaz I 3 =
8.120 mp, Iaz I 4 = 7.880 mp), prin diguri de compartimentare
o Între iazurile I 1 și I2 se va construi un dig de compartimentare cu următoarele
caracteristici: L = 347 m, lăţimea la baza digului (la nivelul apei în iaz), ldig bază =
22,20 m, lățimea coronamentului digului, ldig coronament = 4 m, h = 2 m, panta
taluzului = 1:1,5, suprafața de teren ocupată, S = 7.704 mp.
Pe coronamentul acestui dig de compartimentare se va amenaja un drum de acces
(descriere punctul 6).
o Între iazurile I 3 și I 4 se va construi un dig de compartimentare cu următoarele
caracteristici: L = 182 m, lăţimea la baza digului (la nivelul apei în iaz), ldig bază =
20,10 m, lățimea coronamentului digului, ldig coronament = 2 m, h = 2 m, panta
taluzului = 1:1,5, suprafața de teren ocupată, S = 3.659 mp.
Pe coronamentul acestui dig de compartimentare nu se va amenaja drum de acces.
o Între iazurile I 3 - I 4 - I 2 se va construi un dig de compartimentare cu următoarele
caracteristici: L = 300 m, lăţimea la baza digului (la nivelul apei în iaz), ldig bază =
20,10 m, lățimea coronamentului digului, ldig coronament = 2 m, h = 2 m, panta
taluzului = 1:1,5, suprafața de teren ocupată, S = 6.030 mp.
Pe coronamentul acestui dig de compartimentare se va amenaja un drum de acces.
Pentru construirea digurilor de compartimentare a luciului de apă va fi utilizată o parte din
materialul rezultat din excavare pentru amenajarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole.
4. Construirea digului de acces la insula de uscat - Steren ocupată = 1.330 mp.
Digul de acces la insula de uscat va avea următoarele caracteristici: L = 50 m, laţimea
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digului la bază (la nivelul apei în iaz), l dig bază = 26,60 m, lățimea coronamentului digului,
ldig coronament = 4 m, h = 2 m, panta taluzului = 1:1,5, suprafața de teren ocupată, S =
1.330 mp.
Pe digul de acces la insulă se va amenaja un drum de acces (descriere la punctul 7).
Pe suprafața de teren pe care va fi construit digul de acces la insulă nu se vor face excavaţii,
va fi depusă umplutură pe înălţimea de 2 m, astfel încât, cota digului să fie aceeaşi cu cota
insulei şi cu cota digului de apărare la inundații de pe conturul terenului.
Pentru construcția digului de acces la insulă va fi utilizată o parte din materialul rezultat din
excavare pentru amenajarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole.
Umplerea digurilor se va face astfel:
În straturi de maximum 25 cm grosime, prin împrăștierea materialului litologic cu
buldozerul şi compactarea fiecărui strat cu un compactor;
Udarea fiecărui strat şi prelevarea probelor pentru verificarea gradului de compactare a
terasamentului care trebuie să fie de minimum > 95%, sau mediu > 98%, din valoarea
obţinută prin încercarea Proctor normal;
După compactare se face finisarea manuală a taluzurilor şi a bermelor;
Protecţia la eroziune a taluzurilor se va face prin acoperirea cu sol vegetal şi înierbare
(însămânţarea cu ierburi perene). Se va utiliza solul vegetal decopertat din zonele în care se
fac construcţiile/amenajările fermei piscicole, sol care a fost depozitat separat.
5. Amenajarea drumului pe coronamentul digului de contur
Pe coronamentul digului de contur va fi amenajat un drum carosabil și pietonal, cu un strat
de 35 cm balast, L = 2.950 m și l = 4 m (S = 11.800 mp).
Pentru amenajarea acestui drum va fi utilizat o parte din materialul rezultat din excavare
pentru amenajarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole.
6. Amenajarea drumului pe coronamentul digului de compartimentare între iazurile I 1 și I 2
Pe coronamentul digului de compartimentare între iazurile I 1 și I 2 va fi amenajat un drum
carosabil și pietonal, cu un strat de 35 cm balast, L = 347 m și l = 4 m (S = 1.388 mp).
Pentru amenajarea acestui drum va fi utilizată o parte din materialul rezultat din excavare
pentru amenajarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole.
7. Amenajarea drumului pe digul de acces la insulă
Pe coronamentul digului de acces la insulă va fi amenajat un drum carosabil și pietonal, cu
un strat de 35 cm balast, L = 50 m și l = 4 m (S = 200 mp).
Pentru amenajarea acestui drum va fi utilizată o parte din materialul rezultat din excavare
pentru amenajarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole.
8. Construirea insulei de uscat - Steren ocupată = 1.779 mp, cu următoarele componente:
8.1. Construirea platformei și taluzului insulei;
8.2. Amenajarea unui drum, pe platforma insulei;
8.3. Construirea clădirii pentru depozitarea materialelor, pe platforma insulei;
8.4. Amenajarea spațiilor verzi, pe platforma insulei (224 mp) și pe taluzul acesteia.
Platforma insulei va fi amplasată la distanța de 50 m față de digul de apărare a terenului la
inundații, va avea formă circulară.
Pe suprafaţa de teren ocupată de insulă nu se vor face excavații, va fi depusă umplutură pe
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înălţimea de 2 m, astfel încât, cota insulei să fie aceeaşi cu cota digului de apărare la
inundații.
Pe platforma insulei, cu S = 490 mp, vor fi construite/amenajate:
o Va fi amenajat un drum pe S = 150 mp, cu un strat de 35 cm balast, pentru accesul
la depozitul de materiale;
o Va fi construită clădirea cu destinația depozit de materiale, pe Stoatală = 116 mp
(parterul cu Sutilă = 70 mp + 46 mp trotuare).
Caracteristicile construcției: fundații izolate, stâlpi și grinzi din lemn, planșeu
(tavan) din lemn, închideri exterioare și compartimentări interioare cu pereți din
lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din membrană bituminoasă.
o Va fi amenajată zona verde pe S = 224 mp.
Taluzul insulei cu panta de 1:1,5, cu S = 1.289 mp, amenajat ca zonă verde.
9. Construirea platformei balastate - Steren ocupată = 750 mp, cu următoarele componente:
9.1. Amenajarea unei parcări cu 10 locuri, S = 160 mp;
9.2. Amenajarea zonei de recepție, ambalare și livrare a peștelui pentru
comercializare, S = 552 mp;
9.3. Construirea unui puţ forat și a cabinei puțului;
9.4. Amplasarea cabinei tip container;
9.5. Construirea unei fose vidanjabile şi a unei cabine WC;
9.6. Amplasarea recipientelor pentru colectarea separată a deșeurilor.
Pe suprafața de teren pe care va fi amenajată platforma balastată nu se excavează.
Pentru amenajarea platformei balastate, după nivelarea terenului, infrastructura acestei
platforme va fi de tip carosabil, cu strat de balast de 35 cm, compactat.
Pentru amenajarea acestei platforme va fi utilizată o parte din materialul rezultat din
excavare, pentru construirea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole.
Amenajarea unei parcări balastate cu 10 locuri (4 autovehicule transport pește – 80 mp, 5
autoturisme personal – 60 mp, 1 utilaj pentru transportul peștelui capturat, de la iazuri în
zona de recepție – 20 mp), S = 160 mp.
Amenajarea zonei de recepție, ambalare și livrare a peștelui pentru comercializare, S =
552 mp.
Construirea unui puţ forat cu adâncimea de 12 m, echipat cu cabina puțului (2 x 2 x 2 m),
construită din beton armat și poziționată semiîngropat, în care va fi montat un hidrofor
care va asigura pomparea apei în cabina tip container, . Suprafaţa de teren ocupată de
cabina puţului forat va fi de 9 mp (3 x 3 m, inclusiv trotuarul din dale de beton).
Amplasarea cabinei tip container
Pentru personalul angajat (4 muncitori şi 2 paznici) va fi amplasată o cabină tip container
cu dimensiunile de 3 x 3 x 2,2 m, ocupând S = 9 mp. Cabina va fi dotată cu masă, scaune şi
chiuvetă, apa pentru chiuvetă fiind asigurată prin pompare cu un hidrofor din puţul forat.
Construirea unei fose vidanjabile şi a unei cabine WC
Apele menajere uzate rezultate din cabina tip container vor fi colectate și dirijate în fosa
vidanjabilă, cu dimensiunile de 2,3 x 2,3 x 2 m și capacitatea de stocare de 8 mc.
Peste fosa vidanjabilă va fi amplasată o cabină WC, construită pe aceleaşi dimensiuni
exterioare ca și fosa vidanjabilă (2,3 x 2,3 x 2 m).
Atât fosa vidanjabilă cât și cabina WC vor fi construite din beton armat.
Suprafaţa de teren ocupată de fosa vidanjabilă și cabina WC va fi de 11 mp (3,3 x 3,3 m,
inclusiv trotuarul din dale de beton).
Amplasarea recipientelor pentru colectarea separată a deșeurilor – 2 recipiente pentru
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colectarea separată a deșurilor menajere și de ambalaje (PET-uri), ocupând S = 9 mp (3 x 3
m).
10. Realizarea racordului pentru alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza printr-un branşament trifazat la
reţeaua aeriană 0,4 kV, existentă în zonă, soluţia tehnică de racordare fiind stabilită de
către E.ON MOLDOVA S.A, prin avizul de racordare.
Iluminatul exterior va fi asigurat în zona de intrare (platforma balastată) şi în zona clădirii
de depozitare a materialelor ( pe insulă).
Instalaţia de iluminat exterior va fi făcută pe stâlpi metalici montaţi în fundaţie de beton.
11. Împrejmuirea fermei piscicole
Împrejmuirea terenului care face obiectul PUZ va fi realizată cu un gard construit din plasă
de sârmă zincată, montată pe stâlpi metalici fixaţi în fundaţii izolate din beton simplu.
Gardul împrejmuitor va avea L = 3.070 m, h = 2 m, va fi montat pe limita terenului care face
obiectul PUZ, la baza exterioară a digului de apărare la inundații (la piciorul taluzului
exterior).
Lucrări de reconstrucţie ecologică
După terminarea lucrărilor de construire, pe suprafeţele de teren din incinta fermei
piscicole afectate temporar şi neocupate de construcţii se vor face lucrări de reconstrucţie
ecologică, care vor consta în:
Colectarea, transportul şi valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate,
prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze aceste
tipuri de deşeuri;
Nivelarea şi recopertarea cu sol vegetal a suprafeţelor de teren libere de construcţii şi
destinate zonei verzi, însămânţarea cu ierburi perene;
Evacuarea utilajelor folosite.
Lucrările pregătitoare, de construire și de reconstrucție ecologică vor fi realizate pe bază de
contract cu un operator economic de profil (construcții) care va asigura utilajele, mijloacele de
transport și forța de muncă necesare.

Asigurarea forței de muncă
Circa 36 persoane (personal muncitor și TESA), personal asigurat de către operatorul
economic care va contracta lucrările pregătitoare, de construire și reconstrucție ecologică.
ETAPA DE EXPLOATARE A IAZURILOR PISCICOLE - pe timp nelimitat
Regimul de funcţionare și creştere a peștelui în cele 4 iazuri piscicole
Asigurarea apei necesare funcţionării iazului piscicol (umplerea, primenirea şi
completarea apei pierdute prin evaporare) se realizează din pânza freatică (acvifer cu nivel
liber din nisipurile şi pietrişurile holocene), situată la adâncimi de 3,7 – 4,7 m şi precipitaţii,
fără să fie necesare lucrări de captare şi transport.
Principala condiţie privind calitatea apei din iazurile piscicole este ca apa să conţină oxigen
dizolvat de minimum 4 - 8 mg/l.
În perioada caldă, asigurarea cantităţii necesare de oxigen dizolvat în apă se va face
folosind aeratoare cu pale, care vor funcţiona pe bază de energie electric, asigurată printrTitular PUZ: SD Consult SRL Bacău
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un branşament trifazat la reţeaua aeriană 0,4 kV, existentă în zonă.
Ferma va fi dotată cu un multimăsurător care include sondă oxigen, sondă pH şi sondă
temperatură.
La punerea în funcţiune a celor 4 iazuri piscicole se va face popularea acestora cu material
biologic (crap, novac, sânger și știucă), achiziţionat din alte ferme piscicole.
Iazurile piscicole vor fi cu regim de funcționare permanent, pentru creşterea speciilor de
peşti în policultură (crap, novac, sânger și știucă), metodă prin care, vor fi valorificate
optim resursele naturale de hrană din bazinul piscicol, fiind exploatate la maximum nișele
trofice și obţinându-se un spor de producţie.
Nu vor fi utilizaţi fertilizanţi, hrana pentru creşterea peştelui existentă în iazul piscicol va fi
suplimentată cu şrot de cereale, administrat cu dispersoare automate de hrană.
Furajarea peştilor cu cereale şi evitarea granulelor concentrate, folosirea eficientă a
nutrienţilor necesari este esenţială pentru sustenabilitatea ecologică a fermei piscicole.
Capturarea, depozitarea şi transportul peştelui destinat comercializării
Peştele va fi capturat de către personalul angajat (6 muncitori) folosind bărci, plase de
pescuit, mincioc, hidrobidon, cizme lungi de protecţie pentru pescuit.
Capturarea peștelui se va face ca urmare a unor comenzi feme, astfel ca, la sfârșitul fiecărei
zile întreaga cantitate de pește capturată să fie și livrată.
Peștele recoltat va fi așezat în lăzi PVC cu gheaţă (achiziţionată de la operatori economici
de profil), iar transportul lăzilor, de la iaz până la mijlocul de transport al achizitorului
(staționat pe platforma balastată în zona de parcare) se va face cu un utilaj special de
transport auto.
Depozitarea şi încărcarea peştelui capturat şi pregătit pentru livrare se va face într-o zonă
uşor accesibilă, pe platforma balastată unde este și parcarea pentru autovehicule, situată
la intrarea în ferma piscicolă, zonă care va fi iluminată.
Valorificarea peștelui se va face prin comercializare la diverşi operatori economici și pescuit
sportiv, cerinţele pieţii fiind mult mai mari decât producţia de peşte existentă în zonă.
Transportul peştelui destinat comercializării se va face cu mijloacele de transport ale
beneficiarilor, corespunzătoare acestui gen de activitate, cu respectarea condiţiilor de
igienă specifice domeniului.
Personalul care va deservi ferma piscicolă
Personal angajat - 6 persoane (2 paznici și 4 muncitori) care se vor ocupa de întreţinerea
iazurilor piscicole, capturarea, ambalarea, depozitarea temporară şi livrarea peştelui destinat
comercializării, cu excepţia peştelui capturat ca urmare a pescuitului sportiv.
ETAPA DE DEZAFECTARE ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ – circa 12 luni
Durata de funcţionare a fermei piscicole este nedeterminată şi nu sunt prevăzute lucrări
specifice pentru încetarea activităţii.
În lipsa activităţii şi a lucrărilor de întreţinere specifice sunt posibile fenomene de
colmatare a iazurilor piscicole.
Responsabilitatea titularului PUZ, este aceea de a menţine în bună stare terenul şi
funcţiunile acestuia, cu scopul păstrării echilibrului hidrodinamic din zona de luncă a râului Siret,
cu respectarea măsurilor impuse prin actele de reglementare emise de autorităţile cu competenţe
în domeniul protecţiei componentelor de mediu.
Dezafectarea fermei piscicole se va face în baza unui proiect supus procedurii de
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reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment, una din
variantele posibile fiind:
Astuparea cuvetelor iazurilor piscicole cu material litologic rezultat din decolmatarea albiei
minore a râului Siret;
Dezafectarea construcţiilor și valorificarea deşeurilor rezultate;
Copertarea terenului cu un strat de sol fertil şi însămânţarea acestuia cu ierburi perene.
I.3.2. Căi de acces
Accesul la terenul care face obiectul PUZ
Accesul la/de la amplasamentul PUZ se va face pe drumurile existente în zonă, ținând cont
de restricțiile impuse fiecărei categorii de drum folosit:
Pe drumul comunal, DC 11 (fost DC 848) cu lățimea de 10 m și un drum de exploatare, DE
976 cu lățimea de 6,50 m;
În etapa lucrărilor pregătitoare DE 976 va fi amenajat pe L = 800 m și l = 4 m.

Aspecte ale drumului de exploatare

DE 976, pe L = 800 m și l = 4 m va fi întreținut de titularul PUZ pe toată durata de
implementare a acestuia.
Circulațiile carosabile și pietonale în incinta fermei piscicole vor fi realizate pe drumuri care vor fi
amenajate în etapa de construire:
Pe coronamentul digului de contur va fi amenajat un drum carosabil și pietonal, cu un strat
de 35 cm balast, L = 2.950 m și l = 4 m (S = 11.800 mp);
Pe coronamentul digului de compartimentare între iazurile I 1 și I 2 va fi amenajat un drum
carosabil și pietonal, cu un strat de 35 cm balast, L = 347 m și l = 4 m (S = 1.388 mp);
Pe coronamentul digului de acces la insulă va fi amenajat un drum carosabil și pietonal, cu
un strat de 35 cm balast, L = 50 m și l = 4 m (S = 200 mp);
Pe insula de uscat cu S= 150 mp.
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I.3.3. Dotări (utilaje, instalații şi mijloace de transport), utilităţi (echipare tehnico-edilitară),
materii prime, materiale, substanţe sau preparate chimice, energie electrică, combustibili
ETAPA DE CONSTRUIRE ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ
Pe amplasamentul şi vecinătăţile fermei piscicole nu sunt reţele de alimentare cu apă,
canalizare, gaze naturale, telecomunicaţii.
Asigurarea utilităţilor
Pe amplasamentul şi vecinătăţile fermei piscicole nu sunt reţele de alimentare cu apă,
canalizare, gaze naturale, telecomunicaţii.
Alimentarea cu apă tehnologică
În etapa de construire și reconstrucție ecologică apa tehnologică necesară va fi asigurată
din râul Siret şi va fi folosită pentru:
Construirea digurilor - pentru udarea fiecărui strat de maximum 25 cm de material litologic
folosit, în perioadele de secetă, cu scopul asigurării gradului necesar de compactare a
terasamentului;
Lucrările de reconstrucţie ecologică, înierbare.
Alimentarea cu apă potabilă
Apa potabilă va fi asigurată de către operatorul economic care va executa lucrările specifice
acestei etape, apă îmbuteliată în PET-uri, din reţeaua comercială.
Alimentarea cu apă menajeră
Pentru igiena sumară (spălatul mâinilor) apa va fi asigurată de către operatorul economic
contractat pentru execuția lucrărilor specifice acestei etape, adusă cu bidoane din plastic
de 10 l.
Evacuare ape uzate
Nu rezultă ape tehnologice uzate.
Ape uzate menajere
Apele uzate menajere generate pe amplasament, cabina WC ecologic, cu bazin de reţinere
vidanjabil, ape care vor fi preluate pe bază de contract, de către un operator economic
autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să desfăşoare această activitate.
Apele pluviale
Se scurg şi se absorb liber pe terenul din zona amplasamentului fermei piscicole,
infiltrându-se în sol datorită permeabilităţii mari a substratului, fără a produce modificări
privind calitatea apelor de suprafaţă şi freatice.
Energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un branşament trifazat la reţeaua
aeriană 0,4 kV, existentă în zonă, soluţia tehnică de racordare fiind stabilită de către E.ON
MOLDOVA S.A, prin avizul de racordare.
Agent termic, telefonie fixă
Nu sunt necesare.
Gesationare deșeuri
Amplasarea unui recipient - pentru colectarea dșeurilor de tip menajer, rezultate de la
personalul implicat în lucrările specifice etapei de construire și reconstrucție ecologică.
Amplasarea unui țarc - pentru colectarea dșeurilor de ambalaje (PET-uri), rezultate de la
apa consumată de personalul implicat în lucrările specifice acestei etape.
Protecţia componentelor de mediu în etapa lucrărilor de construire şi reconstrucţie ecologică va
fi responsabilitatea SD Consult SRL Bacău.
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Utilaje şi mijloace de transport folosite
Utilaje: excavator, buldozer, buldoexcavator, încărcător frontal, compactor.
Mijloace de transport folosite: autocamioane și autobasculante.
Utilajele, mijloacele de transport și personalul care le deserveşte vor fi asigurate de către
operatorul economic de profil (construcții) care va fi contractat să execute lucrările pregătitoare,
de construire și reconstrucție ecologică.
Materii prime utilizate
Nu se utilizează materii prime.
Materiale utilizate - achiziționate de la operatori economici de profil:
Elemente din lemn (stâlpi, grinzi, planșeu, închiderile exterioare, compartimentările
interioare și acoperiș tip șarpantă) - asamblate pentru construirea clădirii cu destinația
depozit de material Beton – pentru fundația clădirii cu destinația depozit de materiale,
fundațiile pentru montarea stâlpilor metalici de la gardul împrejmuitor și stâlpilor pentru
iluminat, cabina puțului forat, fosa vidanjabilă și cabina WC;
Membrană bituminoasă - învelitoare pentru clădirea depozit de materiale;
Plasă din sârmă zincată – pentru împrejmuirea terenului;
Stâlpi metalici - pentru prinderea plasei din sârmă zincată cu care va fi împrejmuit terenul
și pentru iluminat;
Geogrile - pentru armarea taluzurilor iazurilor piscicole de sub luciul apei şi din zona de
variaţie a nivelului apei;
Materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare - pentru intervenţia în caz de
poluări accidentale.
Energie electrică utilizată
Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un branşament trifazat la
aeriană 0,4 kV, existentă în zonă.

reţeaua

Combustibili, lubrifianţi utilizaţi
Lucrările pregătitoare, de construire și de reconstrucție ecologică vor fi realizate pe bază de
contract cu un operator economic de profil (construcții) care va asigura combustibilii, lubrifianţii
utilajele, mijloacele de transport și forța de muncă necesare lucrărilor specifice acestor etape.
Nu se depozitează combustibili şi/sau lubrifianţi pe amplasamentul PUZ.
Substanţe şi/sau preparate chimice utilizate/generate
Substanţe şi/sau preparate chimice utilizate
Motorina - 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:
o Inferioară - % vol. 6,0;
o Superioară - % vol. 13,5.
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO
Alimentarea utilajelor cu combustibili şi lubrifianţi se va face din bidoane metalice cu dop
prevăzut cu protecţie antiscurgere, pe o suprafaţă impermeabilizată, fără a afecta factorii
de mediu şi biodiversitatea.
Substanţe şi/sau preparate chimice generate
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Schimburile de ulei, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor face la
unităţi specializate, autorizate d.p.d.v. al protecției mediului și care preiau componentele
înlocuite, uzate.
ETAPA DE EXPLOATARE A FERMEI PISCICOLE
Pe amplasamentul şi vecinătăţile fermei piscicole nu sunt reţele de alimentare cu apă,
canalizare, gaze naturale, telecomunicaţii.
Asigurarea utilităţilor
Alimentarea cu apă tenologică a iazurilor piscicole
Asigurarea apei necesare funcţionării iazului piscicol (umplerea, primenirea şi completarea
apei pierdute prin evaporare) se realizează din pânza freatică (acvifer cu nivel liber din
nisipurile şi pietrişurile holocene), situată la adâncimi de 3,7 – 4,7 m şi precipitaţii, fără să fie
necesare lucrări de captare şi transport.
Principala condiţie privind calitatea apei din iazurile piscicole este ca apa să conţină oxigen
dizolvat de minimum 4 - 8 mg/l.
În perioada caldă, asigurarea cantităţii necesare de oxigen dizolvat în apă se va face
folosind aeratoare cu pale, care vor funcţiona pe bază de energie electric, asigurată printrun branşament trifazat la reţeaua aeriană 0,4 kV, existentă în zonă.
Ferma va fi dotată cu un multimăsurător care include sondă oxigen, sondă pH şi sondă
temperatură.
Dezvoltarea pe o suprafaţă foarte mare a nisipurilor şi pietrişurilor determină o rezervă
importantă de apă, care asigură permanenţa şi constanţa debitului respectivului acvifer. Rezerva
de apă este garantată de capacitatea de înmagazinare ridicată, specifică pietrişurilor, alimentarea
acviferului subteran este constantă, asigurată de apa din terasa inferioară şi medie a Siretului din
nordul amplasamentului analizat.
Aceste depozite sunt favorabile exploatării apei deoarece se caracterizează prin capacităţi
de înmagazinare mari, prin coeficienţi de permeabilitate mari şi prin coeficienţi de cedare mari,
caracteristici datorită cărora pot constitui surse de apă de interes permanent.
Direcţia de deplasare a apei subterane este de la nord spre sud, iar legătura hidraulică
dintre stratul acvifer freatic şi cursul râului Siret este de drenare.
Rezerva de apă a acviferului freatic din care vor fi alimentate iazurile piscicole este
suficientă pentru debitul de exploatare necesar, scăderea debitului cu 30% într-un an secetos fiind
acoperită de rezervă.
Deoarece alimentarea cu apă a iazurilor piscicole se va face din acviferul freatic şi ape
meteorice, nu se impune aparatură de măsurare a debitelor.
D.p.d.v. calitativ, apa din freaticul care alimentează iazurile piscicole corespunde cerinţelor
privind calitatea apei pentru creşterea speciilor de peşti menţionate (crap, novac, sânger și
știucă), în zonă nefiind surse de poluare a apei freatice.
Alimentarea cu apă potabilă
Apa potabilă pentru consumul personalului este asigurată de către proprietarul fermei
piscicole, apă îmbuteliată în recipiente PET, din reţeaua comercială.
Alimentarea cu apă menajeră
Apa menajeră va fi asigurată din puţul forat construit în incinta fermei piscicole (pe
platforma balastată) cu adâncimea de 12 m, echipat cu hidrofor care va asigura pomparea
apei în cabina tip container dotată cu chiuvetă.
Evacuare ape uzate
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Ape tehnologice uzate
Prin activitatea desfăşurată, creştere peşti, pe lângă materiile organice care se găsesc în
mod natural în apa din iazuri, mai apar excremente de la peşti, materii organice care se depun pe
fundurile iazurilor.
În procesul de autoepurare al apelor, materiile organice depuse pe fundul iazurilor sunt
descompuse şi transformate în substanţe nutritive primare, consumate de flora şi fauna acvatică,
fără a se crea acumulări care să altereze calitatea apei, astfel că, excreţiile peştilor nu reprezintă
substanţe poluante. De asemenea, nici produşii rezultaţi din descompunerea acestora nu
reprezintă substanţe poluante pentru apa iazurilor, acestea îmbogăţind mediul acvatic şi
ridicându-i productivitatea.
În concluzie, activitatea de creştere a peştelui nu influenţează calitatea apei din pânza
freatică.
Nu au fost prevăzute evacuări de ape din iazurile piscicole, în cursul de apă din zonă (râul
Siret), prin pompare sau evacuare liberă.
Ape uzate menajere
Apele uzate de tip menajer generate pe amplasament provin de la:
Chiveta din cabina tip container, ape care vor fi colectate și dirijate în fosa vidanjabilă, cu
capacitatea de stocare de 8 mc;
Cabina WC ecologic, amplasată peste fosa vidanjabilă.
Apele uzate de tip menajer generate pe amplasament vor fi preluate pe bază de contract
de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să desfăşoare această
activitate.
Apele pluviale
Se scurg şi se absorb liber pe terenul din zona amplasamentului fermei piscicole,
infiltrându-se în sol datorită permeabilităţii mari a substratului, fără a produce modificări
privind calitatea apei freatice.
Alimentarea cu energie electrică a fermei piscicole
Alimentarea cu energie electrică pentru iluminat, încălzirea spațiilor utilizate de muncitori în
anotimpul rece (cabina container și clădirea pentru depozitarea materialelor) va fi realizată
printr-un branşament trifazat la reţeaua aeriană 0,4 kV, existentă în zonă.
Asigurarea agentului termic
Agentul termic utilizat pentru încălzirea clădirii depozit materiale și a cabinei container, în
sezonul rece, utilizate și de către personalul angajat, va fi asigurat cu aparate electrice
(calorifere cu ulei).
PSI
În caz de incendiu, accesul utilajelor specifice intervenţiei pentru stingerea incendiilor este
asigurat în mod liber, pe drumul comunal, DC 11 (fost DC 848) cu lățimea de 10 m și un
drum de exploatare, DE 976 cu lățimea de 6,50 m.
Circulațiile carosabile și pietonale în incinta fermei piscicole vor fi realizate pe drumuri și
trotuare care vor fi amenajate în etapa de construire (pe coronamentul digului de contur,
pe coronamentul digului de compartimentare între iazurile I 1 și I 2, pe digul de acces la
insula de uscat, pe insulă).
Gesationare deșeuri
Amplasarea unui recipient - pentru colectarea dșeurilor de tip menajer, rezultate de la
personalul implicat în lucrările specifice etapei de construire și reconstrucție ecologică.
Amplasarea unui țarc - pentru colectarea dșeurilor de ambalaje (PET-uri), rezultate de la
apa consumată de personalul implicat în lucrările specifice acestei etape.
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Protecţia componentelor de mediu în etapa de exploatare a fermei piscicole va fi
responsabilitatea SD Consult SRL Bacău.

Utilaje și instalații utilizate:
Utilaj special de transport auto – pentru transportul lăzilor cu pește, de la iazurile piscicole
până la mijlocul de transport al achizitorului;
Hidrofor – pentru pomparea apei din puțul forat în cabina container;
Instalaţii de aerare a apei - aeratoare cu pale, care vor funcţiona pe bază de energie
electric, asigurată printr-un branşament trifazat la reţeaua aeriană 0,4 kV, existentă în
zonă;
Multimăsurător care include sondă oxigen, sondă pH şi sondă temperatură – pentru
monitorizarea calității apei din iazuri;
Dispersoare automate de hrană – administrarea hranei suplimentare pentru pești (şrot de
cereal).
Materii prime utilizate
Şrot de cereale – pentru furajarea peştelui din iazurile piscicole.
Materiale utilizate:
Masă, scaune, chiuvetă – în cabina container
Gheaţă - achiziţionată de la operatori economici de profil - după capturare, pentru
transport (livrare) peştele va fi așezat în lăzi PVC cu gheaţă.
Utilaje și instalații utilizate:
Utilaj special de transport auto – pentru transportul lăzilor cu pește, de la iazurile piscicole
până la mijlocul de transport al achizitorului;
Hidrofor – pentru pomparea apei din puțul forat în cabina container;
Instalaţii de aerare a apei - aeratoare cu pale, care vor funcţiona pe bază de energie
electric, asigurată printr-un branşament trifazat la reţeaua aeriană 0,4 kV, existentă în
zonă;
Multimăsurător care include sondă oxigen, sondă pH şi sondă temperatură – pentru
monitorizarea calității apei din iazuri;
Dispersoare automate de hrană – administrarea hranei suplimentare pentru pești (şrot de
cereal).
Ambalaje utilizate
Lăzi PVC pentru păstrarea temporară şi transportul peştelui capturat – se reutilizează.
Energie electrică utilizată
În vecinătatea sud-vestică a fermei piscicole trece LEA 20 kV, la care va fi racordată ferma
piscicolă pentru alimentare cu energie electrică în etapa de funcţionare (exploatare),
energie utilizată pentru iluminat, încălzirea cabinei container în sezonul rece, funcționarea
hidroforului, instalațiilor de aerare a apei din iazuri.
Combustibili și lubrifianți utilizaţi (substanţe şi/sau preparate chimice utilizate)
Motorină - pentru funcționarea utilajului special de transport auto, pentru transportul
lăzilor cu pește, de la iazurile piscicole până la mijlocul de transport al achizitorului.
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Substanţe şi/sau preparate chimice utilizate/generate
Nu rezultă substanţe şi/sau preparate chimice.
ETAPA DE DEZAFECTARE ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ
Durata de funcţionare a fermei piscicole este nedeterminată şi nu sunt prevăzute lucrări
specifice pentru încetarea activităţii.
În lipsa activităţii şi a lucrărilor de întreţinere specifice sunt posibile fenomene de
colmatare a iazurilor piscicole.
Responsabilitatea titularului PUZ, este aceea de a menţine în bună stare terenul şi
funcţiunile acestuia, cu scopul păstrării echilibrului hidrodinamic din zona de luncă a râului Siret,
cu respectarea măsurilor impuse prin actele de reglementare emise de autorităţile cu competenţe
în domeniul protecţiei componentelor de mediu.
Dezafectarea iazurilor piscicole, a celorlalte construcții de pe amplasamentul fermei
piscicole și reconstrucția ecologică se vor face în baza unui proiect supus procedurii de
reglementare d.p.d.v. al protecției mediului, conform prevederilor legale din acel moment.
Pentru dezafectare și reconstrucție ecologică vor fi folosite utilaje, mijloace de transport,
combustibili şi lubrifianţi, funcție de soluția tehnică aleasă.

I.3.4. Gestionarea deșeurilor
Tipurile şi cantităţile de deşeuri generate, pe etape de implementare ale PUZ
Etapa de construire şi reconstrucţie ecologică
Deşeuri tehnologice
Reutilizabile
17 05 04 - Material litologic (deşeu inert) ≈ 2.724.800 mc
Rezultat din excavarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole cu S = 340.600 mp (predominant
pietriş şi nisip), care va fi utilizat pentru:
o Construirea digurilor (de apărare la inundații - pe conturul terenului, pentru
compartimentarea luciului de apă în 4 iazuri piscicole, de acces la insula de uscat);
o Amenajarea căilor de acces auto și pietonale exterioare și interioare (drumul de
exploatare, drumul de pe coronamentul digului de apărare, drumul de pe
coronamentul digului de compartimentare dintre iazurile I 1 și I 2, drumul de acces
la insula de uscat și pe aceasta);
o Amenajarea insulei de uscat, inclusiv a zonei verzi;
o Amenajarea platformei betonate care include și parcarea;
o Pietriș și nisip care va fi sortat şi valorificat ca material de construcţie în
infrastructura drumurilor, pentru diferite materiale de construcţie (BCA, betoane,
etc.).
17 01 01 - Deşeuri de materiale de construcţie ≈ 10 mc
Resturi de beton rezultate de la construcția clădirii depozit de materiale și fundația
gardului împrejmuitor.
Reciclabile
17 04 05 - Deşeuri metalice ≈ 0,25 tone
Rezultate din activităţile de construcţii – montaj.
Pentru eliminare
20 02 01 - Deşeuri (resturi) vegetale ≈ 6 tone
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Rezultate de la curăţarea terenului de amplasament a PUZ.
Deşeuri menajere – 20 03 01 ≈ 30 mc
Rezultă de la personalul (cierca 36 de personae) implicat în lucrările de construire şi
reconstrucţie ecologică.
Deşeuri de ambalaje valorificabile
15 01 02 - PET-uri ≈ 110 kg
Rezultă de la personalul implicat în lucrările de construire şi reconstrucţie ecologică.
Etapa de exploatare a iazurilor piscicole
Deşeuri tehnologice
02 01 02 - Deşeuri de ţesuturi animale, în caz de mortalitate piscicolă.
Deşeuri menajere – 20 03 01 ≈ 10 mc/lună
Rezultă de la personalul (6 persoane) implicat în paza, întreținerea fermei piscicole,
capturarea, ambalarea și livrarea peștelui, precum și, de la persoanele care vor face pescuit
sportiv în această incintă.
Deşeuri de ambalaje valorificabile
15 01 02 - PET-uri ≈ 4 kg/lună.
Rezultă de la apa îmbuteliată consumată de personalul (6 persoane) implicat în paza,
întreținerea fermei piscicole, capturarea, ambalarea și livrarea peștelui, precum și, de la
persoanele care vor face pescuit sportiv în această incintă.
Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică
Dezafectarea iazurilor piscicole, a celorlalte construcții de pe amplasamentul fermei
piscicole și reconstrucția ecologică se vor face în baza unui proiect supus procedurii de
reglementare d.p.d.v. al protecției mediului, conform prevederilor legale din acel moment.
Deşeurile rezultate din dezafectarea fermei piscicole și reconstrucția ecologică a terenului
ocupat de aceasta, sunt în funcţie de soluţia tehnică adoptată (lemn, material de construcție,
metalice, menajere, PET-uri, sticlă, etc.), deșeuri care vor fi gestionare conform prevederilor legale
din acel moment.
Modul de gestionare a deşeurilor generate
Gestionarea deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, în condiţii de siguranţă pentru componentele de mediu, SD Consult SRL Bacău
având următoarele obligaţii:
Să respecte prevederile legale privind colectarea separată a deşeurilor generate,
valorificarea/eliminarea acestora cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii
şi oamenilor;
Să instruiască personalul implicat în lucrările de implementare ale PUZ, cu scopul
gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.
Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate, operatorul
economic care va face lucrările de construire și reconstrucţie ecologică are 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,
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cantitatea; un exemplar al acestor documente va fi transmis titularului planului;
Să instruiască angajaţii cu scopul gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de
deşeuri generate.
Etapa de construire şi reconstrucţie ecologică
Deşeuri tehnologice
Reutilizabile
Material litologic (deşeu inert) rezultat din excavarea cuvetelor celor 4 iazuri piscicole
(predominant pietriş şi nisip) va fi transportat la locul de utilizare, fiind folosit pentru:
o Construirea digurilor (de apărare la inundații - pe conturul terenului, pentru
compartimentarea luciului de apă în 4 iazuri piscicole, de acces la insula de uscat);
o Amenajarea căilor de acces auto și pietonale exterioare și interioare (drumul de
exploatare, drumul de pe coronamentul digului de apărare, drumul de pe
coronamentul digului de compartimentare dintre iazurile I 1 și I 2, drumul de acces
la insula de uscat și pe aceasta);
o Amenajarea insulei de uscat, inclusiv a zonei verzi;
o Amenajarea platformei betonate care include și parcarea;
o Pietriș și nisip care va fi sortat şi valorificat ca material de construcţie în
infrastructura drumurilor, pentru diferite materiale de construcţie (BCA, betoane,
etc.).
17 01 01 - Deşeuri de materiale de construcţie
Vor fi colectate separat în incinta terenului de amplasament a PUZ, pe o suprafaţă
impermeabilizată.
Preluarea deşeurilor materiale de construcţie se va face în baza unui contract încheiat cu
un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia acest tip de deşeu.
Reciclabile
17 04 05 - Deşeuri metalice
Vor fi colectate separat în incinta terenului de amplasament a PUZ, pe o suprafaţă
impermeabilizată.
Preluarea deşeurilor metalice pentru valorificare se va face în baza unui contract încheiat
cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia acest tip de
deşeu.
Pentru eliminare
20 02 01 - Deşeuri (resturi) vegetale
Vor fi colectate separat în incinta terenului de amplasament a PUZ.
Preluarea deşeurilor vegetale se va face în baza unui contract încheiat cu un operator
economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia acest tip de deşeu.
Deşeuri menajere – 20 03 01
Deşeurile menajere vor fi colectate într-un recipient etanș, acoperit, amplasat în incinta
terenului de amplasament a PUZ, pe o suprafaţă impermeabilizată şi fără scurgere în
mediu.
Preluarea deşeurilor menajere se va face în baza unui contract încheiat cu un operator
economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia acest tip de deşeu.
Deşeuri de ambalaje valorificabile - 15 01 02 - PET-uri
PET-urile vor fi colectate într-un ţarc amenajat în incinta terenului de amplasament a PUZ şi
valorificate în baza unui contract încheiat cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al
protecţiei mediului să preia acest tip de deşeu.
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Etapa de exploatare a iazurilor piscicole
Deşeuri tehnologice
02 01 02 - Deşeuri de ţesuturi animale
Deşeurile de ţesuturi animale, rezultate ca urmare a mortalităţii piscicole vor fi preluate
pentru eliminare, pe bază de contract, de un operator economic autorizat d.p.d.v. al
protecţiei mediului să preia acest tip de deşeu.
Deşeuri menajere – 20 03 01
Deşeurile menajere vor fi colectate într-un recipient etanș, acoperit, amplasat în incinta
fermei piscicole, pe platforma balastată, fără scurgere în mediu.
Preluarea deşeurilor menajere se va face în baza unui contract încheiat cu un operator
economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia acest tip de deşeu.
Deşeuri de ambalaje
Se va asigura respectarea prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi
a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată de HG nr. 247/2011.
Valorificabile
15 01 02 - PET-uri
În incinta fermei piscicole, PET-urile vor fi colectate într-un ţarc şi valorificate în baza unui
contract încheiat cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia
acest tip de deşeu.
Reutilizabile
120 bucăți lăzi din material plastic
Folosite pentru depozitarea, transportul și livrarea pentru comercializare a peștelui
capturat.
Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică
Dezafectarea iazurilor piscicole, a celorlalte construcții de pe amplasamentul fermei
piscicole și reconstrucția ecologică se vor face în baza unui proiect supus procedurii de
reglementare d.p.d.v. al protecției mediului, conform prevederilor legale din acel moment.
Din dezafectare și reconstrucție ecologică vor rezulta diferite tipuri de deșeuri (lemn,
materiale de construcție, metalice, menajere, PET-uri, sticlă, etc.) a căror gestionare se va face
conform prevederilor legale din acel moment.

I.3.5. Gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
Substanţe şi/sau preparate chimice utilizate/generate, în toate etapele de implementare ale
PUZ
Substanţe şi/sau preparate chimice utilizate
Motorina - 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:
o Inferioară - % vol. 6,0;
o Superioară - % vol. 13,5.
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO;
Alimentarea utilajelor cu combustibili şi lubrifianţi se va face din bidoane metalice cu dop
prevăzut cu protecţie antiscurgere, pe o suprafaţă impermeabilizată, fără a afecta factorii
de mediu şi biodiversitatea.
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Nu se depozitează combustibili şi/sau lubrifianţi pe amplasamentul PUZ.
Substanţe şi/sau preparate chimice generate
Schimburile de ulei, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor face la
unităţi specializate, autorizate d.p.d.v. al protecției mediului și care preiau componentele
înlocuite, uzate.

I.4. Relaţia cu alte planuri şi/sau programe relevante
Relaţia PUZ cu alte planuri, programe, proiecte, relevante la nivel local
Documentaţia PUZ analizează şi propune rezolvarea relaţiilor în teritoriu între elementele
situaţiei existente şi cele propuse, rezolvarea problemelor funcţionale, tehnice şi estetice care vor
permite edificarea construcţiilor necesare construirii fermei piscicole, pe baza concIuziilor privind
disfuncţionalităţile şi stabilirea priorităţilor necesare.
Prin Planul Urbanistic Zonal propus se asigură cadrul de reglementare din punct de vedere
al planificării urbanistice, în vederea realizării dezideratelor propuse prin elaborarea propunerilor
de organizare urbanistică a arealului de implementare, în corelaţie cu specificul şi restricţiile zonei,
cu încadrarea în Strategia de Dezvoltare Durabilă a zonei, județului și regiunii.
Planuri locale care au fost avute în vedere:
Planul Urbanistic General al comunei Filipeşti;
Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comunei
Filipeşti.
Pentru Planul Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”,SD Consult SRL
Bacău a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 221 din 19.06.2017, pentru extinderea intravilanului
comunei Filipești, judeţul Bacău cu suprafaţa de 413.000 mp, stabilirea condiţiilor urbanistice
necesare înființării unei ferme piscicole.
Conform Planului Urbanistic General al comunei Filipeşti, aprobat prin HCL Filipeşti nr.
53/16.07.2008:
Funcțiune dominantă - terenul deţinut de beneficiar este situat în zona terenurilor agricole
în extravilan;
Funcțiuni complementare admise - anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole, rețele
magistrale, căi de comunicație, îmbunătățiri funciare, rețele de telecomunicații sau alte
lucrări de infrastructură, construcții/amenajări pentru combaterea și prevenirii acțiunii
factorilor naturali distructivi (inundații, alunecări de teren, eroziunea solului), construcții și
amenajări speciale;
Utilități existente - conform Avizului Primarului comunei Filipești nr. 3385/2017, accesul la
teren se realizează pe un drum comunal, DC 11 și un drum de exploatare, DE 976 .
Pe terenul de amplasament al PUZ nu sunt reţele subterane de alimentare cu apă, de
canalizare, transport sau distribuţie energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii.
În amonte de amplasamentul supus analizei, pe teritoriul comunei Filipești mai sunt 3 PP:
Proiectul ”Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Hârlești Amonte”, proiect situat
în extravilanul comunei Filipești (la granița cu județul Neamț), în procedură de
reglementare – titualr SC Dragoș Invest SRL Secuieni, județul Neamț;
PUZ ”Construire staţie de sortare-spălare agregate minerale”, plan aprobat în anul 2015
dar care nu a fost implementat - titular SC Primex SRL Secuieni, județul Neamț;
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Proiectul ”Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Filipești”, proiect situat în
extravilanul comunei Filipești, aprobat în anul 2015 dar care nu a fost implementat - titular
SC Primex SRL Secuieni.
La distanța de 3,30 km față de amplasamentul PUZ, în intravilanul comunei Filipești, în
imediata vecinătate, la sud de drumul comunal DC 11 (drum de acces și pentru planul supus
analizei) este amplasamentul proiectului ”Fabricarea îngrășămintelor și a produselor
azotoase”, proiect în procedură de reglementare – titular SC Romchim Protect SA, comuna
Filipești, județul Bacău.
PUZ ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire” nu are nici un impact asupra celorlalte PP
propuse și/sau aprobate sau asupra propunerilor prevăzute în Planul Urbanistic General al
comunei Filipești.
Relația PUZ cu planuri şi programe la nivel judeţean şi regional
În vederea adoptării soluţiei optime în derularea planului propus şi pentru a evita apariţia unor
stări teritoriale conflictuale la nivelul arealului de impact al proiectului, au fost analizate planurile
şi programele de dezvoltare din aceeaşi arie de interes cu cea a planului analizat la nivelul
judeţului Bacău şi la nivel regional. Astfel, au fost urmărite corelaţiile şi interferenţele cu
următoarele planuri şi programe:
Planul de Amenajare a Teritoriului al Judeţului Bacău ( PATJ);
Planul de Management al Spaţiului Hidrografic Siret. Din punct de vedere administrativ,
spaţiul hidrografic Siret ocupă integral judeţul Suceava, aproape integral judeţele Neamţ,
Bacău şi Vrancea şi parţial judeţele Botoşani, Iaşi, Galaţi, Buzău, Covasna, Harghita, Bistriţa
Năsăud, Maramureş;
Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, pe
teritoriul căreia este amplasamentul PUZ, în extremitatea sudică a acestui sit;
Planul judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale.
Planul de Management al bazinului hidrografic Siret reprezintă instrumentul pentru
implementarea Directivei Cadru Apă 2000/60/EC şi are drept scop gospodărirea echilibrată a
resurselor de apă precum şi protecţia ecosistemelor acvatice, având ca obiectiv principal atingerea
unei „stări bune” a apelor de suprafaţă şi subterane.
Relația PUZ cu planuri şi programe la nivel național
Planuri naţionale care au fost avute în vedere:
Planului Naţional de dezvoltare Rurală (PNDR), care reprezintă un program de măsuri
elaborat împreună cu Comunitatea Europeană, pentru sprijinirea dezvoltării agriculturii în
România;
Planului Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală (PNSDR), care reprezintă instrumentul
cadru prin care România şi-a stabilit politicile si acţiunile de dezvoltare în domeniile agricol,
silvic şi economie rurală.
Relația PUZ cu planuri şi programe la nivel internațional
Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii pentru
perioada 2010 – 2020, obiectivele Convenţiei privind Diversitatea Biologică fiind:
Conservarea diversităţii biologice;
Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice;
Împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice.
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CAPITOLUL II
ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI
SALE PROBABILE, ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PUZ
II.1. Descrierea zonei de amplasament a PUZ
II.1.1. Geomorfologie și geologie
Bazinul hidrografic al râului Siret este situat în partea estică a României şi se desfăşoară pe
cuprinsul Carpaţilor Orientali şi al Podişului Moldovei.
La sud de confluenţa cu râul Trotuş, râul Siret străbate un sector de câmpie denumit
Câmpia Siretului inferior.
Perimetrul PUZ face parte dintr-un areal care se încadrează din punct de vedere
geostructural în Platforma Moldovenească, unitate structurală majoră care se caracterizează prin
prezenţa unei cuverturi sedimentare şi a unor strate monoclinale slab înclinate spre S-SV (depozite
neogene).
Perimetrul PUZ este situat din punct de vedere geomorfologic pe o formă de relief
depresionară, apărută ca rezultat al activităţii de eroziune şi depunere a râului Siret, la limita
dintre dealurile subcarpatice ale Neamţului şi ale Tazlăului, şi unitatea Podişului Central
Moldovenesc.
Deasupra formaţiunilor geologice de vârstă bassarabiană şi kersoniană s-au depus
acumulări aluvionare, loeossoide sau grosiere de vârstă pleistocenă, urmate de depozite mai noi,
aflate în terasa joasă, în plajele şi luncile cursului de apă de vârstă holocenă. Acestea din urmă
cuprind nisipuri şi pietrişuri cu grade diferite de sortare.
Forma de relief în care este amplasat PUZ este terasă de luncă iar roca pe care s-au format
solurile este reprezentată de depozite fluviatile mijlocii suprapuse pe depozite aluviale grosiere.
Din punct de vedere geologic, bazinul hidrografic Siret ocupă zona de interferenţă şi părţi
din:
Geosinclunalul Carpaţilor Orientali (structuri cutate şi mai dure, şisturi cristaline, roci
vulcanice, gresii, marne, menilite);
Platforma Moldovenească alcătuită dintr-un fundament cristalin şi o cuvertură
sedimentară (depozite monoclinale, slab coezive şi uşor erodabile: nisipuri, argile, mai
rar gresii slab consolidate);
Depresiunea Bârladului.
Deasupra formaţiunilor geologice de vârstă bassarabiană şi kersoniană s-au depus
acumulări aluvionare, loessoide sau grosiere de vârstă pleistocenă, urmate de depozite mai noi
aflate în terasa joasă, în plajele şi luncile cursurilor de apă de vârstă holocenă. Acestea din urmă
cuprind nisipuri şi pietrişuri cu grade diferite de sortare.
Compoziţia mineralogică a elementelor de nisip, pietriş şi bolovăniş este alcătuită din cuarţ,
cuarţite, gresii şi calcare, cu un grad de rotunjire avansat.
Urmare a condiţiilor geomorfologice şi climatice, pe suprafaţa de teren supusă analizei,
învelişul de sol este reprezentat de: aluviosol clcaric, gleizat slab, proxicalcaric, lutos pe lutonisipos
fin, pe depozite fluviatile mijlocii suprapuse pe depozite aluviale grosiere, poluat slab.
Stratul de sol vegetal are grosimea de maximum 20 - 30 cm, lipsind pe alocuri.
Neimplementarea PUZ nu va influenţa evoluţia condiţiilor geomorfologice, geologice,
geotehnice şi de stabilitate din zonă.
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II.1.2. Factorii de mediu aer atmosferic, climă, zgomot și vibrații
Condiţii hidroclimatice
Sunt dependente în principal de zonalitatea verticală, prezintă de asemenea o zonă largă
de aspecte. Temperatura aerului are valori de - 20 - 30 C, pe munţii cei mai înalţi din nord, 7 0 - 90 C,
în Podişul Sucevei şi Subcarpaţi şi, 100 - 110 C, în câmpia de sud.
Precipitaţii
Precipitaţiile anuale prezintă, de asemenea, o mare variaţie locală şi zonală. Valorile
înregistrate sunt de 500 - 600 l/mp, în câmpie şi colinele Tutovei, 600 - 800 l/mp, în Subcarpaţi şi
Podişul Sucevei şi, 900 - 1200 l/mp, la munte. În ceea ce priveşte precipitaţiile trebuie remarcat
caracterul lor torenţial, ca efect al climatului temperat continental, fapt ce duce la existenţa unor
frecvente viituri de mare amploare şi inundarea unor suprafeţe riverane întinse.
Aer 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 PUZ este stația automată de monitorizare a aerului
atmosferic, BC2 – stație de fond industrial, situată în Bacău, cartierul Izvoare:
Raza ariei de reprezentativitate este de 100 m -1 km;
Evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în partea de E-SE a municipiului Bacău,
asupra calităţii aerului;
Poluanţii monitorizaţi pe parcursul anului 2015 au fost: dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3),
monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), ozon (O3), particule în suspensie
(PM10 ) - măsurări nefelometrice şi gravimetrice, metale grele - determinări manuale (Pb,
Cd, Ni şi As) şi parametrii meteo.
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.
Din măsurătorile efectuate de către APM Bacău pe parcursul anului 2015, privind calitatea
aerului atmosferic, s-au constat următoarele:
Dioxidul de azot (NO2) şi oxizii de azot (NOx) - valori sub limita admisă (concentraţiile de
NO2 din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită orară pentru protecţia
sănătăţii umane (200 µg/mc), care permite depăşirea de 18 ori/an şi valoarea limită anuală
pentru protecţia sănătăţii umane (40 µg/mc), în conformitate cu Legea nr. 104/2011).
Dioxidul de sulf (SO2) – Legea nr. 104/2011 nu stabileşte valoare limită anuală pentru
dioxidul de sulf, doar valoare limită orară şi zilnică (concentraţiile de SO2 din aerul
înconjurător se evaluează folosind valoarea limită orară pentru protectia sănătătii umane
(350 μg/mc), care nu trebuie depăşită mai mult de 24 ori/an, şi valoarea limită zilnică
pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc), care nu trebuie depăşită mai mult de 3
ori/an).
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Monoxidul de carbon (CO) - valori sub limita admisă (concentraţiile de CO din aerul
înconjurător se evaluează folosind valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10
mg/mc), calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), Legea nr.
104/2011 nu stabileşte valoare limită anuală pentru monoxidul de carbon.
Ozonul (O3) - a fost depăşită valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3,
calculată ca maximă zilnică a mediilor curente pe 8 ore, a nu se depăşi în mai mult de 25 de
zile dintr-un an calendaristic, mediat pe 3 ani) la staţia BC 2 în următoarele zile: 06.08.2015
(124,7 μg/m3 ), 08.08.2015 (125,3 μg/m3) și 09.08.2015 (122,8 μg/m3).
Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă (240
µg/mc) - calculat ca medie a concentraţiilor orare (valoare ce trebuie măsurată timp de 3
ore consecutiv), pragul de informare (180 µg/mc) - calculat ca medie a concentraţiilor orare
şi valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/mc) - calculată ca valoare
maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), pentru care sunt permise un număr de
25 de depăşiri pe an calendaristic.
Depăşirile concentraţiilor maxime zilnice ale mediilor mobile la 8 ore la ozon în anul 2015 la
staţiile de monitorizare din judeţul Bacău, s-au produs pe fondul dispersiei scăzute, condiţii
de calm atmosferic, temperaturi ridicate şi radiaţie solară mare, care au condus la
producerea şi acumularea de ozon.
În cazul măsurărilor gravimetrice a fost atins obiectivul de calitate şi la staţia BC 2.
Particule în suspensie PM10 - 40 de depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia
sănătăţii umane la indicatorul particule în suspensie PM10 înregistrate la cele două staţii de
monitorizare, determinate gravimetric (concentraţiile de particule în suspensie PM10 din
aerul înconjurător se evaluează, conform Legii nr. 104/2011, folosind valoarea limită zilnică
(50 μg/mc) care nu trebuie depăşită mai mult de 35 ori/an şi valoarea limită anuală,
determinată gravimetric (40 μg/mc).
Depășirea înregistrată la staţia BC2 a fost de 126,19 μg/mc în data de 05.11.2015, valori
mult peste valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 μg/m3, prevăzută
în Legea nr.104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.
În anul 2015, numărul de depăşiri ale valorii limită zilnice la indicatorul particule în
suspensie PM10 determinate gravimetric la cele două staţii de monitorizare a calităţii
aerului s-a situat sub numărul de 35 stabilit conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător. În legislaţia în vigoare referitoare la calitatea aerului ambiental este
permis un număr maxim de 35 depăşiri ale valorii limită zilnice, într-un an calendaristic, în
fiecare punct de monitorizare.
Concentraţia medie anuală de PM10 nu a depășit VL anuală pentru protecţia sănătăţii
umane (40 µg/m3) în nicio stație de monitorizare.
Particule în suspensie PM2,5 – în anul 2015 nu au fost făcute măsurători la stația BC2.
Metale grele - pe parcursul anului 2015, la niciunul dintre metalele monitorizate nu s-au
semnalat depăşiri ale valorii limită (Pb), valorilor ţintă anuale (Cd ,Ni şi As), impuse de
Legea nr. 104/2011.
Benzenul (C6H6) - nu au fost făcute măsurători la stația BC2
Amoniac (NH3) – concentraţii medii anuale de amoniac înregistrate în anul 2015
la staţia BC 2 şi punctele de prelevare manuală, valorile medii zilnice, atât în cazul
măsurărilor realizate în cadrul reţelei manuale de monitorizare, căt şi în cazul măsurărilor
automate s-au încadrat sub limita de 100 μg/mc (STAS 12574/87).
Pulberi sedimentabile - pe teritoriul judeţului Bacău supravegherea concentraţiei de pulberi
sedimentabile s-a realizat în anul 2015 într-un număr de 4 puncte, în municipiul Bacău
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(APM Bacău, IRE Mărgineni, Gherăieşti şi Nicolae Bălcescu), valorile înregistrate fiind cu
mult sub valoarea CMA de 17 g/mp/lună, conform STAS 12574/87. Valoarea maximă
înregistrată pe parcursul anului 2015 a fost de 8,14 g/mp/lună, fiind semnalată în punctul
de control Nicolae Bălcescu, în luna iunie. Se evidenţiază uşoare fluctuaţii ale concentraţiei
de pulberi sedimentabile pe un interval strâns de valori, situat cu mult sub limită.
Precipitaţii acide - pe parcursul anului 2015 nu s-au semnalat precipitaţii acide
(precipitaţiile care au un pH mai mic decât 5,6 upH), cea mai mică valoare a pH-ului
semnalată a fost de 5,78 upH în intervalul 06-07.03.2015.
Sursa: Raportul anual privind calitatea mediului în județul Bacău, întocmit de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Zgomot și vibrații
În zona de amplasament a PUZ nu sunt surse de zgomot și vibrații, cu excepția stației de
sortare-spălare agregate minerale, stație care lucrează sezonier și intermitent.

II.1.3. Hidrologie, hidrogeologie, ape de suprafață și ape subterane
În zona analizată, râul Siret curge într-un întins pat format de propriile aluviuni care se află
într-o continuă transformare. Această zonă se situează în Platforma Moldovenească, ca unitate
geologică, şi este constituită din depozite cuaternare reprezentate prin nisipuri, pietrişuri, nisipuri
argiloase şi pământuri prăfos-argiloase, 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 Roman, 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.
Regimul aluviunilor în suspensie:
Debitul mediu de aluviuni în suspensie = 114 kg/s;
Debitul lichid, mediu multianual = 76,1 mc/s;
Turbiditatea medie multianuală = 1,50 g/l;
Procentul de aluviuni târâte, faţă de cele în suspensie = 15% ;
Debitul solid total, mediu multianual = 131 kg/s;
Volumul anual de aluviuni în suspensie = 2.262.620 mc.
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
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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, stavilare, praguri de fund)
întrerup conectivitatea longitudinală a râurilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului
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.
Prognoza cerințelor de apă pentru acvacultură/piscicultură la nivel național s-a realizat luând în
considerare:
Volumule de apă prelevate în anii anteriori pentru acvacultură/piscicultură, volume care au
fost preluate din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţionala „Apele Române”;
Suprafeţele amenajărilor piscicole - pepiniere şi crescătorii potrivit Registrului Unităților de
Acvacultură (RUA actualizarea martie 2014) a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură.
Cerinţa de apă pentru acvacultură/piscicultură, la nivelul României, pe folosinţe de apă şi
pe orizonturi de timp, pentru scenariul mediu (calculele de prognoză realizându-se pentru un
scenariu de prognoză), va fi:
Anul 2020 – 818 milioane mc;
Anul 2030 - 949 milioane mc.
Calitatea apei în zona amplasamentului PUZ
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
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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,
macronevertebrate şi peşti, el având o stare finală bună (B). La conformarea acestui corp
de apă nu s-a 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).
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, tetrclormetan, 1,2-dicloretan, 1,1,2-tricloretan,
tetracoretan, hexaclorbutadienă).
Depășirile înregistrate reprezentând un procent foarte mic faţă de numărul punctelor de
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monitorizare situate în acest corp de apă şi fiind considerate depăşiri izolate (locale), corpul de apă
subterană ROGWSI03, se încadrează în stare chimică bună.
În zona analizată, primul strat de apă freatică se întâlneşte la adâncimi cuprinse între 1,5 –
2 m, influenţând profilul solului.

II.1.4. Sol și subsol
Obiectul PUZ este introducerea în intravilanul comunei Filipești a suprafeţei de 314.000 mp
teren neproductiv, proprietate privată a d-lui Ciubotaru Liviu, conform Extrasului de Carte
Funciară nr. 2827/28.03.2017, pentru înființarea unei ferme piscicole.
Forma de relief în care este amplasat PUZ este terasă de luncă, iar roca pe care s-au format
solurile este reprezentată de depozite fluviatile mijlocii, suprapuse pe depozite aluviale grosiere.
Urmare a condiţiilor geomorfologice şi climatice, pe suprafaţa de teren supusă analizei,
învelişul de sol este reprezentat de: aluviosol calcaric, gleizat slab, proxicalcaric, lutos pe
lutonisipos fin, pe depozite fluviatile mijlocii suprapuse pe depozite aluviale grosiere, poluat slab.
Stratul de sol este subțire, pe alocuri lipsește, compoziția mineralogică a solului și
subsolului fiind formată preponderent din nisip, pietriş şi bolovăniş, în a căror compoziție intră
cuarţul, cuarţitele, gresiile şi calcarele, cu un grad de rotunjire avansat.

II.1.5. Floră, faună şi arii naturale protejate
Limita ROSPA0072

Râul Siret

Amplasamentul PUZ

Biodiversitatea zonei amplasamentului
PUZ
Importanţa ROSPA0072 Lunca Siretului
Mijlociu constă în faptul că reprezintă una din
principalele zone de hrănire şi odihnă pentru
populaţiile de păsări acvatice care urmăresc
extremitatea estică a arcului carpatic şi se
concentrează pe valea şi lunca Siretului, în
drumul lor spre bălţile Dunării (toamna) sau,
spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara).
Terenul de amplasament a PUZ
”Amenajare iazuri piscicole cu împrejmuire”
este situat în extremitatea sudică a
ROSPA0072, zonă de luncă joasă de pe
malul drept al râului Siret, denumită BoanțaCotu Grosului.
Conform studiilor de fundamentare a
Planului de Management pentru ROSPA0072,
ecosistemele deosebit de importante pentru
speciile de avifaună de interes conservativ din
zona Boanța-Cotu Grosului sunt: forestiere,
pășuni și acvatice.
Terenul de amplasament a PUZ nu
face parte din ecosistemele deosebit de
importante pentru speciile de avifaună de
interes conservativ.
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Acest teren va fi ocupat permanent de o fermă piscicolă (4 iazuri, diguri de protecție la
inundații, de compartimentare, căi de acces, insulă de uscat, platformă balastată, clădire cu
destinația depozit de materiale, împrejmuire).

Aspecte privind terenul de amplasament al PUZ

Pe suprafaţa de teren care face obiectul PUZ și vecinătăți flora este de tip Carex – Agrostis
fiind prezente speciile: de papură aparținând genului Typha, Festuca pratensis, Dactylis glomerata,
Agropyron repens, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis.
Stratul arbustiv cu exemplare foarte rare este constituit din: Salix purpurea, S. elaeagnus, S.
triandra.
Vecinătăţile amplasamentului PUZ

Vecinătățile vestică și nordică ale terenului de amplasament a PUZ
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Vecinătatea estică: malul drept al râului Siret (25 m de la limita terenului de amplasament al PUZ până
la cursul apei) și cursul de apă Siret - clasa de habitate ”râuri, lacuri”

Vecinătatea sudică a terenului de amplasament a PUZ

Fauna din bazinul mijlociu al Siretului este foarte diversificată şi bogată, datorită condiţiilor
variate de mediu şi a habitatelor diverse.
Fauna acvatică este constituită din numeroase specii de nevertebrate şi vertebrate.
Nevertebratele sunt reprezentate prin cel mai mare număr de specii, la nivelul tuturor
tipurilor de ecosisteme, având o distribuţie relativ uniformă.
Zoocenoza sectoarelor deschise fără arbuşti şi vegetaţie redusă are un efectiv numeric şi
specific al organismelor de sol mai redus, aici fiind prezente cu precădere specii de insecte.
Fauna specifică habitatelor de pe malurile râului Siret în zona amplasamentului proiectului
şi zonele limitrofe acestui amplasament este caracteristică zonelor de luncă.
Fauna de nevertebrate din sol este reprezentată de specii aparţinând clasei Miriapoda,
Crustacea (crustacei tereştri din ordinul Isopoda) şi Insecta (în special ordinului Coleoptera,
Diptera şi Lepidoptera - familia Noctuidae).
Mediul acvatic reprezintă habitatul pentru un număr mare de nevertebrate:
Protozoare (prezente în habitatele de apă dulce);
Rotifere (componente importante ale comunităţilor planctonice, pot fi dominante în
planctonul râurilor);
Viermi plaţi – încrengătura Plathelminthes (clasa Turbellaria include forme pădătoare
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mobile localizate pe fundul apelor, iar clasele Trematoda şi Cestoda cuprind specii parazite
la peşti şi alte vertebrate, inclusiv la oameni), încrengătura Nematoda (specii parazite,
prădătoare şi fitofage);
Viermi inelaţi – încrengătura Oligochaeta (cuprinde organisme care populează
sedimentele de pe fundul apei, dar şi specii parazite ale vertebratelor sau prădătoare).
Zoocenoza câmpurilor agricole este predominată de specii de lumbricide şi raci izopozi. În
regiunile cultivate sunt prezente în sol şi specii dăunătoare, elateride şi melolonthidae, precum si
omizi de pământ.
Ecosistemele acvatice sunt populate de un număr redus de specii de insecte, îndeosebi de
stadiile larvare al speciilor din ordinele Diptera şi Odonata.
O altă categorie de nevertebrate care populează atât bentosul cât şi neustonul râului Siret
o reprezintă moluştele cu cele două mari grupe, melci (Gasteropoda) şi scoici (Lamilibranhiata).
Dintre speciile de moluşte din masa apei cităm Dreissena polymorpha – specie invazivă în ţara
noastră dar care serveşte ca hrană pentru o serie de specii de păsări.
Dintre crustacei menţionăm speciile care alcătuiesc zooplanctonul, cladocerele şi
copepodele.
Pentru păsările ihtiofage, prezenţa peştilor este cea mai importantă. În bazinul mijlociu al
Siretului, datorită condiţiilor foarte diferite dintre bazinele acvatice, ihtiofauna este şi ea foarte
variată (Alburnus alburnus, Carassius auratus, Cyprinus carpio, Essox lucius, Perca fluviatilis,
Leuciscus cephalus, Scardinius erythrophthalmus şi Abramis brama), dar din păcate mult sărăcită
prin dispariţia sau reducerea drastică a efectivelor majorităţii speciilor.
Amfibienii cei mai comuni în apele din bazinul mijlociu al Siretului sunt speciile: Rana
ridibunda, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina bombina, Hyla arborea.
Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice sunt: Emys orbicularis, Lacerta agilis,
Lacerta viridis.
Consideraţii generale asupra păsărilor care folosesc culoarul de migraţiune Est-Carpatic
Acumulările de apă realizate ca urmare a intervenţiei antropice în bazinul râului Siret au
sporit importanţa culoarului Est-Capatic pentru migraţia păsărilor.
Speciile de păsări care migrează preferă lacurile de acumulare (atât luciul apei, zona litorală
cât şi coada lacurilor unde există mult stuf). În zona litorală a acestor acumulări păsările găsesc
nevertebrate limicole şi vertebrate de talie mică care reprezintă o sursă de hrană bogată.
Speciile de păsări care iernează la noi preferă zonele în care nivelul apei variază zilnic astfel
încât gheaţa se sparge şi au posibilitatea să găsească hrană în apă.
Studiile realizate au identificat peste 168 specii de păsări pe lacurile de acumulare din aval,
din care 28 specii sedentare, 54 specii oaspeţi de vară, 4 specii oaspeţi de iarnă şi 82 specii de
pasaj. Din numărul total al păsărilor 86 sunt specii de mal, 53 sunt specii de litoral iar 29 prefera
luciul apei.
Zona analizată se înscrie pe culoarul de migraţie (zone de hrănire şi odihnă) pentru
populaţiile de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului carpatic şi se
concentrează pe valea şi lunca Siretului în drumul lor spre bălţile Dunării (toamna), sau spre
teritoriile de cuibărit din nord (primăvara), specii de păsări protejate conform Convenţiei de la
Berna şi a Convenţiei de la Bonn din ordinele ardeide, ralide, anatide, laride: Anas platyrhynchos
(raţă mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Buteo
buteo (şorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci roşcat), Calidris minuta (fugaci mic), Calidris
temminckii (fugaci pitic), Charadrius dubius (prundăraş gulerat mic), Falco subbuteo (şoimul
rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel roşu), Fulica atra (lişiţa), Merops apiaster (pigorie),
Podiceps cristatus (corcodel mare), Podiceps grisegena (corcodel cu gât roşu), Tringa erythropus
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(fluierar negru), Tringa nebularia (fluierar cu picioare verzi), Tringa totanus (fluierar cu picioare
roșii), Vanellus vanellus (nagâțul comun), Mergus merganser (ferestraş mare), Anser anser (gâscă
de vară).
Speciile de mamifere care trăiesc pe amplasamentul analizat și vecinătăți sunt: iepurele de
câmp (Lepus europaeus), şobolanul de câmp (Apodemus agrarius), şoarecele de câmp (Microtus
arvalis), specii care constituie hrana berzelor şi stârcilor.
Prezenţa speciilor de interes conservativ, pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a
amplasamentului PUZ, menţionate în formularul standard al ROSPA0072
În formularul standard al ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sunt menționate 47 specii
de avifaună de interes conservativ (prevăzute la articolul nr. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii
enumerate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE): Alcedo atthis (pescăraş albastru), Anas
platyrhynchos (raţă mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Anser anser (gâsca de vară),
Anthus campestris (fâsă de câmp), Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Botaurus stellaris (buhai
de baltă), Buteo buteo (şorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci roşcat), Calidris minuta (fugaci
mic), Calidris temminckii (fugaci pitic), Caprimulgus europaeus (caprimulg), Charadrius dubius
(prundăraş gulerat mic),
Chlidonias hybridus (chirighiţă cu obraz alb), Ciconia ciconia (barza albă), Ciconia nigra (barza
neagră), Circus cyaneus (erete vînăt), Crex crex (cristel de câmp), Dendrocopos leucotos
(ciocănitoarea cu spate alb), Dendrocopos syriacus (ciocănitoarea de grădini), Falco peregrinus
(şoim călător), Falco subbuteo (şoimul rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel roşu), Falco
vespertinus (vânturel de seară), Ficedula albicollis (muscar gulerat), Ficedula parva (muscar mic),
Fulica atra (lişiţa), Gavia arctica (cufundar polar), Gavia stellata (cufundar mic), Lanius collurio
(sfrâncioc roşiatic), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Lullula arborea (ciocârlie de pădure),
Mergus albellus (ferestraş mic), Mergus merganser (ferestraş mare), Merops apiaster (pigorie),
Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Pernis apivorus (viespar), Phalacrocorax pygmeus
(cormoran mic), Philomachus pugnax (bătăuş), Platalea leucorodia (lopătar), Podiceps cristatus
(corcodel mare), Podiceps grisegena (corcodel cu gât roşu), Tringa erythropus (fluierar negru),
Tringa glareola (fluierar de mlaştină), Tringa nebularia (fluierar cu picioare verzi), Tringa totanus
(fluierar cu picioare roșii), Vanellus vanellus (nagâțul comun).
Amplasamentul PUZ și vecinătățile vestică, nordică și sudică, habitatele existente sunt
pajiști naturale de luncă, clasă de habitate care nu este menționată în formularul standard al
ROSPA0072.
Ținând cont de aspectele ecologice, fenologice și etologice ale speciilor de păsări care
constituie obiective de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, speciile care ar
putea fi prezente pe amplasamentul PUZ (habitatul pajiști naturale de luncă) și vecinătăți
(vest, nord și sud - habitatul pajiști naturale de luncă, est – pe distanța de 307, malul drept și
cursul de apă Siret), pentru popas, căutarea hranei, reproducere:
Oaspeți de vară - Botaurus stellaris, Caprimulgus europaeus, Chlidonias hybridus, Falco
vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Pernis apivorus, Phalacrocorax pygmeus,
Ciconia nigra, Nycticorax nycticorax, Ciconia ciconia, Merops apiaster, Podiceps
cristatus, Podiceps grisegena;
Oaspeți de iarnă - Gavia arctica, Gavia stellata, Mergus albellus, Mergus merganser;
În pasaj - Botaurus stellaris, Falco peregrinus, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia,
Tringa glareola, Gavia arctica, Gavia stellata, Aythya ferina, Calidris ferruginea, Calidris
ferruginea, Calidris temminckii, Charadrius dubius, Tringa erythropus, Tringa nebularia,
Tringa totanus, Vanellus vanellus;
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Sedentare - Anas platyrhynchos;
Specii care ar putea cuibări - Anas querquedula (rață cârâitoare), Anser anser (gâscă
de vară). Anthus campestris (fâsă de câmp), Crex crex (cristel de câmp), Lanius collurio
(sfrâncioc roşiatic).
Efectele implementării PUZ asupra speciilor de păsări care constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu și care s-ar putea afla pe amplasamentul
PUZ și/sau vecinătăți
Speciile de păsări oaspeți de iarnă (Gavia arctica, Gavia stellata, Mergus albellus, Mergus
merganser):
Etapa de construire - nici un impact, în această perioadă de timp nu se lucrează;
Etapa de exploatare a iazurilor piscicole – impact pozitiv, aceste specii hrănindu-se
cu ihtiofaună, prin creșterea peștelui în iazuri se va mări resursa trofică disponibilă.
Speciile de păsări oaspeți de vară și sedentare (Botaurus stellaris, Caprimulgus europaeus,
Chlidonias hybridus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Pernis apivorus,
Phalacrocorax pygmeus, Ciconia nigra, Nycticorax nycticorax, Ciconia ciconia, Merops
apiaster, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Anas platyrhynchos):
Etapa de construire – nici un impact deoarece în zonă sunt suprafețe suficinte de
habitate pajiști naturale de luncă și luciu de apă;
Etapa de exploatare a iazurilor piscicole – nici un impact deoarece în zonă sunt
suprafețe suficinte de habitate pajiști naturale de luncă și luciu de apă, și impact
pozitiv, asupra speciilor care se hrănesc cu ihtiofaună (Botaurus stellaris,
Phalacrocorax pygmeus, Nycticorax nycticorax, Podiceps cristatus).
Speciile de păsări în pasaj (Botaurus stellaris, Falco peregrinus, Philomachus pugnax,
Platalea leucorodia, Tringa glareola, Gavia arctica, Gavia stellata, Aythya ferina, Calidris
ferruginea, Calidris ferruginea, Calidris temminckii, Charadrius dubius, Tringa erythropus,
Tringa nebularia, Tringa totanus, Vanellus vanellus):
Etapa de construire – nici un impact deoarece în zonă sunt suprafețe suficinte de
habitate pajiști naturale de luncă și luciu de apă;
Etapa de exploatare a iazurilor piscicole – nici un impact asupra majorității acestor
specii deoarece în zonă sunt suprafețe suficinte de habitate pajiști naturale de luncă
și luciu de apă, și impact pozitiv, asupra speciilor care se hrănesc cu ihtiofaună
(Botaurus stellaris, Gavia arctica, Gavia stellata).
Speciile de păsări care ar putea fi afectate de implementarea PUZ, în etapa de construire,
sunt cele printre a căror habitate de reproducere sunt și pajiștile naturale de luncă, habitat din
care face parte amplasamentul PUZ și vecinătățile vestică, nordică și sudică: Anas querquedula
(raţă cârâitoare), Anser anser (gâsca de vară), Anthus campestris (fâsă de câmp), Crex crex
(cristel de camp) și Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic).
Fiind prezente habitate favorabile, speciile de păsări Anser anser și Anas querquedula ar
putea cuibări și în vecinătatea de pe latura estică a amplasamentului PUZ (malul drept și cursul
de apă Siret).
Între latura estică a amplasamentului PUZ (cu lungimea de 307 m) și cursul de apă al
râului Siret este o distanță de circa 25 m (drum de exploatare și malul drept). Ținând cont de
condițiile concrete din vecinătatea estică a amplasamentului PUZ, este puțin probabil ca aceste 2
specii de păsări (Anser anser și Anas querquedula) să cuibărească, drumul de exploatare circulat
de mijloace de transport auto și cu tracțiune animală, fiind un factor major de disconfort.
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În concluzie, speciile de păsări care ar putea fi afectate de implementarea PUZ - în etapa de
construire și reconstrucție ecologică sunt: Anas querquedula (rață cârâitoare), Anser anser
(gâscă de vară). Anthus campestris (fâsă de câmp), Crex crex (cristel de câmp), Lanius collurio
(sfrâncioc roşiatic).

Distribuţia şi relaţiile speciilor care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072, care
ar putea fi afectate de implementarea PUZ, cu ANPIC învecinate
ROSPA0072 are relaţii funcţionale cu ROSPA0063 “Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău –
Bereşti”
Dintre cele 5 specii de păsări (Anas querquedula, Anser anser, Anthus campestris, Crex crex
și Lanius collurio) care constituie obiective de conservare ale ROSPA0072 și care ar putea fi afectate
de implementarea PUZ, 2 specii de păsări (Anas querquedula și Anser anser) sunt și obiective de
conservare ale ROSPA0063.
Atât prin amplasament cât şi prin activităţile desfăşurate, proiectul analizat, nu are impact
asupra obiectivelor de conservare ale ROSPA0063, cu care ROSPA0072 are relaţii funcţionale
deoarece nu sunt afectate habitatele de hrănire și de reproducere ale celor 2 specii de pe teritoriul
ROSPA0063.
Prin creșterea speciilor de ihtiofaună în ferma picicolă se măresc resursele de hrană
disponibile pentru speciile de păsări care se hrănesc cu pește.
În concluzie, implementarea PUZ, pe termen scurt, mediu şi lung nu va afecta funcţiile
ecologice ale speciilor de interes comunitar şi habitatelor acestora, de pe teritoriul ROSPA0072
şi relaţiile acestora cu ROSPA0063.

Descrierea stării actuale de conservare
Chiar dacă ROSPA0072 nu a fost declarat sit pentru protecţia unor tipuri de habitate de
interes comunitar, starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru
menţinerea echilibrului ecosistemului, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabile a
speciilor de avifaună.
Terenul de amplasament a PUZ ”Amenajare iazuri piscicole cu împrejmuire” este situat în
extremitatea sudică a ROSPA0072, zonă denumită Boanța-Cotu Grosului, în care, conform studiilor
de fundamentare a Planului de Management, ecosistemele deosebit de importante pentru speciile
de avifaună de interes conservativ sunt: forestiere, pășuni și acvatice.
Terenul de amplasament a PUZ nu face parte din ecosistemele deosebit de importante
pentru speciile de avifaună de interes conservativ.
Pe amplasamentul PUZ și vecinătăți sunt prezente habitatele pajiști de luncă și râul Siret,
habitate în stare bună de conservare.
Evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor
Evoluţia habitatelor din zona amplasamentului studiat depinde de menţinerea structurii
reliefului la nivelul albiei minore a râului Siret.
Evoluţia malurilor râului Siret în secţiunea reprezentată de amplasamentul proiectului
supus analizei poate urma două direcţii:
Spre erodarea malurilor, din cauza colmatării şi creşterii presiunii exercitate pe maluri;
Spre menţinere – dacă se va realiza recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului
către centrul albiei.
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Implementarea planului supus evaluării nu va avea nici un fel de efecte privind
evoluţia/schimbările care se pot produce în viitor privind starea de conservare a speciilor de
avifaună, dimpotrivă, prin creșterea speciilor de ihtiofaună în ferma picicolă propusă se măresc
resursele trofice disponibile pentru unele specii de păsări care constituie obiectivele de conservare
ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.
Evaluarea impactului PUZ asupra ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu
Pentru identificarea şi evaluarea impactului, în analiză se vor lua în consideraţie:
Scara (perioada) de timp - termen scurt (0 – 2 ani), mediu (3 – 5 ani) şi lung (peste 5
ani);
Aria analizată – amplasamentul PUZ şi zonele învecinate, în funcţie de probabilitatea
producerii impactului, mai ales în cazul impactului cumulat;
Efectul exercitat – impact: semnificativ – nesemnificativ, direct - indirect, reversibil –
ireversibil.
Suprafaţa de teren ocupată de PUZ (41,30 ha) pajiști naturale de luncă, reprezintă
0,40% din suprafața ROSPA0072.
Deoarece această clasă de habitate nu este menționată în formularul standard al
ROSPA0072, varianta 2016, raportarea la una din clasele de habitate menționate în
acest formular nu este posibilă.
Evaluarea semnificaţiei impactului PUZ asupra speciilor de avifaună pentru care a fost
desemnată ROSPA0072 și habitatelor acestora, fără a lua în consideraţie măsurile
de reducere a impactului
Nr.
crt.

1
2
3

4

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
Procentul
din
suprafaţa
habitatelor
de
interes
comunitar care va fi pierdut
(reducerea arealului tipurilor
de habitate)
Fragmentarea habitatelor de
interes comunitar
Durata
sau
persistenţa
fragmentării habitatelor de
interes comunitar

Procentul care va fi pierdut
din suprafeţele habitatelor
folosite pentru necesităţile de
hrană, odihnă, deplasare,
hibernare şi reproducere ale
speciilor
de
interes
comunitar,
schimbarea
funcţiilor
ecologice
semnificative

Cuantificare

Nivel
impact

0

0

0

0

0

0

0,40% din
supraf.
sitului

-1

Justificarea nivelului de impact
acordat
ROSPA0072 a fost desemnată pentru
protecţia a 46 specii de avifaună
ROSPA0072 a fost desemnată pentru
protecţia a 47 specii de avifaună
ROSPA0072 a fost desemnată pentru
protecţia a 47 specii de avifaună
Habitatul de pe amplasamentul PUZ
este pajiște naturală de luncă, habitat
care nu este menționat în formularul
standard al ROSPA0072.
Pe suprafața de teren ocupată de PUZ
se vor produce schimbări privind
funcţiile
ecologice
semnificative,
pajiștea de luncă fiind înlocuită cu luciu
de apă.
Pe termen mediu și lung, înființarea
fermei piscicole va avea efecte
pozitive, asupra speciilor de păsări care
se hrănesc cu ihtiofaună (Botaurus
stellaris,
Phalacrocorax
pygmeus,
Alcedo atthis, Gavia arctica, Gavia
stellata, Mergus albellus, Nycticorax
nycticorax, Podiceps cristatus), ca
urmare a reducerii presiunii asupra
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Nr.
crt.

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului

Cuantificare

Nivel
impact

Justificarea nivelului de impact
acordat
acestia din râul Siret și abundenței
acestei resurse trofice în iazurile
piscicole..

5

6

7

Durata
sau
persistenţa
fragmentării
habitatelor
folosite pentru necesităţile de
hrană, odihnă, deplasare,
hibernare şi reproducere ale
speciilor
de
interes
comunitar.
Schimbarea
funcţiilor
ecologice
ale
acestora
Procentul
din
suprafaţa
pierdută a habitatelor care
vor suferi defrişări.
Schimbarea
funcţiilor
ecologice ale acestora
Scara de timp estimată
pentru înlocuirea habitatelor
afectate de implementarea
planului

Permanent

-2

0

0

Circa 5 ani

0

8

Schimbări
în
densitatea
populaţiilor
(număr
de
indivizi/suprafaţă)

Circa 3 ani

-1

9

Durata
sau
persistenţa
perturbării speciilor de interes
comunitar,
reducerea

Temporar
(circa
3
ani)

-1

Suprafața de teren (41,30 ha) care face
obiectul PUZ va fi ocupată pe o
perioadă
de
timp
nederminată
(permanent).
Pe suprafața de teren care face
obiectul PUZ se produc schimbări
semnificative privind funcţiile ecologice
ale habitatelor speciilor de interes
conservativ.
Pe suprafaţa de teren care face
obiectul PUZ nu este vegetație
arboricolă.
După dezafectarea fermei piscicole,
reconstrucția ecologică a suprafeței de
teren ocupată de aceasta va dura circa
5 ani.
În etapa de construire a fermei
piscicole este posibilă
perturbarea
temporară, a unor specii de avifaună a
căror exemplare se pot afla pe
suprafaţa sau vecinătăţile imediate ale
amplasamentului
PUZ, perturbare
cauzată de zgomotul produs de
utilajele,
mijloacele de transport
folosite şi prezenţa umană.
Speciile de păsări (5) care ar putea fi
afectate de implementarea PUZ, în
etapa de construire, sunt cele care au
ca habitat de reproducere pajiștile
naturale de luncă, habitat din care face
parte
amplasamentul
PUZ
și
vecinătățile vestică, nordică și sudică:
Anas querquedula (raţă cârâitoare),
Anser anser (gâsca de vară), Anthus
campestris (fâsă de câmp), Crex crex
(cristel de camp) și Lanius collurio
(sfrâncioc roşiatic).
Se estimează că, punctual şi temporar,
schimbarea densităţii unor specii de
păsări care s-ar putea afla în
vecinătăţile
imediate
ale
amplasamentului
planului
va
fi
nesemnificativă.
Suprafaţa clasei de habitate ocupate
de PUZ este suficient de mare în
zonă, pentru a asigura conservarea
speciilor pe termen mediu şi lung, atât
în zonă cât şi pe teritoriul ROSPA0072.
În etapa de construire a fermei
piscicole, cu excepția iernii când nu se
lucrează, speciile de păsări oaspeți de
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Nr.
crt.

10

11

12

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
viabilităţii populaţiilor speciilor
ţintă

Scara de timp estimată
pentru înlocuirea speciilor
afectate de implementarea
planului

Orice alte bunuri, resurse şi
funcţii ecologice afectate de
realizarea proiectului privind
funcţiile
ecologice
semnificative ale sitului

Modificări care vor apare
legate de resursele de apă şi
de
calitatea
acesteia
(indicatori chimici care pot
determina
modificarea
funcţiilor ecologice ale sitului)

Cuantificare

Nivel
impact

şi sezonier

3 ani

0

0

+1

0

0

13

Factori care vor determina
diminuarea resurselor trofice

0

+1

14

Reduce diversitatea sitului

0

0

15

Fragmentarea sitului d.p.d.v.
al funcţiilor ecologice

0

0

0

+1

16

Modificări
ale
dinamicii
relaţiilor
care
definesc
structura şi funcţia ANPIC

Justificarea nivelului de impact
acordat
vară sau în pasaj, care s-ar afla pe
amplasamentul PUZ și vecinătățile
imediate ar putea fi perturbate
Se estimează că nu va avea efecte
asupra viabilităţii
populaţiilor de
avifaună de interes conservativ.
Imediat după terminarea etapei de
construire,
încetează
factorul
perturbator (zgomotul produs de
utilaje, autobasculante şi prezenţa
umană).
De asemenea, ca urmare a abundenței
resursei trofice pentru speciile de
păsări care se hrănesc cu ihtiofaună,
se estimează că în zonă numărul
acestora va crește.
Nici un impact - nu vor fi afectate
bunuri, resurse şi/sau funcţii ecologice
ale sitului.
Pe termen mediu și lung, înființarea
fermei piscicole va avea efecte
pozitive, asupra speciilor de păsări
care se hrănesc cu ihtiofaună, ca
urmare a reducerii presiunii asupra
acesteia din râul Siret și abundenței
acestei resurse trofice în iazurile
piscicole.
Nici un impact – nu vor apărea nici un
fel de modificări legate de resursele de
apă şi de calitatea acesteia (indicatori
chimici care pot determina modificarea
funcţiilor ecologice ale ROSPA0072).
Pe termen mediu și lung, înființarea
fermei piscicole va avea efecte pozitive
asupra speciilor de păsări care se
hrănesc cu ihtiofaună, ca urmare a
reducerii presiunii asupra acestia din
râul Siret și abundenței acestei resurse
trofice în iazurile piscicole.
Nici un impact - suprafaţa clasei de
habitate ocupate de PUZ (pajiști
naturale de luncă) este suficient de
mare în zonă.
Nici un impact – implementarea PUZ
nu duce la fragmentarea sitului d.p.d.v.
al funcţiilor ecologice.
Pe termen mediu și lung, înființarea
fermei piscicole va avea efecte
pozitive, asupra speciilor de păsări
care se hrănesc cu ihtiofaună
(Botaurus
stellaris,
Phalacrocorax
pygmeus, Alcedo atthis, Gavia arctica,
Gavia stellata, Mergus albellus,
Nycticorax
nycticorax,
Podiceps
cristatus), ca urmare a reducerii
presiunii asupra acestia din râul Siret și
abundenței acestei resurse trofice în
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Nr.
crt.

17
18

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului

Disturbă
îndeplinirea
obiectivelor de conservare
ale sitului
Afectează în mod ireversibil
obiectivele de conservare ale
sitului
SEMNIFICAŢIE IMPACT

Cuantificare

Nivel
impact

0

0

0

0
-2

Justificarea nivelului de impact
acordat
iazurile piscicole.
Este posibil ca în zonă, numărul
exemplarelor speciilor care se hrănesc
cu ihtiofaună să crească.
Nici un impact - efectele menţionate
sunt doar în etapa de construire a
fermei piscicole.
Efectele menţionate sunt doar în
etapa de construire a fermei piscicole.
IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV

În concluzie, se estimează că IMPACTUL PUZ asupra obiectivelor de conservare și integrității
ROSPA0072, fără a lua în considerație măsurile de reducere a impactului, va fi: PE TERMEN
SCURT ȘI MEDIU (circa 3 ani – etapa de construire) – DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV
(-2, prin aplicarea scalei de evaluare a impactului), REVERSIBIL, iar PE TERMEN LUNG –
NEUTRU.

Impactul rezidual al PUZ asupra ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu
Speciile de păsări care ar putea fi afectate de implementarea PUZ, în etapa de construire,
sunt cele care au ca habitat de reproducere pajiștile de luncă, habitat din care face parte
amplasamentul PUZ și vecinătățile vestică, nordică și sudică: Anas querquedula (raţă cârâitoare),
Anser anser (gâsca de vară), Anthus campestris (fâsă de câmp), Crex crex (cristel de camp) și
Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic).
Măsuri operaționale pentru reducerea impactului asupra ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu,
valabile pentru toate etapele de implementare ale PUZ:
Toate etapele lucrărilor vor fi realizate în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de
avizare, inclusiv Avizul Custodelui - AVPS Roman;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop și numai a suprafeței de teren care
face obiectul PUZ;
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate (colectare, transport,
valorificare/eliminare);
Instruirea personalului implicat în implementarea PUZ, cu privire la respectarea
prevederilor legale privind protecția componentelor de mediu, aplicabile domeniului;
Prevenirea poluărilor accidentale;
Oprirea motoarelor mijloacelor de transport și utilajelor în pauzele de lucru;
Stropirea suprafeţelor de lucru, în perioadele de secetă şi vânt;
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;
Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;
Manipularea cu foarte mare atenţie a carburanţilor şi lubrifianţilor folosiţi pentru utilajele
care lucrează pe amplasament, utilizarea bidoanelor metalice prevăzute cu dop
antiscurgere;
Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face numai stațiile PECO;
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Schimbul de lubrifianți, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor fcae
numai la unități de profil și care preiau componentele înlocuite, uzate;
Reparațiile la mijloacele de transport şi utilajele cu defecțiuni se vor fcae numai la unități
de profil;
Decopertarea stratului de sol vegetal, acolo unde este, pe o adâncime de 20 - 30 cm;
Instruirea personalului implicat în lucrările de reconstrucţie ecologică privind:
decopertarea, transportul, depozitarea temporară a copertei de sol;
Utilizarea apei la înierbarea digului de protecţie dacă, ca urmare a secetei solul va avea
deficit de umiditate.
Măsuri specifice pentru reducerea impactului asupra speciilor de avifaună care ar putea fi
afectate de implementarea PUZ
Pentru ca cele 5 specii de păsări (Anser anser, Anthus campestris, Anas querquedula, Crex
crex și Lanius collurio) care au ca habitat de reproducere pajiștile de luncă, habitat din care
face parte amplasamentul PUZ și vecinătățile vestică, nordică și sudică să nu fie efectate, se
propune ca lucrările pregătitoare prevăzute în PUZ să fie programate și executate înainte de 15
martie (începutul perioadei de construire a cuiburilor și depunere a pontei), în zona
implementării PUZ fiind suficiente suprafețe de teren care aparțin clasei de habitate pajiști de
luncă, unde aceste specii se pot reproduce.

Responsabilitatea implementării măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra ROSPA0072
Lunca Siretului Mijlociu
Titularul PUZ, SD Consult SRL Bacău.
Termenul de realizare a măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu
Măsurile operaționale – în toate etapele de implementare a PUZ;
Măsurile specifice – în etapa de construire, începerea lucrărilor pregătitoare.
Prin respectarea măsurilor operaționale și specifice de prevenire/reducere a impactului, se
estimează că IMPACTUL REZIDUAL AL PUZ asupra obiectivelor de conservare și integrității
ROSPA0072, va fi: PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU (circa 3 ani – etapa de construire) –
DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV (-1, prin aplicarea scalei de evaluare a impactului),
REVERSIBIL, iar PE TERMEN LUNG: NEUTRU – pentru majoritatea speciilor de păsări și
POZITIV – pentru speciile de păsări care se hrănesc cu ihtiofaună (Botaurus stellaris,
Phalacrocorax pygmeus, Alcedo atthis, Gavia arctica, Gavia stellata, Mergus albellus,
Nycticorax nycticorax, Podiceps cristatus).

Impactul cumulat al PUZ, cu alte PP existente, propuse sau aprobate, asupra ROSPA0072,
fără a lua în consideraţie măsurile de reducere a impactului
Zona analizată din teritoriul ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu pentru evaluarea
caracteristicilor PP existente, propuse sau aprobate, care pot genera impact cumulat cu planul
care este în procedură de evaluare şi care pot afecta situl menţionat, este zona dintre Roman şi
Drăgeşti, zonă care se întinde pe circa 40 km din lungimea râului Siret.
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Cele 7 PP (inclusiv planul supus evaluării) existente, propuse sau aprobate, amplasate pe teritoriul
ROSPA0072, în zona Roman - Drăgeşti și suprafețele de teren ocupate de acestea
Nr. crt.
1

Denumire operator
economic
Intreprindere
Individuală Buga
Ciprian Gheorghe
SC Dragoş Invest SRL
Secuieni

Proiect

Staţia de sortare agregate minerale Cotu Vameş
comuna Horia, judeţul Neamţ – clasa de habitate
„pajişti naturale, stepe”
2
Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta
Aval, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ –
clasa de habitate „râuri, lacuri”
3
SC Lastro Construct
Perimetrul de exploatare agregate minerale ReceaGeneral SRL Ion
Başta, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ –
Creangă
clasa de habitate „râuri, lacuri”
4
SC Dragoş Invest SRL Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta
Secuieni
Amonte, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul
Neamţ – clasa de habitate „râuri, lacuri”
5
SC Dragoş Invest SRL Perimetrul de exploatare agregate minerale Başta
Secuieni
Mijloc, comunele Ion Creangă şi Horia, judeţul Neamţ –
clasa de habitate „râuri, lacuri”
6
SC Danlin XXL SRL
Staţie de sortare agregate minerale, Comuna Horia,
judeţul Neamţ, clasa de habitate „pajişti naturale,
stepe”
Plan Urbanistic Zonal – Amenajare iazuri piscicole și
7
SD
Consult
SRL împrejmuire, comuna Filipeşti, judeţul Bacău, clasa de
Bacău
habitate ”pajiști naturale, stepe” nu este în formularul
standard al ROSPA0072
Total suprafaţă ocupată din clasa de habitate „râuri, lacuri”
Total suprafaţă ocupată din clasa de habitate „pajişti naturale, stepe”
TOTAL SUPRAFAŢĂ OCUPATĂ

Suprafaţă
(ha)
0,200
4,550
2,500
1,350
1,780
0,490

41,300
10,180
41,990
52,170

Raportarea suprafețelor de teren ocupate de cele 7 PP existente, propuse sau aprobate, amplasate
pe teritoriul ROSPA0072, în zona Roman – Drăgeşti, la suprafața sitului și a aclaselor de habitate
Cod
Cls.
hab.
N06
N07
N12
N14
N15
N16
N23
N26
*N09

Cls.habitat

Râuri, lacuri
Mlaştini, turbării
Culturi (teren arabil)
Păşuni
Alte terenuri arabile
Păduri de foioase
Alte terenuri artificiale
(localităţi, mine, ……)
Habitate de păduri (păduri
în tranziţie)
Pajiști naturale, stepe

Supraf. cls. hab.
din supraf.
ROSPA0072
(10.329 ha)
%
ha
15,44
1.594,80
1,71
176,62
29,74
3.071,84
15,24
541,24
0,86
88,83
35,39
3.655,43
1,12
115,68
0,43
-

44,41

Suprafaţa ocupată de PUZ
Temporar
Definitiv
Din suprafaţa
Din supraf.
Din supraf.
Din supraf. cls.
sitului
cls.de habitat
sitului
de habitat
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
10,18 0,098 10,18
0,638
-

-

0,69
0,006
Total acoperire = 99,93%

-

-

-

-

41,30

-

-

-

0,40

-

-

*Clasa de habitate ”pajiști naturale, stepe” nu este în formularul standard al ROSPA0072.

Caracteristicile comune ale PP care pot genera impact cumulativ asupra ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu
Ocuparea unor suprafeţe de teren (10,87 ha – temporar și 41,30 ha - permanent) din albia
şi zona de luncă râului Siret, habitate caracteristice unor specii de păsări, care constituie
obiective de conservare a ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;
Pe termen scurt sunt generatoare de impact negativ:
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Zgomotul generat de utilajele și mijloacele de transport utilizate pentru exploatarea,
transportul și sortarea agregatelor minerale, precum și, zgomotul generat de utilajele și
mijloacele de transport utilizate în etapa de construire a iazurilor piscicole, cu efect
perturbator asupra unor specii de păsări prezente în zonele de lucru şi vecinătăţile
imediate;
În condiţiile exploatării submerse (circa 20% din suprafaţa perimetrelor de exploatare),
creşte turbiditatea apei în zona de exploatare şi circa 200 m aval de aceasta, ceea ce duce
la perturbarea speciilor de peşti, sursa de hrană pentru unele specii de păsări;
În cazul excavării submerse sau în zona malurilor râului Siret, în perioada de reproducere a
unor specii de peşti (depunerea pontei, ecloziune, creșterea puietului - aprilie septembrie), în zonele de lucru există riscul distrugerii pontei depuse.
Pe termen mediu şi lung sunt generatoare de impact pozitiv, ca urmare a:
Decolmatării şi reprofilării albiei râului Siret, reducându-se astfel, fenomenul de eroziune a
malurilor, şi deci, de stopare a reducerii suprafeţelor ocupate cu păduri de zăvoi, habitat
deosebit de important pentru numeroase specii de faună;
Reducerii riscului inundaţiilor la ape mari, fenomen cu efecte negative asupra tuturor
speciilor de faună din zonă;
Mărirea resurselor trofice pentru speciile de avifaună care se hrănesc cu ihtiofaună.
Evaluarea impactului cumulat al celor 7 PP, asupra speciilor de avifaună de interes conservativ,
pentru care a fost desemnat ROSPA0072 şi habitatelor acestora,
fără a lua în consideraţie măsurile de reducere a impactului
Nr.
crt.
1
2
3

4

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
Procentul
din
suprafaţa
habitatelor de interes comunitar
care va fi pierdut (reducerea
arealului tipurilor de habitate)
Fragmentarea habitatelor de
interes comunitar
Durata
sau
persistenţa
fragmentării habitatelor de interes
comunitar

Procentul care va fi pierdut din
suprafeţele habitatelor folosite
pentru necesităţile de hrană,
odihnă, deplasare, hibernare şi
reproducere ale speciilor de
interes comunitar, schimbarea
funcţiilor ecologice semnificative

Cuantificare

Nivel
impact

0

0

0

0

0

0

Temporar 0,10%
Permanent 0,40%
din S
ROSPA0072

-1
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Justificarea nivelului de impact
acordat

ROSPA0072 a fost desemnată
pentru protecţia a 47 specii de
avifaună

Pe suprafețele de teren ocupate
temporar se produc mici schimbări
temporare
privind
funcţiile
ecologice semnificative.
Pe suprafața de teren ocupată de
PUZ se vor produce schimbări
privind
funcţiile
ecologice
semnificative, pajiștea de luncă
fiind înlocuită cu luciu de apă.
Pe termen mediu și lung,
înființarea fermei piscicole va avea
efecte pozitive, asupra speciilor de
păsări care se hrănesc cu
ihtiofaună
(Botaurus
stellaris,
Phalacrocorax pygmeus, Alcedo
atthis, Gavia arctica, Gavia stellata,
Mergus
albellus,
Nycticorax
nycticorax, Podiceps cristatus), ca
urmare a reducerii presiunii asupra
acesteia
din
râul
Siret
și
abundenței acestei resurse trofice
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Nr.
crt.

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului

Cuantificare

Nivel
impact

Justificarea nivelului de impact
acordat
în iazurile piscicole.

5

6

Durata
sau
persistenţa
fragmentării habitatelor folosite
pentru necesităţile de hrană,
odihnă, deplasare, hibernare şi
reproducere ale speciilor de
interes comunitar. Schimbarea
funcţiilor ecologice ale acestora

Procentul din suprafaţa pierdută a
habitatelor
care
vor
suferi
defrişări.
Schimbarea funcţiilor ecologice
ale acestora

7

Scara de timp estimată pentru
înlocuirea habitatelor afectate de
implementarea proiectului

8

Schimbări
în
densitatea
populaţiilor
(număr
de
indivizi/suprafaţă)

0

-1

0

0

Imediat
după
încetarea
activităţilor,
1- 5 ani

Temporar şi
sezonier,
intervale de
timp diferite

-1

-2
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Proiectele
temporare
nu
fragmentează habitatele de interes
pentru speciile de avifaună care
constituie
obiectivele
de
conservare ale ROSPA0072 și nu
se produc schimbări semnificative
privind funcţiile ecologice ale
habitatelor speciilor de interes
conservativ.
Suprafața de teren (41,30 ha) care
face obiectul PUZ va fi ocupată pe
o perioadă de timp nedeterminată
(permanent), se produc schimbări
semnificative
privind
funcţiile
ecologice ale habitatelor speciilor
de interes conservativ pajiștea de
luncă fiind înlocuită cu luciu de
apă.
Pe terenurile ocupate de PP nu
este vegetație arboricolă, nu se fac
defrişări.
Imediat după încetarea activităţilor,
în cazul extracţiei de agregate
minerale.
După circa 1 an, în cazul staţiilor
de sortare.
După
dezafectarea
fermei
piscicole, reconstrucția ecologică a
suprafeței de teren ocupată de
aceasta va dura circa 5 ani.
Perturbarea temporară, sezonieră
şi reversibilă, a unor exemplare
care aparţin speciilor de avifaună
care s-ar putea afla în vecinătăţile
amplasamentelor PP, perturbare
cauzată de zgomotul produs de
utilajele şi mijloacele de transport
folosite, precum şi, prezenţa
umană.
Se estimează că, punctual şi
temporar, schimbarea densităţii
unor specii de păsări care s-ar
putea
afla
în
vecinătăţile
amplasamentelor celor 7 PP va fi
nesemnificativă, iar densitatea
speciilor crepusculare sau oaspeţi
de iarnă nu va fi influenţată.
Suprafaţa habitatelor ocupate de
PP este suficient de mare pentru
a asigura conservarea speciilor pe
termen mediu şi lung, atât în
zonele de amplasament cât şi pe
teritoriul ROSPA0072.
Perturbarea speciilor de avifaună
care
s-ar
putea
afla
pe
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Nr.
crt.
9

10

11

12

13

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
Durata sau persistenţa perturbării
speciilor de interes comunitar,
reducerea viabilităţii populaţiilor
speciilor ţintă

Scara de timp estimată pentru
înlocuirea speciilor afectate de
implementarea proiectului

Orice alte bunuri, resurse şi
funcţii ecologice afectate de
realizarea
proiectului
privind
funcţiile ecologice semnificative
ale sitului

Modificări care vor apărea legate
de resursele de apă şi de
calitatea
acesteia
(indicatori
chimici care pot determina
modificarea funcţiilor ecologice
ale sitului)

Factori

care

vor

determina

Cuantificare
Temporar şi
sezonier,
intervale de
timp diferite

1- 10
ani

Nivel
impact
-1

-1

0

+1

0

0

0

+1
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Justificarea nivelului de impact
acordat
amplasamentele și vecinătățile PP
va fi sezonieră şi temporară,
estimându-se că nu va avea efecte
asupra viabilităţii populaţiilor de
păsări de interes conservativ.
Balastiere - imediat după încetarea
activităţii.
Staţii de sortare – în circa 1 an de
la încetarea activităţii.
Imediat după terminarea etapei de
construire a fermei piscicole,
încetează
factorul
perturbator
(zgomotul produs de utilaje,
autobasculante
şi
prezenţa
umană).
De asemenea, ca urmare a
abundeței resursei trofice pentru
speciile de păsări care se hrănesc
cu ihtiofaună, se estimează că în
zonă numărul acestora va crește.
Nu vor fi afectate bunuri, resurse
şi/sau funcţii ecologice ale sitului.
Pe termen mediu și lung,
activitatea
de
extracţie
a
agregatelor minerale, ca urmare a
decolmatării albiei râului Siret, prin
reducerea eroziunii malurilor va
contribui la conservarea habitatelor
de luncă (păduri de foioase, fâneţe,
culturi agricole), şi implicit, a
speciilor de faună dependente de
acestea.
Pe termen mediu și lung,
înființarea fermei piscicole va avea
efecte pozitive, asupra speciilor de
păsări care se hrănesc cu
ihtiofaună, ca urmare a reducerii
presiunii asupra acesteia din râul
Siret și abundenței acestei resurse
trofice în iazurile piscicole.
Nu vor apărea nici un fel de
modificări legate de resursele de
apă şi de calitatea acesteia
(indicatori
chimici
care
pot
determina modificarea funcţiilor
ecologice ale ROSPA0072).
Temporar, în condiţiile exploatării
submerse
are
loc
mărirea
turbidităţii apei în zona de lucru şi
circa 200 m aval de aceasta.
Pe termen lung, impactul asupra
calităţii apei râului Siret va fi pozitiv
datorită decolmatării albiei şi
reducerii eroziunii malurilor.
Pe termen mediu și lung, înființarea
fermei piscicole va avea efecte
pozitive asupra speciilor de păsări
care se hrănesc cu ihtiofaună, ca

49

RAPORT DE MEDIU
PUZ „Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”
Nr.
crt.

14

15

16

17
18

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
diminuarea resurselor trofice

Cuantificare

Nivel
impact

+1

Reduce diversitatea sitului

0

Fragmentarea sitului d.p.d.v. al
funcţiilor ecologice

0

0

0

+1

0

0

0

0

Modificări ale dinamicii relaţiilor
care definesc structura şi funcţia
ANPIC

Disturbă îndeplinirea obiectivelor
de conservare ale sitului
Afectează în mod ireversibil
obiectivele de conservare ale
sitului
SEMNIFICAŢIE IMPACT

-3

Justificarea nivelului de impact
acordat
urmare a reducerii presiunii asupra
acestia din râul Siret și abundenței
acestei resurse trofice în iazurile
piscicole.
Pe termen scurt - nici un impact nu va fi afectată diversitatea
ROSPA0072.
Pe termen mediu și lung – prin
reducerea eroziunii malurilor râului
Siret se menţin habitatele de luncă,
şi în special pădurea de foioase
deosebit de importantă pentru
numeroase specii de faună.
Nici un impact - suprafaţa clasei de
habitate ocupate de PUZ (pajiști
naturale de luncă) este suficient de
mare în zonă.
Nici un impact - nu se produce
fragmentarea sitului d.p.d.v. al
funcţiilor ecologice.
Pe termen scurt - impact neutru.
Pe termen mediu și lung,
activitatea
de
extracţie
a
agregatelor minerale, ca urmare a
decolmatării albiei râului Siret, prin
reducerea eroziunii malurilor va
contribui la conservarea habitatelor
de luncă (păduri de foioase, fâneţe,
culturi agricole), şi implicit, a
speciilor de faună dependente de
acestea.
Pe termen mediu și lung, înființarea
fermei piscicole va avea efecte
pozitive, asupra speciilor de păsări
care se hrănesc cu ihtiofaună
(Botaurus stellaris, Phalacrocorax
pygmeus, Alcedo atthis, Gavia
arctica, Gavia stellata, Mergus
albellus, Nycticorax nycticorax,
Podiceps cristatus), ca urmare a
reducerii presiunii asupra acestia
din râul Siret și abundenței acestei
resurse trofice în iazurile piscicole.
Este posibil ca în zonă, numărul
exemplarelor speciilor care se
hrănesc cu ihtiofaună să crească.
Efectele
menţionate
sunt
nesemnificative.
Efectele
menţionate
sunt
nesemnificative,
temporare
și
reversibile.
IMPACT NEGATIV SEMNIFICATIV

Impactul cumulat rezidual al PUZ, cu alte PP existente, propuse sau aprobate, asupra
ROSPA0072

Titular PUZ: SD Consult SRL Bacău
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Măsuri operaționale pentru prevenirea/reducerea impactului cumulat al PP asupra obiectivelor
de conservare şi integrităţii ROSPA0072:
Toate lucrările vor fi realizate în conformitate cu documentaţia tehnică prezentată şi cu
respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare, inclusiv
Avizul Custodelui - AVPS Roman;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop și numai a suprafețelor de teren
reglementate;
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate (colectare, transport,
valorificare/eliminare);
Instruirea personalului implicat în implementarea PP, cu privire la respectarea prevederilor
legale privind protecția componentelor de mediu, cu mențiunea privind interdicția de
traversare a apelor de suprafață prin vad, cu mijloace de transport sau utilaje, precum și,
interdicția spălării acestora în apele de suprafață;
Prevenirea poluărilor accidentale;
Oprirea motoarelor mijloacelor de transport și utilajelor în pauzele de lucru;
Stropirea suprafeţelor de lucru, în perioadele de secetă şi vânt;
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;
Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;
Manipularea cu foarte mare atenţie a carburanţilor şi lubrifianţilor folosiţi pentru utilajele
care lucrează pe amplasament, utilizarea bidoanelor metalice prevăzute cu dop
antiscurgere;
Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face numai stațiile PECO;
Schimbul de lubrifianți, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor fcae
numai la unități de profil și care preiau componentele înlocuite, uzate;
Reparațiile la mijloacele de transport şi utilajele cu defecțiuni se vor fcae numai la unități
de profil;
Decopertarea stratului de sol vegetal, acolo unde este, pe o adâncime de 20 - 30 cm;
Instruirea personalului implicat în lucrările de reconstrucţie ecologică privind:
decopertarea, transportul, depozitarea temporară a copertei de sol.
Măsuri specifice pentru prevenirea/reducerea impactului cumulat al PP asupra obiectivelor de
conservare şi integrităţii ROSPA0072:
Interdicţia capturării, vătămării intenţionată a speciilor de faună sălbatică sau distrugerii
cuiburilor;
Reducerea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport pe teritoriul ROSPA0072 şi
vecinătăţile imediate, până la 10 km/h;
Pentru ca cele 5 specii de păsări (Anser anser, Anthus campestris, Anas querquedula, Crex
crex și Lanius collurio) să nu fie efectate, se propune ca lucrările pregătitoare prevăzute în
PUZ, să fie programate și executate înainte de 15 martie (începutul perioadei de construire
a cuiburilor și depunere a pontei), în zona implementării PUZ fiind suficiente suprafețe de
teren care aparțin clasei de habitate pajiști de luncă, unde aceste specii se pot reproduce.
Responsabilitatea implementării măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu - titularii PP.
Titular PUZ: SD Consult SRL Bacău
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Termenul de realizare a măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu
În toate etapele de implementare ale PP.
Prin respectarea măsurilor operaționale și specifice de prevenire/reducere a impactului cumulat
al PP, asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSPA0072, se estimează că IMPACTUL
CUMULAT REZIDUAL va fi:
PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU – NEGATIV NESEMNIFICATIV (-2), DIRECT,
TEMPORAR, REVERSIBIL;
PE TERMEN LUNG – POZITIV (+1).

II.1.6. Valori ale patrimoniului cultural, istoric, arhitectural, paleontologic
Pe teritoriul comunei Filipeşti sunt următoarele valori ale patrimoniului cultural, istoric,
arhitectural, paleontologic:
Aşezarea „La Rădi” - monument istoric situat în partea de nord-est a localităţii Cârligi;
Aşezare daco-romană şi din epoca migraţiilor - face parte din repertoriul arheologic
naţional - Epoca romană/sec. II - III, sec. IV – V - situat în nord-estul localităţii Cârligi;
Situl arheologic de la Onişcani - face parte din repertoriul arheologic naţional, datat din
Neolotic Epoca medievală, Latène/sec. VIII – IX - situat la 3 km sud de localitatea Onişcani;
Conacul boieresc "Zarifopol" din secolul XIX, care face parte din categoria "Monumente şi
ansambluri de arhitectură".
Nici una din valorile menţionate nu sunt în apropierea amplasamentului PUZ iar starea lor
de conservare nu va fi influenţată de neimplementarea PUZ.

II.1.7. Situaţia socio-economică
Aşezare geografică
Comuna Filipeşti este situată în partea ade nord a judeţului Bacău, la limita cu judeţul
Neamţ,
pe
terasa
superioară
a
malului
drept
a
râului
Siret.
Teritoriul administrativ este limitat la nord, nord-vest şi vest de judeţul Neamţ, la sud de
comunele Bereşti-Bistriţa şi Negri, iar la sud-est de comuna Damieneşti.
Demografie
Suprafaţa comunei Filipeşti este de 7.642 ha, având o populaţie de 5040 de locuitori,
tendinţă generală a populaţiei fiind de îmbătrânire.
În componenţa comunei Filipeşti intră localităţile: Filipeşti (centrul administrativ al
comunei), Cîrligi, Galbeni, Onişcani, Hîrleşti, Boanţa, Corneşti, Cotu-Grosului.
Activităţi economice:
Comerciale, alimentaţie publică;
Prestări servicii, agroturism;
Prelucrarea lemnului;
Poducţie materiale de construcţie: fabrica de varuri lavabile şi vopsele pe bază de apă,
substanţe ignifuge, materiale ignifugante, răşini sintetice pentru pardoseli epoxidice, agent
de dezgheţ, fabrica de bolţari, pavele, tuburi.
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Infrastructura de transport
Faţă de principalele căi de comunicaţie, comuna Filipeşti se găseşte de o parte şi de alta a
drumului european E85.
Circulaţia cu mijloace auto în zona amplasamentului PUZ se va face pe E85, din care pleacă
un drum local cu lungimea de circa 2 km şi apoi, pe un drum de exploatare existent, De 14/1,
acoperit cu balast, cu lăţimea între 3,20 - 3,50 m, drum care facilitează transportul agregatelor
minerale prin afara zonei locuite a localităţii Hîrleşti, fără să producă disconfort populaţiei sau
pagube materiale.
Neimplementarea PUZ va influenţa în mod negativ situaţia socio-economică a comunei
Filiupeşti, prin faptul că:
Nu vor apărea noi locuri de muncă;
Nu vor fi noi contribuţii la bugetul local;
Se va menține presiunea crescută asupra ihtiofaunei din râul Siret.

II.1.8. Conservarea/utilizarea durabilă a resurselor naturale
Prin Planul Urbanistic Zonal se propune:
Extinderea intravilanului comunei Filipești, judeţul Bacău, cu suprafaţa de 413.000 mp
(41,300 ha), pentru dezvoltarea unei „zone activităţi economice – Amenajare iazuri
piscicole și împrejmuire”, pe terenul supus analizei;
Schimbarea regimului economic al terenului, din zonă teren agricol în extravilan, în zonă
„curţi construcţii, activităţi economice”;
Asigurarea accesului şi a circulaţiei, staţionare şi spații parcare în incintă;
Analiza compatibilităţii funcţiunii propuse cu zona funcţională existentă;
Analiza modului de asigurare a utilităţilor tehnico-edilitare necesare funcţionării
obiectivului propus.
Disponibilitatea limitată a resurselor naturale privind peştele de ape dulci, producţia
internă acoperind doar jumătate din consumul anual al populaţiei, reclamă necesitatea
completării acestor resurse prin extinderea activităţii de acvacultură.
Planul supus analizei face parte din categoria propunerilor bazate pe dezvoltarea durabilă a
zonei, fiind valorificate resursele de teren prin activităţi nepoluante şi care duc la scăderea
presiunii pe fauna piscicolă din râul Siret.
Cadrul natural al acestei zone, liberă de construcţii, este benefic pentru amenajarea unei
ferme piscicole, folosind apa freatică de suprafaţă.

II.1.9. Riscuri naturale
Zona de amplasament a PUZ este expusă riscului de inundaţii, fiind amplasată la o distanţă
de 25 m de râul Siret, pe malul drept al acestuia.
Terenul pe care se va construi ferma piscicolă va fi scos de sub acest risc prin lucrări de
îndiguire executate perimetral, fiind construit un dig de protecţie pe toate laturile terenului.
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II.2. Aspecte relevante ale evoluţiei probabile a componentelor de mediu, în cazul
neimplementării PUZ
II.2.1. Evoluţia factorilor de mediu în situaţia neimplementării PUZ
Scopul analizei evoluţiei probabile a componentelor de mediu, în cazul neimplementării
planului, este de a evalua modul în care Planul Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și
împrejmuire”, comuna Filipești, judeţul Bacău, răspunde nevoilor şi cerinţelor stării mediului din
teritoriul analizat şi a tendinţelor de evoluţie, prin acest plan stabilindu-se obiectivele, acţiunile şi
măsurile de dezvoltare pentru următorii ani, pe baza analizelor multicriteriale a situaţiei existente.
Analiza Alternativei 0 (neimplementare a planului) s-a realizat pe baza gradului actual de
cunoaştere şi a metodelor de evaluare existente cu privire la starea componentelor de mediu şi
tendinţele evoluţiei acestora.
Analiza situaţiei actuale privind calitatea şi starea componentelor de mediu, precum şi,
analiza situaţiei economice şi sociale a permis identificarea unor aspecte privind evoluţia probabilă
a componentelor de mediu (apa, aer, sol, biodiversitate, etc.) şi implicit a condiţiilor de viaţă ale
oamenilor.
În estimarea evoluţiei probabile a diferitelor componente de mediu am avut în vedere
faptul că prin PUZ se creează cadrul pentru dezvoltarea unei activități economice pe teritoriul
comunei Filipești, cu valorificarea durabilă a resurselor naturale de care aceasta dispune.
De asemenea prin implementarea acestui plan se creează noi locuri de muncă și se reduce
presiunea asupra speciilor sălbatice de ihtiofaună aflate în declin.
În continuare este prezentată sub formă tabelară evoluţia componentelor de mediu (apă,
sol/subsol, aer, calitatea vieţii şi sănătatea populaţiei, mediul social şi economic, biodiversitate,
riscuri naturale, conservarea resurselor naturale, peisaj) în situaţia neimplementării Planului
Urbanistic Zonal supus analizei.
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Factori de
mediu

Ape de
suprsfață și
subterane

Sol/subsol

Aer

Zgomot şi
vibraţii

Calitatea
vieţii şi
sănătatea
populaţiei

Nr.
Crt.

1

2

3

4

5

RAPORT DE MEDIU

Nici un efect.
Terenul care face obiectul
PUZ rămâne nevalorificat.
Se menține situația actuală
privind presiunea asupra
speciilor sălbatice de faună
piscicolă.
Se menține situația actuală
privind lipsa locurilor de

Nu sunt propuneri PUZ.
Extinderea intravilanului comunei
Filipești cu suprafața de 314.000 mp,
pentru
înființarea
unei
ferme
piscicole, pe un teren neproductiv,
proprietate privată a d-lui Ciubotaru
Liviu, conform Extrasului de Carte
Funciară nr. 2827/28.03.2017.
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Nici un efect.

Terenul
neproductiv
rămâne
nevalorificat,
menținându-se
presiunea
asupra speciilor sălbatice de
faună piscicolă.

Efecte în cazul
neimplementării propunerii
PUG
Nu apar modificări privind
dinamica și calitatea apelor
de suprafață și subterane.

Nu sunt propuneri PUZ.

Extinderea intravilanului comunei
Filipești cu suprafața de 314.000 mp,
pentru
înființarea
unei
ferme
piscicole, pe un teren neproductiv,
proprietate privată a d-lui Ciubotaru
Liviu, conform Extrasului de Carte
Funciară nr. 2827/28.03.2017.

Propuneri PUZ
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Imposibilitatea valorificării terenului care face obiectul
PUZ.
Lipsa locurilor de muncă.
Insuficiența resurselor de pește și practicarea
pescuitului în apele naturale.
Lipsa proiectelor de dezvoltare a comunei Filipești.

Ozon (O3) - a fost depăşită valoarea ţintă pentru
3
protecţia sănătăţii umane (120 µg/m , calculată ca
maximă zilnică a mediilor curente pe 8 ore, a nu se
depăşi în mai mult de 25 de zile dintr-un an
calendaristic, mediat pe 3 ani), la stația automată de
monitorizare a aerului atmosferic, BC2 – stație de
fond industrial, cea mai apropiată de amplasamentul
PUZ, situată în Bacău, cartierul Izvoare, în
3
următoarele zile: 06.08.2015 (124,7 µg/m ),
3
08.08.2015 (125,3 µg/m ) și 09.08.2015 (122,8
3
µg/m ), în conformitate cu prevederile Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
În zona amplasamentului PUZ nu sunt surse de
zgomot și vibrații.

Terenul neproductiv pe care se propune înființarea
fermei piscicole nu poate fi valorificat durabil în alt
mod.

Nu a fost identificat nici un aspect

Aspect identificat

Evoluţia factorilor de mediu în situaţia neimplementării propunerilor din PUZ

PUZ „Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”

8

7

6

Nr.
Crt.

Biodiversi
tate, arii
naturale
protejate

Terenul care face obiectul PUZ rămâne nevalorificat.

Conservarea
resurselor
naturale
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Pentru ca cele 5 specii de păsări
(Anser anser, Anthus campestris,
Anas querquedula, Crex crex și
Lanius collurio) să nu fie efectate, se
propune ca lucrările pregătitoare
prevăzute în PUZ, să fie programate
și executate înainte de 15 martie
(începutul perioadei de construire a
cuiburilor și depunere a pontei), în
zona
implementării PUZ fiind
suficiente suprafețe de teren care
aparțin clasei de habitate pajiști de
luncă, unde aceste specii se pot
reproduce.

Construirea unui dig de apărare la
inundații a terenului pe care face
obiectul PUZ.
Extinderea intravilanului comunei
Filipești cu suprafața de 314.000 mp,
pentru
înființarea
unei
ferme
piscicole.

Propuneri PUZ
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Speciile de păsări de interes conservativ și care
constituie obiective de conservare ale ROSPA0072
Lunca Siretului Mijlociu, care ar putea fi afectate de
implementarea PUZ, în etapa de construire, sunt
cele printre a căror habitate de reproducere sunt și
pajiștile naturale de luncă, habitat din care face parte
amplasamentul PUZ și vecinătățile vestică, nordică și
sudică, sunt: Anas querquedula (raţă cârâitoare),
Anser anser (gâsca de vară), Anthus campestris
(fâsă de câmp), Crex crex (cristel de camp) și
Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic).
Fiind prezente habitate favorabile, speciile de păsări
Anser anser și Anas querquedula ar putea cuibări și
în vecinătatea de pe latura estică a amplasamentului
PUZ (malul drept și cursul de apă Siret).
Conform Planului de management al ROSPA0072, în
zona amplasamentului PUZ, zona Boanța – Cotu
Grosului, de importanţă deosebită pentru speciile de
avifaună care constituie obiectivele de conservare
ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sunt
habitatele forestiere, pășuni și cele acvatice, habitate
care nu sunt prezente pe amplasamentul PUZ.

Terenul care face obiectul PUZ prezintă risc la
inundații, fiind situt la distanța de 25 m față de cursul
de apă Siret.

Aspect identificat

RAPORT DE MEDIU

Riscuri
naturale

Factori de
mediu

PUZ „Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”

Nici un efect.

Se menține situația actuală
privind presiunea asupra
speciilor sălbatice de faună
piscicolă.

Efecte în cazul
neimplementării propunerii
PUG
muncă și lipsa proiectelor
privind dezvoltarea comunei
Filipești.
Terenul care face obiectul
PUZ rămâne nevalorificat.
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II.2.2. Calculul riscului neimplementării PUZ
Utilizând valori pentru efectul pe care îl reprezintă neimplementarea măsurilor din Planul
Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”, comuna Filipești, judeţul Bacău,
asupra factorilor de mediu, rezultă riscul la care sunt expuşi aceştia (nesemnificativ = 0, minor = 1,
major = 2, catastrofal = 3).
Calculul riscului neimplementării PUZ
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Factorul de mediu pentru care au
fost prevăzute măsuri în PUZ
Apă
Sol/subsol
Aer
Zgomot şi vibraţii
Biodiversitate şi arii naturale
protejate
Calitatea vieţii şi sănătatea
populaţiei
Conservarea resurselor naturale
Riscuri naturale
Total punctaj risc

Nesemnificativ
0
0
0
0
-

Efectul
Minor
Major
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Catastrofal
0
0
0
0
-

-

X

-

-

0

X
2

X
1

0

În concluzie, alternativa neimplementării Planului Urbanistic Zonal – ”Amenajare iazuri
piscicole și împrejmuire”, este defavorabilă pentru următoarele componente de mediu:
Efect minor pentru: calitatea vieţii şi riscuri naturale;
Efect major pentru: conservarea resurselor naturale.

CAPITOLUL III
CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE
SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PUZ
Analiza propunerilor prevăzute în Planul Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și
împrejmuire”, comuna Filipești, judeţul Bacău, nu a dus la identificarea unor situaţii de afectare
semnificativă a nici uneia din componentele de mediu.
Pentru proiectul de investiţii privind construirea extinderii fermei piscicole, inclusiv pentru
dezafectare și reconstrucție ecologică, APM Bacău, va analiza și dispune, conform prevederilor
Ordinului nr. 863/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului, identifică, evaluează şi descrie corespunzător
fiecărui caz în parte, efectele pe termen scurt, mediu şi lung, directe şi indirecte, sinergice,
cumulate, ale proiectului asupra componentelor de mediu (aer, ape de suprafaţă şi subterane,
sol/subsol, floră, faună, arii naturale protejate, climă, peisaj, resurse naturale, patrimoniu cultural)
şi sănătăţii umane.
În cadrul evaluării impactului asupra mediului, întocmit pentru fiecare proiect în parte, sunt
stabilite şi măsurile de prevenire şi reducere sau compensare, a efectelor negative semnificative,
ale proiectului asupra factorilor de mediu menţionaţi.
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CAPITOLUL IV
PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PUZ
În Capitolul II. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI, a fost prezentată
analiza privind starea actuală a componentelor de mediu în zona amplasamentului Planul
Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”, comuna Filipești, judeţul Bacău.
În acest capitol vor fi prezentate principalele probleme de mediu cu relevanţă pentru
planul supus analizei.
Problemele de mediu relevante pentru PUZ
Aspecte de
mediu

Aer atmosferic

Ape de
suprafață și
subterane

Sol/subsol

Biodiversitate,
arii naturale
protejate

Probleme de mediu
În etapa de construire a fermei piscicole, ca urmare a funcționării utilajelor și
mijloacelor de transport utilizate la decopertare, construirea cuvetelor iazurilor,
digurilor, căilor de acces interioare, vor fi emise în atmosferă:
Gaze de ardere (COx, SO2, NOx, substanţe organice, particule);
Pulberi - de la decopertarea stratului de sol vegetal, săparea cuvetei iazului,
manipularea şi transportul materialului excavat.
Noxele emise în aerul atmosferic, datorită specificului zonei (fără clădiri,
bariere, obstacole) vor fi dispersate, reducându-se astfel impactul asupra
atmosferei.
În etapa de exploatare a fermei piscicole
Asigurarea apei necesare funcţionării iazului (umplerea, primenirea şi
completarea apei pierdute prin evaporare) se realizează din pânza freatică
(acvifer cu nivel liber din nisipurile şi pietrişurile holocene), situată la
adâncimea de 3,7 – 4,7 m şi precipitaţii, fără să fie necesare lucrări de captare,
transport şi evacuare a apelor.
Aceste depozite sunt favorabile exploatării apei deoarece se caracterizează
prin capacităţi de înmagazinare mari, prin coeficienţi de permeabilitate mari şi
prin coeficienţi de cedare mari, caracteristici datorită cărora pot constitui surse
de apă de interes permanent.
Rezerva de apă a acviferului freatic din care vor fi alimentate iazurile piscicole
este suficientă pentru debitul de exploatare necesar, scăderea debitului cu
30% într-un an secetos fiind acoperită de rezervă.
Direcţia de deplasare a apei subterane este de la nord spre sud, iar legătura
hidraulică dintre stratul acvifer freatic şi cursul râului Siret este de drenare.
În concluzie, implementarea PUZ nu va influenţa regimul cantitativ al
acviferului freatic din zonă și nici regimul apelor de suprafaţă, respectiv a
râului Siret.
În etapa de construire a fermei piscicole
Prin decopertarea stratului de sol vegetal
(20 – 30 cm), excavarea
materialului litologic pentru construcţia cuvetelor iazurilor piscicole şi
construcția digurilor, are loc tasarea şi destructurarea solului, subsolului, pe
suprafaţa de 413.000 mp.
Exceptând stratul de sol vegetal, solul şi subsolul sunt constituite din
aglomerări de pietriş şi nisip.
În toate etapele de implementare ale PUZ
Nu sunt emisii de ape uzate menajere sau tehnologice pe sol, subsol sau ape
freatice
Speciile de păsări de interes conservativ și care constituie obiective de
conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, care ar putea fi afectate
de implementarea PUZ, în etapa de construire, sunt cele printre a căror
habitate de reproducere sunt și pajiștile naturale de luncă, habitat din care
face parte amplasamentul PUZ și vecinătățile vestică, nordică și sudică, sunt:
Anas querquedula (raţă cârâitoare), Anser anser (gâsca de vară), Anthus
campestris (fâsă de câmp), Crex crex (cristel de camp) și Lanius collurio
(sfrâncioc roşiatic).
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Aspecte de
mediu

Peisaj natural

Managementul
riscurilor
naturale/de
mediu
Utilizare
durabilă a
resurselor
naturale

Probleme de mediu
Fiind prezente habitate favorabile, speciile de păsări Anser anser și Anas
querquedula ar putea cuibări și în vecinătatea de pe latura estică a
amplasamentului PUZ (malul drept și cursul de apă Siret).
Conform Planului de management al ROSPA0072, în zona amplasamentului
PUZ, zona Boanța – Cotu Grosului, de importanţă deosebită pentru speciile
de avifaună care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu sunt habitatele forestiere, pășuni și cele acvatice, habitate
care au fost desemnate prin Studiul de fundamentare al Planului de
Management al acestui sit.
În etapa de construire a fermei piscicole
Ca urmare a construirii cuvetelor iazurilor piscicole, digurilor, căilor de acces
interioare, prezenţei utilajelor şi mijloacelor de transport, calitatea peisajului va
fi afectată.
În etapa de exploatare a fermei piscicole
Existența fermei piscicole se armonizează cu peisajul zonei.
Terenul care face obiectul PUZ prezintă risc la inundații, fiind situt la distanța
de 25 m față de cursul de apă Siret.
Pentru scoaterea de sub riscul privind inundațiile, pe conturul terenului care
face obiectul PUZ va fi construit un dig de apărare la inundații.
Prin implementarea PUZ se valorifică durabil resursa naturală teren
neproductiv, cu suprafața de 314.000 mp.
Ca urmare a activității de creștere a peștelui în iazuri piscicole, se va reduce
presiunea asupra speciilor sălbatice de faună piscicolă.

CAPITOLUL V
OBIECTIVE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL,
COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, RELEVANTE PENTRU PUZ
Pentru conturarea cadrului evaluării efectelor asupra mediului, generate de
implementarea Planul Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”, comuna
Filipești, judeţul Bacău, au fost selectate şi analizate obiectivele relevante, legate în mod direct de:
Aspectele de mediu indicate în Anexa nr. 2 a HG nr. 1076/2004;
Problemele de mediu relevante pentru PUZ (Capitolul IV), rezultate în urma analizării stării
actuale a mediului;
Propunerile PUZ;
Obiectivele naţionale şi regionale de mediu.
Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu a fost realizată o analiză a
documentelor de referinţă locale, judeţene, regionale şi naţionale.
Propunerile Planului Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”, comuna
Filipești, judeţul Bacău, vizează:
Valorificarea durabilă a unei suprafețe de teren din tersa luncii de pe malul drept al râului
Siret, prin înființarea unei ferme piscicole;
Dezvoltarea unei activități economice nepoluante, și implicit, dezvoltarea economică a
comunei Filipești;
Reducerea presiunii asupra speciilor sălbatice de ihtiofaună.
Obiectivele de mediu iau în consideraţie şi reflectă politicile şi strategiile de protecţie a
mediului naţionale, UE, la nivel regional şi local.
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Obiectivele de mediu relevante pentru PUZ (OMR)
Aspect de mediu
Apă

Obiectiv de mediu
OMR1. Protecţia resurselor de apă
OMR2. Protecția calității apelor de suprafață și subterane
OMR3. Valorificarea durabilă a resurselor de sol/subsol
OMR4. Protecția calității solului și subsolului
OMR5. Menţinerea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes
conservativ la nivel național și comunitar
OMR6. Reducerea efectelor asociate manifestării riscurilor naturale

Sol/Subsol
Biodiversitate, arii
naturale protejate
Management riscuri
naturale/de mediu
Utilizare durabilă
resurse naturale
Populaţie şi sănătate
umană
Peisaj natural

Apă - OMR1, OMR2
Sol/Subsol - OMR3, OMR4
OMR7. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei
OMR8. Asigurarea protecţiei peisajului natural şi reabilitarea zonelor
degradate sau distonante.

CAPITOLUL VI
POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, GENERATE DE
IMPLEMENTAREA PUZ
.
VI.1. Metodologia de evaluare a efectelor potenţiale semnificative asupra mediului,
asociate implementării PUZ
Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului, asociate implementării
propunerilor Planului Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”, comuna
Filipești, judeţul Bacău, se va face ţinând cont de criteriile prezentate în Anexa nr. 1 a HG nr.
1076/2004.
Criterii pentru identificarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului
Factor de mediu/
aspect analizat

Implementarea planului
în contextul teritorial şi
socio-economic
existent

Criterii de evaluare

-

Oportunitatea planului

-

Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din
perspectiva promovării dezvoltării durabile;

-

Gradul în care planul influenţează alte planuri şi programe

Apă

Gradul în care planul creează un cadru pentru alte proiecte şi activităţi
viitoare

Corelaţia cu alte planuri şi programe
Resurse utilizate

-

Concentraţii de poluanţi emişi în apele de suprafaţă şi freatice, în raport cu
valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare

-

Gestionarea resurselor de apă

Aer

-

Sol/subsol

-

Concentraţii de poluanţi emişi în aerul atmosferic din traficul rutier şi surse
de încălzire
Modificarea structurii şi texturii solului/subsolului
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Factor de mediu/
aspect analizat

Biodiversitate

Peisaj

Mediu social şi
economic

Criterii de evaluare

-

Riscuri de poluare a solului prin emisii necontrolate, scurgeri accidentale,
depozitarea necontrolată a deşeurilor

-

Eroziune, alunecări de teren

-

Suprafața ocupată pe teritoriul habitatelor de interes conservativ la nivel
național și comunitar

-

Fragmentarea habitatelor de interes conservativ

-

Măsurile de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Posibile efecte asupra obiectivelor de conservare ale ANP
Gradul de afectare al speciilor şi habitatelor de interes conservativ la nivel
național și comunitar, din teritoriul de impact al planului

Suprafața ocupată pe teritoriul habitatelor utilizate pentru reproducere,
hrănire, odihnă, de către speciile de interes conservativ la nivel național și
comunitar

-

Gradul în care planul se încadrează estetic, funcţional şi
peisajul general al zonei

tradiţional în

-

Modificări asupra peisajului

-

Soluţiile constructive ale infrastructurii rutiere în raport cu necesităţile
planului, cu siguranţa circulaţiei şi cu protejarea receptorilor sensibili

-

Utilizarea resurselor existente

Măsuri de reducere a impactului asupra peisajului
Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limită specifice pentru
protecţia sănătăţii umane din zona de impact a PUZ

Forme de impact socio-economic (dezvoltare economică, forţa de muncă,
calitatea vieţii, etc.)

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata
sau intensitatea sa alterează un factor sensibil de mediu”.
Categorii de impact
Categorie de impact

Descriere

Impact pozitiv semnificativ

Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale
propunerilor planului, asupra factorilor/aspectelor de mediu
Efecte pozitive
ale
propunerilor
factorilor/aspectelor de mediu

Impact pozitiv

planului

asupra

Neutru

Efecte pozitive şi negative care se echilibrează, sau nici un
efect

Impact negativ nesemnificativ

Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu

Impact negativ

Efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra
factorilor/aspectelor de mediu

Impact negativ semnificativ

Efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra
factorilor/aspectelor de mediu
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VI.2. Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului, asociate
implementării PUZ
Pentru identificarea şi evaluarea impactului, în analiză se va lua în consideraţie:
Scara (perioada) de timp:
Termen scurt: 0 – 2 ani;
Termen mediu: 3 – 5 ani;
Termen lung: peste 5 ani.
Aria analizată – Amplasamentul PUZ şi zonele învecinate;
Efectul exercitat - impact direct, indirect, reversibil, ireversibil, semnificativ,
nesemnificativ, etc.
Scala de cuantificare a efectelor generate de implementarea măsurilor propuse în PUG
Piatra Neamţ asupra obiectivelor de mediu relevante pentru acest plan:
+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.
Principalele aspecte privind implementarea PUZ au fost identificate în raport cu obiectivele
de mediu relevante pentru acest plan.
Evaluarea efectelor cumulative, generate de implementarea propunerilor PUZ a fost
realizată prin însumarea notelor de evaluare acordate.
Evaluarea efectelor asupra mediului, generate de implementarea PUZ
Aspect de
mediu

Apă

Sol/
Subsol

Obiectiv relevant

Propuneri PUG

OMR1.
Protecţia
resurselor de apă
Aerarea apei din iazurile piscicole,
fără golire sau
evacuare
în
OMR2.
Protecția
emisar (râul Siret).
calității apelor de
suprafață
și
subterane
Efecte cumulate - APĂ
Prin construcția fermei piscicole
OMR3. Valorificarea
(activitate nepoluantă) va putea fi
durabilă a resurselor
valorificat terenul neproductiv care
de sol/subsol
face obiectul PUZ.
Prin decopertarea stratului de sol
vegetal, construcția cuvetelor
iazurilor piscicole și digurilor se va
OMR4.
Protecția
modifica
structura
calității
solului
și
solului/subsolului. În etapa de
subsolului
construire există riscul de poluare
a solului/subsolului prin emisii
accidentale de carburanți și/sau
lubrifianți.
Efecte cumulate - SOL/SUBSOL
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Cuantificare impact
Pe
Pe
Pe
termen termen termen
scurt
mediu
lung
0
0
0
0
0

-1

0
0

0
0

0

0

0

-1

0

0

0

0
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Biodiversit
ate, arii
naturale
protejate

OMR5.
Menţinerea
stării de conservare a
habitatelor și speciilor
de interes conservativ
la nivel național și
comunitar

Speciile de păsări de interes
conservativ și care constituie
obiective de conservare ale
ROSPA0072, care ar putea fi
afectate de implementarea PUZ,
în etapa de construire, sunt cele
printre a căror habitate de
reproducere sunt și pajiștile
naturale de luncă, habitat din care
face parte amplasamentul PUZ și
vecinătățile vestică, nordică și
sudică, sunt: Anas querquedula
(raţă cârâitoare),
Anser anser
(gâsca
de
vară),
Anthus
campestris (fâsă de câmp), Crex
crex (cristel de camp) și Lanius
collurio (sfrâncioc roşiatic).
Pentru ca cele 5 specii de păsări
(Anser anser, Anthus campestris,
Anas querquedula, Crex crex și
Lanius collurio) să nu fie efectate,
se
propune
ca
lucrările
pregătitoare prevăzute în PUZ, să
fie programate și executate înainte
de 15 martie (începutul perioadei
de construire a cuiburilor și
depunere a pontei), în zona
implementării PUZ fiind suficiente
suprafețe de teren care aparțin
clasei de habitate pajiști de luncă,
unde aceste specii se pot
reproduce.
Exploatarea fermei piscicole va
avea impact pozitiv privind
resursele de hrană pentru speciile
de păsări care se hrănesc cu
ihtiofaună (Botaurus
stellaris,
Phalacrocorax pygmeus, Alcedo
atthis, Gavia arctica, Gavia
stellata,
Mergus
albellus,
Nycticorax nycticorax, Podiceps
cristatus).
Se va reduce presiunea pe
speciile sălbatice de ihtiofaună.
BIODIVERSITATE
Prin
construirea
digului
împrejmuitor, terenul va fi scos de
sub riscul la inundații.

Efecte cumulate Management OMR6.
Reducerea
riscuri
efectelor
asociate
naturale/de manifestării riscurilor
mediu
naturale
Efecte cumulate - MANAGEMENT RISCURI NATURALE/DE MEDIU

Utilizare
durabilă
resurse
naturale

Apă - OMR1, OMR2

-1

-1

0

Sol/Subsol - OMR3,
OMR4
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+1
0

Aerarea apei din iazurile piscicole,
fără golire sau
evacuare
în
emisar (râul Siret).

Prin construcția fermei piscicole
(activitate nepoluantă) va putea fi
valorificat terenul neproductiv care
face obiectul PUZ.
Efecte cumulate - UTILIZARE DURABILĂ RESURSE NATURALE

+1

0

+1

+1

+1
+1

+1
+1

0

0

0

0

0

+1

0

+1
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Se crează noi locuri de muncă.
Se mărește oferta de pește și
pentru locuitorii din zonă.
Este o activitate nepoluantă.
Efecte cumulate - POPULAŢIE ŞI SĂNĂTATE UMANĂ
OMR8.
Asigurarea
În etapa de construire peiajul va
Peisaj
protecţiei
peisajului
suferi o oarecare degradare.
natural
natural şi reabilitarea
În etapa de exploatare peisajul
zonelor
degradate
zonei se va îmbunătăți.
sau distonante.
Efecte cumulate - PEISAJ NATURAL
TOTAL PUNCTAJ EFECTE CUMULATE

Populaţie şi
sănătate
umană

OMR7. Îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale
populaţiei

0
0

0
0

0
0
-2

+1
+1

0
0
+2

0
0
+4

În concluzie, implementarea PUZ va avea următoare efecte asupra componentelor de mediu:
Pe termen scurt – impact negativ nesemnificativ;
Pe termen mediu – impact pozitiv;
Pe termen lung – impact pozitiv semnificativ.
.

CAPITOLUL VII
EVALUAREA POSIBILELOR EFECTE SEMNIFICATIVE TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA
MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI
Atât prin amplasament, cât şi prin sursele de emisii generate, nu există riscul să fie afectaţi
factorii de mediu sau populaţia din statele vecine, nefiind cazul evaluării potenţialelor efecte
transfrontieră ale implementării propunerilor PUG.
Amplasamentul PUZ este pe teritoriul comunei Filipești, județul Bacău și se subordonează
planurilor și programelor naţionale, regionale şi judeţene, locale, prin care se urmăreşte
dezvoltarea durabilă a zonelor, unităţilor teritorial-administrative.

CAPITOLUL VIII
MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE
COMPLET POSIBIL, ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI, CAUZAT DE
IMPLEMENTAREA PUZ
Cu toate că în Capitolul VI. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului, generate de
implementarea PUZ, nu au fost identificate efecte negative semnificative, cauzate de
implementarea acestui plan, vor fi propuse măsuri operaționale și specifice, pentru prevenirea
efectelor adverse asupra componentelor de mediu.
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Măsuri pentru prevenirea potenţialelor efecte negative asupra mediului, cauzate de
implementarea PUZ
Aspect de mediu

Aer atmosferic

Zgomot și vibrații

Ape de suprafață

Sol, subsol și ape
subterane

Biodiversitate

Măsură
Măsuri de limitare/reducere a emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic, pe durata
executării lucrărilor de construire, prin:
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Stropirea suprafeţelor de lucru, în perioadele de secetă şi vânt;
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;
Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ.
Măsuri de tip operaţional specifice tipurilor de surse – etapa de construire:
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.
Măsuri de tip operaţional specifice tipurilor de surse – etapa de construire:
Manipularea cu foarte mare atenţie a carburanţilor şi lubrifianţilor folosiţi
pentru utilajele care lucrează pe amplasament, utilizarea bidoanelor
metalice prevăzute cu dop antiscurgere;
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate;
Utilizarea numai a mijloacelor de transport şi utilajelor corespunzătoare
d.p.d.v. tehnic.
Etapa de exploatare a fermei piscicole
Trebuie acordată o atenție deosebită gestionării tuturor deșeurilor generate
pe amplasamentul fermei piscicole, dar, în mod deosebit, gestionării
cadvrelor de pește, în situația mortalității.
Măsuri de tip operaţional specifice etapei de construire:
Decopertarea stratului de sol fertil (20 -30 cm), depozitarea temporară
separată a acestuia și utilizarea pe suprafețele care vor fi înierbate sau
amenajate ca spații verzi;
Coperta de sol fertil va fi relocată temporar, astfel încât, să poată fi utilizată
la recopertarea suprafeţelor decopertate şi neocupate de construcţii,
amenajări;
Manipularea cu foarte mare atenţie a carburanţilor şi lubrifianţilor folosiţi
pentru utilajele care lucrează pe amplasament, utilizarea bidoanelor
metalice prevăzute cu dop antiscurgere;
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate;
Utilizarea numai a mijloacelor de transport şi utilajelor corespunzătoare
d.p.d.v. tehnic.
Măsuri - Etapa de exploatare a fermei piscicole:
Furajarea peştilor cu cereale şi evitarea granulelor concentrate, folosirea
eficientă a nutrienţilor necesari este esenţială pentru sustenabilitatea
ecologică a fermei piscicole;
Nu vor fi utilizaţi fertilizanţi, hrana pentru creşterea peştelui existentă în
iazul piscicol va fi suplimentată cu şrot de cereale,
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.
Măsuri de tip operaţional specifice etapei de construire:
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Decopertarea stratului de sol vegetal, pe o adâncime de 20 - 30 cm;
Instruirea personalului implicat în lucrările de reconstrucţie ecologică
privind: decopertarea, transportul, depozitarea temporară a copertei de sol;
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Aspect de mediu

Peisaj

Măsură
Utilizarea apei la înierbarea digurilor dacă, ca urmare a secetei solul va
avea deficit de umiditate;
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate (colectare, transport,
valorificare/eliminare);
Prevenirea poluărilor accidentale.
Măsuri specifice - etapa de construire:
Pentru ca cele 5 specii de păsări (Anser anser, Anthus campestris, Anas
querquedula, Crex crex și Lanius collurio), printre a căror habitate de
reproducere sunt și pajiștile naturale de luncă, habitat din care face parte
amplasamentul PUZ și vecinătățile vestică, nordică și sudică, să nu fie
efectate, se propune ca lucrările pregătitoare prevăzute în PUZ (îndpărtarea
vegetației arbustive și decopertarea solului vegetal) să fie programate și
executate înainte de 15 martie (începutul perioadei de construire a
cuiburilor și depunere a pontei), în zona implementării PUZ fiind suficiente
suprafețe de teren care aparțin clasei de habitate pajiști de luncă, unde
aceste specii se pot reproduce.
Măsuri – pentru toate etapele de implementare ale planului:
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 şi/sau transportul în scopul
comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi
ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
Etapa de construire
Reducerea impactului asupra peisajului zonei analizate se poate face printro
organizare judicioasă a zonelor de pe amplasament: depozitare sol
vegetal, colectare deşeuri, staţionare utilaje, depozitare material excavat,
etc.
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CAPITOLUL IX
EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTEI
PREZENTATE, MODUL ÎN CARE A FOST EFECTUATĂ EVALUAREA,
DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE
Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei prezentate:
Disponibilitatea redusă a resurselor naturale privind peştele de ape dulci, producţia internă
acoperind doar jumătate din consumul anual al populaţiei, reclamă necesitatea completării
acestor resurse prin extinderea activităţii de acvacultură;
Conform Planului Strategic Național Multianual privind Acvacultura 2014 – 2020,
„Acvacultura joacă un rol important în UE în ceea ce privește accesul la resursele
alimentare și este necesar să se utilizeze potențialul acesteia pentru a contribui la
dezvoltarea durabilă, securitatea alimentară, creșterea economică și ocuparea forței de
muncă. La fel ca oricare dintre numeroșii utilizatori ai apelor noastre, acvacultura din UE
trebuie să se dezvolte în mod durabil din punct de vedere ecologic.”
Planul Urbanistic Zonal supus analizei face parte din categoria propunerilor bazate pe
dezvoltarea durabilă a zonei, fiind valorificate resursele de teren prin activităţi nepoluante
şi care duc la scăderea presiunii pe fauna piscicolă din râul Siret;
Terenul care face obiectul PUZ este neproductiv, deci neutilizabil;
Cadrul natural al acestei zone, liberă de construcţii, este benefic pentru amenajarea unei
ferme piscicole pe terasa văii râului Siret, cu apă freatică de suprafaţă, iar terasele de luncă
limitrofe sunt stabile;
Opţiunile şi limitările privind potenţialul de dezvoltare al zonei;
Amplasarea fermei piscicole pe terenul care face obiectul PUZ este un răspuns adecvat de
dezvoltare a comunei Filipești și a zonei "activităţi economice";
Cerinţele planurilor şi programelor locale, judeţene, regionale, naţionale;
Terenul de amplasament a PUZ este proprietate privată.
Modul în care a fost făcută evaluarea:
Modul cum am făcut evaluarea, precum și, evaluarea efectelor asociate implementării PUZ
au fost descrise detaliat în capitolele V, VI și VII.
În formularea obiectivelor şi măsurilor am ţinut cont de:
Amplasamentul PUZ - pe teritoriul ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000);
Conform Planului de management al ROSPA0072, în zona amplasamentului PUZ, zona
Boanța- Cotu Grosului, de importanţă deosebită pentru speciile de avifaună care constituie
obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sunt habitatele forestiere,
pășuni și acvatice. Aceste habitate au fost desemnate prin Studiul de fundamentare al
Planului de Management al acestui sit Natura 2000. Pe amplasamentul PUZ și vecinătăți
sunt prezente habitatele pajiști de luncă și râul Siret, habitate în stare bună de conservare;
Exploatarea fermei piscicole va avea impact pozitiv privind resursele de hrană pentru
speciile de păsări care se hrănesc cu ihtiofaună (Botaurus stellaris, Phalacrocorax pygmeus,
Alcedo atthis, Gavia arctica, Gavia stellata, Mergus albellus, Nycticorax nycticorax,
Podiceps cristatus);
Se va reduce presiunea pe speciile sălbatice de ihtiofaună;
Emisiile generate prin implementarea PUZ și efectele acestora asupra componentelor de
mediu;
Efectele asupra comunității locale.
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Dificultăți întâmpinate
Nu am întâmpinat dificultăți, cu excepția evaluării impactului cumulat fiind dificil de
identificat planurile și proiectele amplasate pe teritoriul ROSPA0072.

CAPITOLUL X
MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PUZ
Monitorizarea este un instrument de management şi o etapă a oricărei strategii de
dezvoltare, care evaluează o serie de aspecte aflate în plină desfăşurare, cum ar fi: activităţi,
rezultate parţiale, buget, performanţe ale organizaţiei care asigură implementarea, riscurile
identificate iniţial.
Monitorizarea şi evaluarea se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, care
urmăresc obiectivele strategice şi politicile generale de dezvoltare:
Indicatori de impact;
Indicatori de resurse;
Indicatori de rezultate.
Efectele asupra componentelor de mediu, asociate implementării Planului Urbanistic
Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”, comuna Filipești, judeţul Bacău trebuie
monitorizate de titularul planului, printr-o consecventă urmărire a aplicării măsurilor stabilite.
Monitorizarea implementării PUZ, din punct de vedere al impactului asupra
componentelor de mediu nu va putea să fie făcută, în exclusivitate de titular, urmărirea în timp
a calităţii factorilor de mediu putându-se realiza în colaborare cu instituţii de profil, cu personal
calificat.
Monitorizarea titularului de plan se va referi numai la acele activităţi care pot fi
cuantificate ca valori, cantităţi şi timp de execuţie.
SD Consult SRL Bacău, titularul PUZ, va depune anual, până la sfârşitul primului trimestru al
anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele ”Programului de monitorizare” la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bacău. Frecvenţa propusă pentru monitorizarea indicatorilor este anuală.

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004, art. 27, această secţiune trebuie să descrie
măsurile pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului generate de
implementarea PUZ:
(1) Monitorizarea implementării planului sau programului, în baza programului propus de
titular, are în vedere identificarea încă de la început a efectelor semnificative ale acesteia asupra
mediului, precum şi efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea întreprinde acţiunile de
remediere corespunzătoare;
(2) Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoţeşte documentaţia înaintată
autorităţii competente pentru protecţia mediului, în vederea obţinerii avizului de mediu, şi face
parte integrantă din acesta;
(3) Îndeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este
responsabilitatea titularului planului sau programului. Titularul planului sau programului este
obligat să depună anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior realizării
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monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competentă pentru protecţia
mediului care a eliberat avizul de mediu;
(4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului analizează rezultatele programului de
monitorizare primite de la titular şi informează publicul prin afişare pe pagina proprie de Internet;
(5) Monitorizarea prevăzută la alin. (1) se poate realiza, după caz, şi pe seama datelor,
programelor şi instalaţiilor de monitorizare existente, în scopul eliminării duplicării acestora.
Conform rezultatelor analizei prezentate în Capitolul VI. Potenţiale efecte semnificative
asupra mediului, generate de implementarea PUZ, nu au fost identificate efecte negative
semnificative, ca urmare a implementării planului.
În propunerea unui sistem de monitorizare a efectelor asupra mediului, generate de
implementarea PUZ, au fost luate în considerație următoarele aspecte:
Programul de monitorizare să se concentreze pe problemele de mediu identificate şi care
să ofere o imagine graduală asupra modului în care aceste probleme sunt rezolvate;
Programul de monitorizare trebuie să fie cuprinzător, simplu şi eficient, să presupună un
consum redus de resurse, dar care să permită cunoaşterea cât mai exactă a calităţii
mediului în zona de amplasament a PUZ;
Multe din datele privind monitorizarea nu vor putea fi generate/colectate de către titular,
fiind necesară utilizarea unor date furnizate de instituţiile cu competenţe în acest domeniu,
precum: Agenţia de Protecţia Mediului și SGA Bacău;
Sistemul de monitorizare propus trebuie să se raporteaze la obiectivele de mediu
relevante, astfel încât, să permită nu numai evaluarea impactului implementării PUZ
asupra mediului, dar şi a modului în care aceste obiective relevante de mediu sunt
realizate.

CAPITOLUL XI
REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
Evaluarea de Mediu pentru planuri şi programe reprezintă un proces aplicat la un stadiu
timpuriu al elaborării strategiilor, planurilor sau programelor – a calităţii mediului şi a
consecinţelor implementării acestora - astfel încât, să se asigure că orice consecinţă este evaluată
în timpul elaborării şi înainte de aprobarea oficială a strategiilor, planurilor sau programelor.
Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi programe oferă publicului şi altor factori
interesaţi oportunitatea de a participa şi de a fi informaţi cu privire la deciziile care pot avea un
impact asupra mediului şi a modului în care au fost luate.
Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
Metodologia utilizată în evaluarea strategică de mediu a ținut cont de cerinţele şi
recomandările metodologice din:
Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe, elaborat de MMGA şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006;
Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe şi Ghidul privind
Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe de amenajare a teritoriului şi urbanism,
elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016 –
772.03.03) „Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare
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a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare”.
Planul Urbanistic Zonal a fost elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 și
altor acte normative în vigoare, specifice domeniului sau complementare acestuia şi conţine
informaţii referitoare la:
Stadiul actual al zonei de amplasament PUZ;
Propuneri de dezvoltare urbanistică, prin înființarea fermei piscicole;
Activităţile prezente şi viitoare, în concordanţă cu măsurile de protejare ale patrimoniului
natural şi construit, conform prevederilor legale în vigoare.
Disponibilitatea limitată a resurselor naturale privind peştele de ape dulci, producţia
internă acoperind doar jumătate din consumul anual al populaţiei, reclamă necesitatea
completării acestor resurse prin extinderea activităţii de acvacultură.
Planului Urbanistic Zonal ”Amenajare iazuri piscicole și împrejmuire”, comuna Filipești,
judeţul Bacău face parte din categoria propunerilor bazate pe dezvoltarea durabilă, corelată cu
potenţialul zonei, necesităţile populaţiei, planurile şi programele judeţene, regionale, naţionale şi
comunitare, fiind valorificate resursele de teren prin activităţi nepoluante şi care duc la scăderea
presiunii asupra faunei piscicole din râul Siret.
Cadrul natural al acestei zone, liberă de construcţii, este benefic pentru amenajarea unei
ferme piscicole pe terasa văii râului Siret, cu apă freatică de suprafaţă, iar terasele de luncă
limitrofe sunt stabile.
Principalele avantaje ale realizării SEA sunt următoarele:
Suport pentru asistarea deciziilor prin identificarea efectelor secundare, cumulative şi
sinergice asupra unor componente de mediu sau ale unor sectoare de dezvoltare,
considerând diferite alternative pentru realizarea obiectivelor dorite;
Asigură contribuţia la o dezvoltare durabilă prin anticiparea şi prevenirea efectelor
negative de mediu (la sursă, în stadii incipiente), prevenindu-se apariţia unor surprize
nedorite;
Întăreşte evaluarea de impact la nivel de proiect prin identificarea domeniului de evaluare
şi informarea asupra aspectelor critice care trebuie tratate în etapa de dezvoltare a
proiectelor (eficientizarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului).
Elaborarea Raportului de Mediu a presupus parcurgerea următoarelor etape:
Analiza stării componentelor de mediu pentru zona de amplasament a PUZ, luând în
consideraţie informaţiile existente;
Au fost identificate și abordate un set de aspecte de mediu relevante pentru PUZ;
Pentru aspectele de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUZ, au fost formulate
obiective relevante de mediu, cărora planul s-a adresat;
A fost realizată o analiză a evoluţiei probabile a stării mediului (a acelor aspecte de mediu
relevante, identificate anterior) în condiţiile neimplementării PUZ (Alternativa „0”);
Au fost evaluate efectele asupra mediului, generate de implementarea PUZ, prin analizarea
modului în care obiectivele şi măsurile propuse contribuie la realizarea obiectivelor de
mediu relevante;
Pe baza evaluării la nivel de obiective a fost elaborată o evaluare cumulativă, care să poată
oferi o imagine de ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării componentelor de
mediu în condiţiile implementării PUZ;
Pe baza analizelor efectuate a fost propus un set de recomandări privind prevenirea și/sau
reducerea oricărui potenţial efect advers asupra mediului, asociat implementării PUZ.
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Pe baza însumării notelor acordate și realizării evaluării cumulative a efectelor PUZ asupra
componentelor de mediu, nu au fost identificate potenţiale efecte negative semnificative, fiind
identificate și potențiale efecte pozitive, privind: reducerea presiunii asupra speciilor sălbatice
de ihtiofaună și mărirea resurselor de hrană pentru speciile de păsări care se hrănesc cu
ihtiofaună (Botaurus stellaris, Phalacrocorax pygmeus, Alcedo atthis, Gavia arctica, Gavia
stellata, Mergus albellus, Nycticorax nycticorax, Podiceps cristatus), specii care constituie
obiective de conservare pentru situl Natura 2000 – ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.

Considerarea propunerilor prezentei evaluări de mediu va asigura o minimizare a
efectelor negative asociate implementării planului şi posibilitatea de îmbunătăţire a efectelor
pozitive.
Întocmit,
Elaborator studii protecţia mediului
Biolog Olga Axinte
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