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CAPITOLUL I
INFORMAŢII DESPRE PROIECTUL SUPUS APROBĂRII
I.1. Informaţii despre proiect
I.1.1. Denumirea proiectului și părțile implicate
Denumirea proiectului
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Buhocel, curs de apă râu Siret, mal stâng,
situat în comuna Letea Veche şi comuna Buhoci, judeţul Bacău (pentru decolmatarea şi
reprofilarea albiei)
Titularul şi beneficiarul proiectului – SC Mavgo Holding SRL, Cod Fiscal: RO34060708, NORC:
J27/67/2015
Adresa sediului social - Județul Neamț, localitatea Tașca
Persoana de contact – Cojocaru Gabi Constantin, telefon: 0747 845 044.
Elaboratorul Studiului de Evaluare Adecvată - Axinte Olga, Persoană Fizică Autorizată
Adresa poştală: Bacău, str. Mihai Viteazu, bl. 5, sc. A, ap. 4
Telefon: 0742 138 862
Fax: 0334/41 52 17
E-mail: olga.axinte@yahoo.com

I.1.2. Descrierea proiectului
Amplasamentul Perimetrului de exploatare Buhocel

Amplasamentul Perimetrului de exploatare
Buhocel

Perimetrul de exploatare Buhocel
este situat în extravilanele comunelor
Letea Veche și Buhoci, în albia minoră a
râului Siret, mal stâng.
Caracteristicile Perimetrului de exploatare
Buhocel:
Suprafață = 30.000 mp;
Lungime totală = 350 m;
Lățime maximă = 86 m;
Volum de agregate minerale
estimat prin Studiul Tehnic Zonal =
90.600 m³;
Volum de agregate minerale care
va fi exploatat = 90.600 m³;
Adâncime maximă de exploatare =
4,30 m (Profil transversal 19);
Adâncime medie de exploatare =
3,02 m, fără a coborî sub cota
talvegului natural al râului.
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Pentru Perimetrul de exploatare Buhocel, SC Mavgo Holding SRL Tașca a încheiat
Contractul de Închiriere nr. 254/20.12.2017, cu AN Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă
Siret, valabil până la data de 20.12.2019 și a obținut Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 83 din
16.04.2018, emis de Administraţia Bazinală de Apă Siret.
Accesul la Perimetrul de exploatare Buhocel
Accesul utilajelor și mijloacelor de transport la Perimetrul de exploatare Buhocel se va face
din DJ 252 B, apoi pe un drum local, prin Stația de sortare-spălare agregate minerale proprietate a
SC Mavgo Holding SRL, pe un drum de exploatare cu lungimea de 2,24 m km, situat pe malul
stâng al râului Siret.
Drumurile de acces la/de la Perimetrul de exploatare Buhocel sunt pe teritoriul comunei
Buhoci, iar pentru folosirea drumului de exploatare, SC Mavgo Holding SRL a obținut Acordul de
reabilitare nr. 740 din 16.02.2018, valabil până la data de 20.12.2019, emis de Primăria Buhoci.
Drumul de exploatare va fi întreținut de către SC Mavgo Holding SRL în timpul
implementării proiectului.
Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale (unde va fi transportat pentru prelucrare
balastul extras), proprietate a SC Mavgo Holding SRL este situată la distanța de 2,24 km (drum de
exploatare) față de amplasamentul Perimetrului de exploatare Buhocel.
Numărul de persoane angajate - 5 (3 mecanici utilaje şi 2 șoferi basculante).
Amenajări provizorii pentru personal şi colectarea deşeurilor: cabină WC ecologic.
Deșeurile menajere și PET-urile vor fi cplectate în saci de polietilenă, care vor fi transportați
zilnic în incinta Stației de sortare-spălare agregate minerale, unde sunt amenajări pentru birou și
magazie, recipiente pentu colectarea deșeurilor, dotări PSI.
Utilaje şi mijloace de transport folosite
Exploatarea agregatelor minerale se realizează cu utilaje care au o vechime mai mică de 10
ani fiind în Durata Normată de Funcţionare:
Încărcător frontal WOLA cu cupa de 3 mc - 1 bucată;
Buldozer - 1 bucată;
Excavator - 1 bucată;
Autobasculantă - 2 bucăţi.
Utilajele și mijloacele de transport vor fi garate la Stația de sortare-spălare a agregatelor
minerale, proprietate a SC Mavgo Holding SRL, situată la distanța de 2,24 km față de Perimetrul
de exploatare Buhocel.
Descrierea procesului tehnologic
Din Perimetrul Buhocel nu au mai fost exploatate agregate minerale în anii anteriori,
activitatea analizată fiind programată pe parcursul a 2 ani (2018 – 2019), conform STAS nr.
4273/1983, lucrările se încadrează în clasa IV de importanță.
Zăcământul de agregate minerale din Perimetrul de exploatare Buhocel este situat în albia
minoră a râului Siret, mal stâng.
Pilieri de siguranță pe toată lungimea Perimetrului de exploatare Buhocel:
50 m față de malul stâng;
70 m față de malul drept.
Lucrările de deschidere:
Drumul de exploatare este amenajat;
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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Bornarea Perimetrului de exploatare Buhocel, cu borne din beton, cu înălțimea de 1,50 m,
vopsite la capete;
Pe suprafaţa Perimetrului de exploatare Buhocel sunt zone fără strat de sol vegetal și zone
acoperite de un strat subțire de sol vegetal. Decopertarea stratului de sol vegetal, acolo
unde acesta există, depozitarea temporară separată a solului decopertat, utilizarea
acestuia pentru recopertare, la închiderea balastierei.
Exploatarea agregatelor minerale
Tehnologia de exploatare:
Amenajarea Perimetrului de exploatare Buhocel este cu caracter provizoriu, iar
exploatarea agregatelor minerale va fi sezonieră;
Exploatarea agregatelor minerale se va face în incinta perimetrului închiriat (30.000 mp), în
limitele punctelor care delimitează perimetrul, urmărindu-se decolmatarea albiei minore în
zona malului stâng al râului Siret, conform planului de situaţie prezentat în documentația
tehnică, fără a produce denivelări şi gropi;
Extracţia se va face în lungul cursului râului Siret, în condiţii de corecţie şi regularizare a
cursului de apă, numai în perioadele de ape mici şi medii;
Exploatarea agregatelor minerale se va face mecanizat, în câmp continuu, cu utilaje care să
poată fi evacuate în situaţia creşterii debitelor şi nivelului râului Siret, situaţie în care,
utilajele şi mijloacele de transport vor fi retrase în afara zonei inundabile şi exploatarea
balastului va fi întreruptă;
Volumul de agregate minerale estimat prin Studiul Tehnic Zonal în Perimetrul de
exploatare Buhocel este de 90.600 mc, volumul care va fi exploatat = 90.600 mc;
Adâncimea maximă de exploatare va fi de 4,30 m (conform profilelor transversale
prezentate în documentaţia tehnică - Profil transversal 19), fără a coborî sub cota
talvegului natural al râului, fără a afecta stabilitatea albiei, fiind exclusă apariția unor
eroziuni regresive ale patului albiei râului Siret;
Adâncimea medie de exploatare = 3,02 m, fără a coborî sub cota talvegului natural al râului
Siret;
În urma excavațiilor terenul va rămâne fără neuniformități și racordat la configurația
naturală a terenului din amonte și din aval de exploatare;
Materialele interceptate care nu poat fi folosite ca balast (depuneri de mâl, material
levigabil, bolovani, etc.) vor fi exploatate, depozitate separat și utilizate la consolidarea
taluzurilor malului stâng (acesta fiind refăcut la închiderea balastierei), la umplerea unor
gropi existente, la nivelarea terenului în etapa de închidere a balastierei;
transportate şi depozitate ca materiale de umplutură, de către beneficiarul proiectului, cu
mijloace proprii, în zonele indicate de reprezentanţii primăriilor comunelor Letea Veche și
Buhoci, judeţul Bacău;
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret cu orice mijloace de transport și/sau utilaje,
deplasarea acestora pe malurile râului Siret si/sau spălarea acestora în apele de suprafață;
Este interzisă realizarea depozitelor intermediare de balast pe teritoriul ROSCI0434 Siretul
Mijlociu;
Prin desfășurarea activităților de exploatare și transport a agregatelor minerale nu se vor
produce deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice, construcțiilor civile și industriale, ale
malurilor râului Siret, ale terenurilor proprietate publică sau privată;
SC Mavgo Holding SRL are obligația să mențină curate albia și malul stâng al râului Siret,
fără depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul cursului de apă pe care este autorizat
să lucreze;
Balastul extras va fi încărcat în autobasculante şi transportat la instalaţiile de prelucrare,
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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astfel că, la sfârşitul fiecărei zile întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră;
Transportul agregatelor minerale extrase se va face cu respectarea prevederilor HG nr.
1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe
drumurile publice din România;
Transportul agregatelor minerale se va face utilizând numai căile de transport destinate
acestui scop și întreținerea lor pe perioada desfășurării activităților analizate;
Va fi respectat tonajul mijloacelor de transport a agregatelor minerale, de maximum 45
tone, iar deplasarea acestora pe drumurile neasfaltate se va face cu viteză redusă, de
maximum 20 km/h;
Deplasarea mijloacelor auto pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0434 Siretul Mijlociu se
va face cu viteză foarte redusă, de maximum 5 km/h și cu respectarea tonajului de
maximum 45 tone;
Este interzisă parcarea utilajelor și/sau a mijloacelor de transport în albia minoră a râului
Siret, acestea vor staționa în incinta Stației de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Mavgo Holding SRL, situată la distanța de 2,24 km față de amplasamentul
balastierei;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Prevenirea pierderilor de material excavat în timpul transportului acestuia;
Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de
pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
Nu va fi restricționat sau împiedicat accesul persoanelor și utilajelor spre și dinspre
terenurile agricole din zonă;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Alimentarea mijloacelor de transport cu combustibili și lubrifianţi se va face la operatori
economici de profil, autorizați;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane
metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie, nefiind
permise scăpări accidentale în mediu;
Schimburile de ulei, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor face la
operatori economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
componentele uzate, înlocuite.
Efectuarea măsurătorilor topo post-execuție, la cel mult 15 zile după viiturile importante și
transmiterea rezultatelor acestor măsurători la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și
Administrația Bazinală de Apă Siret;
Dacă în zonă vor fi promovate lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri,
apărări împotriva inundațiilor, exploatarea agregatelor minerale va fi oprită, acestea fiind
cazuri de forță majoră.
Amplasamentul Perimetrului de exploatare Buhocel este pe teritoriul ROSCI0434 Siretul
Mijlociu, sit desemnat pentru protecția unui tip de habitat (92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba) și 7 specii de faună de interes conservativ: 1 specie de mamifere (Lutra lutra – vidra), 1
specie de amfibieni (Emys orbicularis – broasca țestoasă europeană de baltă), 5 specii de pești
(Aspius aspius – avat, Barbus meridionalis - mreană vânătă, moioagă, Cobitis taenia – zvârlugă,
Gobio kessleri – porcușor de nisip, Sabanejewia aurata - câră, fâță).
Tehnologia de exploatare a agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel va fi adaptată,
astfel încât, să nu afecteze habitatul și speciile de faună de interes conservativ:
În spațiu deschis – în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere: 01 aprilie – 30
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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septembrie) a speciilor de pești de interes comunitar, deci în perioada 01 octombrie – 31
martie;
În bazin închis – în perioada de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi
Sabanejewia aurata), deci în perioada 01 aprilie – 30 septembrie.
Metoda de exploatare a agregatelor minerale în spațiu deschis (01 octombrie – 31 martie):
Extracția agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel se va face în fâșii longitudinale,
succesive și paralele cu cursul râului Siret;
Extracția se va face din aval spre amonte, de la firul apei spre malul stâng, racordând zona
acestui perimetru de exploatare la cursul apei râului Siret.
Metoda de exploatare a agregatelor minerale ”în bazin închis” (01 aprilie – 30 septembrie):
Extracția agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel se va face prin delimitarea zonei de
exploatare, de malul stâng și cursul de apă al râului Siret (latura perimetrului între punctele
1 – 12), printr-o bermă de siguranță;
Berma care separă zona propusă pentru excavare de cursul râului Siret trebuie să fie
executată înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către speciile de pești de
interes conservativ, cel târziu până la data de 31 martie;
Berma va fi realizată din material local existent în Perimetrul de exploatare Buhocel, prin
răzuire dinspre latura interioară a acestui perimetru spre malul stâng al râului Siret și va
avea următoarele caracteristici: pe toată lungimea Perimetrului Buhocel (L = 350 m), l = 9
m, H = 1,50 m;
Extracția agregatelor minerale în ”bazin închis” se va face pe fâșii longitudinale, succesive și
paralele cu cursul râului Siret, din aval spre amonte și de la extremitatea Perimetrului
Buhocel spre berma de siguranță, până la cota talvegului natural al râului Siret;
Berma de siguranță va putea fi exploatată (desființată) numai după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie;
Dacă în timpul exploatării ”în bazin închis”, berma de siguranță va fi afectată de viituri și
apa ajunge în bazinul închis, exploatarea agregatelor minerale va înceta, până la
terminarea perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
conservativ, deci până la data de 30 septembrie.
Închiderea exploatării
În momentul închiderii balastierei, secţiunea de scurgere a râului Siret pe acest tronson va
fi eliberată de aluviunile acumulate.
La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:
Îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament;
Nivelarea perimetrului de exploatare și refacerea malului stâng al râului Siret, pe sectorul
de amplasament a balastierei;
Copertarea cu solul vegetal decopertat;
Efectuarea măsurătorilor topo post-execuție, în termen de maximum 15 zile de la expirarea
Autorizației de gospodărire a apelor și transmiterea rezultatelor acestor măsurători la
Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret.
Protecţia zăcământului
Date morfometrice ale râului Siret - Regimul natural al aluviunilor în suspensie:
Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie de la Stația hidrometrică Drăgești = 114
kg/s;
Debitul lichid mediu multianual = 77,10 kg/s;
Turbiditatea medie multianuală = 1,48 g/l;
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL

8

Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel

STUDIU EVALUARE ADECVATĂ

Debitul solid total multianual = 131 kg/s;
Volum anual de aluviuni transportate prin târâre, respectiv, capacitatea de regenerare a
albiei = 339.393 mc (539.635 tone), densitatea aluviunilor fiind considerată 1,59 to/mc.
Rezerva de pietrișuri și nisipuri din zonă se regenerează în timp, ca urmare a
transportului de aluviuni prin târâre și inundării periodice, ANRM stabilind anual volumul de
agregate minerale care urmează să fie exploatate, în funcție de rezervele acumulate.
Volumul de agregate minerale estimat prin Studiul Tehnic Zonal în Perimetrul de exploatare
Buhocel este de 90.600 mc, același volum fiind propus pentru exploatare.
În Perimetrul Buhocel nu au fost exploatate agregate minerale în anii anteriori, zăcământul
fiind de tip aluvionar.
Prin dirijarea corectă a exploatării se va realiza decolmatarea, reprofilarea şi regularizarea
cursului râului Siret, în acest sector al albiei minore.
Titularul proiectului va face măsurători topo post-execuție, în termen de maximum 15 zile
de la expirarea Autorizației de gospodărire a apelor și va transmite rezultatul acestor măsurători
la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret.

I.1.3. Obiectivele proiectului
Prin exploatarea pietrișului și nisipului din albia minoră a râului Siret, mal stâng - Perimetrul
de exploatare Buhocel se urmărește:
Îndepărtarea materialului aluvionar care obstrucționează curgerea apei, pentu
decolmatarea și reprofilarea cursului râului Siret în acest sector al albiei minore, dirijarea
cursului apei către central albiei pentru protejarea împotriva eroziunii a malului drept;
Reducere/eliminarea riscurilor de producere a inundaţiilor pe terenurile riverane albiei
minore, prin reprofilarea secţiunii de scurgere şi realizarea stabilităţii albiei;
Extragerea agregatelor minerale în vederea valorificării.
Extragerea agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în Perimetrul Buhocel este
necesară pentru asigurarea scurgerii la ape mari, cu efect benefic asupra menţinerii structurii
malurilor râului Siret, prin reducerea eroziunii acestora, precum şi, reducerea riscului de viituri
care pot afecta terenurile riverane.

I.1.4. Producţia care se va realiza
Volumul rezervei de agregate minerale din Perimetrul de exploatare Buhocel a fost estimat
prin Studiul Tehnic Zonal = 90.600 mc.
Volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe parcursul a 2 ani (2018 –
2019) = 90.600 mc.
Circa 5% din materialul litologic exploatat este constituit din materiale inutilizabile care se
constituie în deşeu inert, deci, din cei 90.600 mc exploataţi, circa 4.500 mc nu sunt utilizabili ca
balast.

I.1.5. Materii prime, materiale, combustibili, lubrifianţi, substanţe sau preparate chimice
utilazte
Materii prime utilizate
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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Nu se utilizează materii prime.
Materiale utilizate
Materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, pentru a putea asigura o
intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau
lubrifianţi - 100 kg, pentru toată perioada derulării proiectului.
Combustibili, lubrifianţi, substanțe chimice utilizate
Combustibili
Motorină - pentru utilajele și mijloacele de transport folosite
Volumul de nisip şi pietriş estimat a se exploata din Perimetrul Buhocel este de 90.600 mc
pe parcursul a 2 ani (2018 – 2019).
Densitatea balastului la umiditate naturală fiind de 1,59 tone/mc, rezultă că, greutatea
celor 90.600 mc de balast extras va fi de 144.054 tone (90.600 mc x 1,59 tone = 144.054 tone).
Distanța pe care va fi transportat balastul extras din Perimetrul Buhocel până la Stația de
sortare-spălare a agregatelor minerale, proprietate a SC Mavgo Holding SRL este de 2,24 km.
Consumurile specifice de carburanţi pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect
sunt următoarele:
Extracţie - 0,20 l motorină/tona de balast;
Încărcare - 0,72 l motorină/tona de balast;
Transport - 1,125 l motorină/tona de balast/100 km.
În cazul proiectului supus analizei, cantitatea de motorină necesară ≈ 113 tone):
Extracţie - 0,20 l motorină x 144.054 tone de balast extras ≈ 28.810 l (≈ 24 tone) motorină;
Încărcare - 0,72 l motorină x 144.054 tone de balast încărcat ≈ 103.720 l (≈ 86 tone)
motorină;
Transport – 1,125 l motorină x 144.054 tone de balast transportat pe distanța de 2,24 km
(de la Perimetrul Buhocel până la Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Mavgo Holding SRL) ≈ 3.360 l (≈ 2,80 tone) motorină.
Lubrifianţi - pentru utilajele folosite
Vaselină – 30 kg.
Substanţe şi/sau preparate periculoase
Motorina și vaselina fac parte din categoria “substanţe şi/sau preparate periculoase”.
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO iar
schimbul de ulei, baterii auto și cauciucuri se va face la unităţi specializate și autorizate
d.p.d.v. al protecției mediului, care preiau componentele înlocuite.
Alimentarea utilajelor cu combustibili se va face din bidoane metalice prevăzute cu dop
antiscurgere, precum și, completarea lubrifianților se va face după scoaterea utilajelor în
afara albiei minore şi cu foarte mare atenţie pentru a se preveni scăpările pe sol și ape, fără
a afecta factorii de mediu şi biodiversitatea.
Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracţii medii de distilare în
compoziţia căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte.
Conform Fişei Tehnice de Securitate, motorina prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în
contact cu suprafeţele încălzite, cu scântei sau flăcări deschise şi formează amestecuri explozibile
cu aerul, limitele de explozie fiind:
Inferioară - % vol. 6,0;
Superioară - % vol. 13,5.

Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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administrativă

a

proiectului,

cu

precizarea

Amplasamentul Perimetrului de exploatare Buhocel
Perimetrul de exploatare Buhocel, cu suprafața de 30.000 mp, conform Certificatului de
Urbanism nr. 51 din 15.02.2018, emis de Consiliul Județean Bacău, este situat în extravilanele
comunelor:
Letea Veche – 7.561 mp, proprietate publică de stat, administrată de AN Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău;
Buhoci – 22.439 mp, proprietate publică de stat, administrată de AN Apele Române –
Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău.
Amplasamentul PE
Buhocel pe teritoriul
ROSCI0434

Nr.
punct.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Perimetrul de exploatare Buhocel este
situat în albia minoră a râului Siret, mal stâng,
pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu,
pentru care, SC Mavgo Holding SRL a încheiat
Contractul de Închiriere nr. 254/20.12.2017,
cu AN Apele Române - Administraţia Bazinală
de Apă Siret, valabil până la data de
20.12.2019, și a obținut Avizul de Gospodărire
a Apelor nr. 83 din 16.04.2018.
ROSCI0434 Siretul Mijlociu a fost
declarată sit de importanţă comunitară prin
Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor nr. 46 din 15.02.2016, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000, importanța constând în faptul
că prezintă condiții favorabile de viețuire și
hrănire pentru a susține populația de vidră.

Coordonatele STEREO 70 ale Perimetrului de exploatare Buhocel
X
Y
562427
653470
562418
653413
562403
653361
562346
653306
562284
562241
562197
562154
562146
562131
562101
562082
562162
562247
562311
562364
562396
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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I.3. Modificări fizice care decurg din implementarea proiectului
Modificările fizice produse prin implementarea proiectului, pe fiecare fază
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Lucrări prevăzute în proiect

Modificările fizice produse

Etapa lucrărilor de deschidere
Bornarea Perimetrului de exploatare Nu se produc modificări fizice.
Buhocel
Decopertarea stratului de sol vegetal, acolo
unde acesta există și depozitarea Se produc modificări fizice nesemnificative.
separată.
Trasarea fâşiilor de exploatare.
Nu se produc modificări fizice.
Etapa de exploatare
Excavarea în cadrul fâşiilor.
Se produc modificări fizice semnificative prin
derocarea depozitelor de agregate minerale.
Construirea bermei de siguranță care
separă zona propusă pentru excavare de
cursul râului Siret, în cazul excavării ”în Modificări fizice pe latura Perimetrului de exploatare
bazin închis”
Buhocel care separă zona propusă pentru excavare
Excavarea bermei de siguranță care de cursul râului Siret.
separă zona propusă pentru excavare de
cursul râului Siret, în cazul excavării ”în
bazin închis”
Încărcarea și transportul materialului Nu se produc modificări fizice deoarece drumul de
excavat.
exploatare
este
amenajat,
corespunzător
dimensionat, atât ca lungime cât şi ca lăţime.
Etapa lucrărilor de închidere a exploatării
Nivelarea Perimetrului de exploatare
Modificările fizice constau în nivelarea concavităţilor
Buhocel.
rezultate prin excavarea agregatelor minerale.
Refacerea malului stâng al râului Siret, pe Modificările fizice constau în refacerea malului
segmental corespunzător Perimetrului de stâng.
exploatare Buhocel.
Copertarea cu stratul de sol decopertat.
Se produc modificări fizice nesemnificative.

I.4. Resurse naturale necesare implementării proiectului
Volumul rezervei de agregate minerale din Perimetrul de exploatare Buhocel a fost estimat
prin Studiul Tehnic Zonal = 90.600 mc.
Volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe parcursul a 2 ani (2018 –
2019) = 90.600 mc.

I.5. Resurse naturale care vor fi exploatate de pe teritoriul ROSCI0434, pentru a fi
utilizate la implementarea proiectului
Volumul rezervei de agregate minerale din Perimetrul de exploatare Buhocel a fost estimat
prin Studiul Tehnic Zonal = 90.600 mc.
Volumul maxim de agregate minerale preliminat a se exploata pe parcursul a 2 ani (2018 –
2019) = 90.600 mc.
Circa 5% din materialul litologic exploatat este constituit din materiale inutilizabile care se
constituie în deşeu inert, deci, din cei 90.600 mc exploataţi, circa 4.500 mc nu sunt utilizabili ca
balast.
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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I.6. Emisii şi deşeuri generate prin implementarea proiectului
Directiva 2014/52/UE a Parlamentului și Consiliului European din 16 aprilie 2014 modifică
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului și Consiliului European din 13 decembrie 2011 privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
Conform Directivei 2014/52/UE, proiectele ar putea avea efecte semnificative asupra
mediului prin natura (utilizarea resurselor naturale, producția de deșeuri, emisiile poluante),
complexitatea, amplasamentul și amploarea (extinderea în spațiu și timp) acestora, precum și,
efectul cumulat cu alte proiecte.
Pentru analiza potențialului impact al proiectului ”Exploatarea agregatelor minerale din
perimetrul Buhocel, curs de apă râu Siret, mal stâng, situat în comuna Letea Veche şi comuna
Buhoci, judeţul Bacău (pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei)” asupra componentelor de
mediu vor fi luate în consideraţie aspectele prezentate în continuare.
Natura proiectului:
Utilizarea resurselor naturale:
Conform Studiului Tehnic Zonal, volumul rezervei de agregate minerale din
Perimetrul de exploatare Buhocel a fost estimat la 90.600 mc, cantitate care a fost
propusă pentru exploatare, pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei, reducerea
eroziunii malului drept;
Rezerva de pitrișuri și nisipuri din zonă se regenerează în timp, ca urmare a
transportului de aluviuni prin târâre și inundării periodice;
Producția de deșeuri:
Circa 5% din materialul litologic exploatat este constituit din materiale inutilizabile
(aluviuni mâloase, bolovani), care se constituie în deşeu inert (≈ 4.500 mc),
depozitat separat și utilizat la consolidarea taluzurilor malului stâng (acesta fiind
refăcut la închiderea balastierei), la umplerea unor gropi existente, la nivelarea
terenului în etapa de închidere a balastierei;
Deșeuri menajere (≈ 20 mc) rezultate de la personalul (5 angajați) care va lucra în
Perimetrul de exploatare Buhocel, deșeuri care vor fi colectate într-un sac de
polietilenă, transportate zilnic şi depozitate temporar într-un recipient acoperit şi
fără scurgere pe sol (europubelă), amplasat pe o suprafaţă impermeabilizată în
incinta Staţiei de sortare proprietate a SC Mavgo Holding SRL, situată la distanța de
2,24 km față de amplasamentul balastierei;
Deşeuri de ambalaje (PET-uri ≈ 12 kg) rezultate de la personalul (5 angajați) care va
lucra în Perimetrul de exploatare Buhocel, deșeuri care vor fi colectate într-un sac
de polietilenă, transportate zilnic, depozitate temporar în incinta Staţiei de sortare.
Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și vibrațiile:
Emisii nesemnificative în aerul atmosferic, generate de utilajele (3) și mijloacele de
transport (2) care vor funcționa sezonier (4-8 luni/an, pe parcursul a 2 ani);
Emisii nesemnificative, locale, pentru apa râului Siret, în situația extracției
agregatelor minerale în condiții submerse sau de contact a apei cu malul stâng,
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza
suspensiilor fine care se mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea,
se produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona aval de locul extracției,
din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă.
Complexitatea proiectului
Proiectul nu este de loc complex, presupune doar activități de extracție și transport a
agregatelor minerale pe un drum existent.
Amplasamentul proiectului
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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În albia minoră a râului Siret, mal stâng, pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, sit care
poate fi afectat dacă nu sunt stabilite și respectate măsurile specifice care se adresează
protecției habitatelor și speciilor de interes conservativ.
Amploarea proiectului:
Extinderea în spațiu – 30.000 mp, în albia minoră a râului Siret, mal stâng;
Extinderea în timp – sezonier (4 - 8 luni/an), pe parcursul a 2 ani (2018 – 2019).
Efectul cumulat cu alte proiecte
Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cu Perimetrul de exploatare Buhocel sunt 15
proiecte/planuri:
9 amplasamente pentru exploatarea agregatelor minerale (în curs de reglementare
sau în funcțiune), activități sezoniere, unele pe parcursul unui an (2018) iar altele
pe parcursul a 2 ani (2018 – 2019), activități care nu se desfășoară simultan în toate
perimetrele;
3 iazuri piscicole (1 în funcțiune, 1 în construcție și 1 la care construirea a stagnat
din cauza unui litigiu);
1 stație de sortare-spălare agregate minerale – în funcțiune;
2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare – prevăzute
în PUG comuna Tamași, stații a căror construcție nu se știe când va începe.
În estimarea impactului proiectului asupra componentelor de mediu se iau în considerație
următoarele intervale de timp:
Termen scurt – 0-2 ani;
Termen mediu – 3-5 ani;
Termen lung – peste 5 ani.

I.6.1. Factorul de mediu aer atmosferic
Surse şi emisii în aerul atmosferic
În zona implementării proiectului nu există surse care să producă impurificarea aerului
atmosferic. Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, datorită specificului
reliefului de largă deschidere şi curenţilor de aer de pe culoarul râului Siret vor fi dispersate,
reducându-se astfel impactul asupra aerului atmosferic.
Emisiile în atmosferă generate de implementarea proiectului vor fi:
Pulberile minerale în suspensie, ca urmare a transportului agregatelor minerale;
Emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibililor în motoarele cu ardere internă ale
utilajelor şi mijloacelor de transport:
o Emisii punctuale - gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO2, CO, SO2, NOx,
particule;
o Emisii difuze - gaze de eşapament (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx, particule) de la
mijloacele de transport balast pe distanța de 2,24 km, de la Perimetrul Buhocel, la
Stația de sortare agregatelor minerale, proprietate a SC Mavgo Holding SRL.
Din măsurătorile efectuate în alte locaţii cu aceeași activitate, aceleași utilaje și mijloace de
transport au fost obținute următoarele valori privind sursele de poluare ale aerului atmosferic
rezultă:
Pulberi minerale în suspensie care au o valoare de 0,08 mg/mc (în condiţii de mediu umed
la 28°C, umiditate relativă de 71%, calm atmosferic), valori sub limita admisă (0,15 mg/mc);
Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă
agregatele minerale şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de extracţie rezultă
gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă, valori prezentate în tabelul următor.
Titularul investiţiei: SC Mavgo Holding SRL
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Emisii de poluanţi generate de surse mobile
Sursa

Debite masice (g/h)
NOx

CH4

COV

CO

N2O

SO2

Part

Cd

Cu

Cr

Ni

Se

Zn

[10-3 ]

[10-3]

[10-3]

[10-3]

[10-3]

[10-3]

HAP
[10-3]

Vehicule

273,595

1,60

52,28

219,13

0,772

64,07

27,55

0,066

10,89

0,320

0,452

0,066

6,408

0

Utilaje

2500,81

8,71

362,8

809,68

66,63

512,5

293,6

0,515

87,12

2,562

3,586

0,515

51,24

170,14

Total

2774,40

10,3

415,1

1028,8

67,40

576,5

321,2

0,581

98,01

2,882

4,038

0,581

57,65

170,14

Emisiile noxelor provenite de la funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor
încadra în limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 – Aer din zonele protejate şi Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Estimarea impactului proiectului asupra calităţii aerului atmosferic:
Pe termen scurt (sezonier, pe parcursul a 2 ani) - impact negativ nesemnificativ, local,
temporar, reversibil;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
Estimarea impactului proiectului asupra climei
Emisiile noxelor provenite de la funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport fiind
nesemnificative, sezoniere și temporare, lucrările prevăzute în proiect nu au nici un impact
asupra climei și stratului de ozon.
Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor în aerul atmosferic
Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor
de către autobasculante sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse.
SC Mavgo Holding SRL va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:
Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de
pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
Deplasarea autobasculantelor pe drumul de exploatare se va face cu viteza de maximum
20 km/h;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;
Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje, pentru ca emisiile să
se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;
Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru.
Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autobasculante nu pot fi eliminate, ele provin
din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament.
Pentru reducerea impactului asupra aerului atmosferic, autobasculantele şi utilajele
terasiere evaluate odată cu inspecţia tehnică, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

I.6.2. Factorul de mediu zgomot şi vibraţii
Surse și emisii de zgomot și vibrații
Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite (în extravilanele
comunelor Letea Veche și Buhoci), cea mai apropiată zonă locuită (localitatea Radomirești) fiind la
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distanța de 385 m, situată pe celălalt mal (drept) al râului Siret.
Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de:
Surse fixe – 3 utilaje care vor lucra pentru extracţia agregatelor minerale;
Surse mobile – 2 autobasculante care vor transporta balastul de la Perimetrul de
exploatare Buhocel, la Staţia de sortare-spălare agregate minerale, proprietate a SC Mavgo
Holding SRL, situată la distanța de 2,24 m față de această balastieră.
Puteri acustice asociate utilajelor și mijloacelor de transport folosite
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilaj
Buldozer
Volă
Excavator
Compactor
Finisor
Autobasculantă

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

Datorită distanţei de 385 m până la zona locuită şi ţinând cont de direcţia N-S a curenţilor
de aer pe culoarul râului Siret, rezultă că intensitatea zgomotului produs de utilaje nu va depăşi
valoarea de 50 dB ziua, nu va polua fonic zona locuită și se va încadra în limitele admise de SR
10009 din 2017, Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
Estimarea impactului proiectului privind zgomotul şi vibraţiile
Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite se poate estima că, impactul
proiectului privind zgomotul şi vibraţiile va fi:
Asupra faunei din zonă:
Pe termen scurt (4 - 8 luni/an, timp de 2 ani) - impact negativ nesemnificativ, local,
temporar, reversibil;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
Asupra populației din zonă:
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru.
Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor de zgomot și vibrații
Pentru reducerea emisiilor de zgomot şi vibraţii, titularul proiectului va lua următoarele
măsuri:
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Respectarea programului de lucru, între orele 8 – 18;
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;
Va fi respectat tonajul mijloacelor de transport a agregatelor minerale, de maximum 45
tone, iar deplasarea acestora pe drumurile neasfaltate se va face cu viteză redusă, de
maximum 20 km/h;
Deplasarea mijloacelor auto pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu se va face cu viteză
foarte redusă, de maximum 5 km/h și cu respectarea tonajului de maximum 45 tone.
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I.6.3. Emisii de radiaţii
Nu sunt surse de emisie a radiaţiilor.

I.6.4. Factorul de mediu ape de suprafaţă
Surse și emisii în apele de suprafață
Extracţia şi transportul agregatelor minerale nu generează emisii de ape tehnologice sau
menajare uzate.
Apa care este eliminată în mediu ca urmare a exploatării nisipurilor şi pietrişurilor în
condiţii submerse este cea din depozitele litologice, apă care provine din râul Siret, este
considerată nepoluantă pentru mediu şi care se infiltrează în substrat sub formă de levigat.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor fine
care se mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea, se produce și o ușoară colmatare
a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă.
Estimarea impactului proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor de suprafaţă:
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru, în condițiile exploatării balastului în zona de
plajă;
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, local, temporar, reversibil, asupra calității
apei râului Siret, în zona amplasamentului balastierei şi aproximativ 200 m în aval de
aceasta va creşte turbiditatea apei, în situația excavării în condiții submerse;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru, în situația excavării în condiții submerse.
Amenajări, dotări, măsuri de prevenire a emisiilor în apele de suprafață:
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret, cu orice mijloace de transport și/sau utilaje;
Este interzisă spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor în apa râului Siret;
Este interzisă utilizarea mijloacelor de transport și utilajelor cu defecțiuni, care ar putea fi
generatoare de scurgeri accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;
Alimentarea cu motorină a celor 2 autobasculante se va face la staţiile PECO;
Alimentarea cu motorină a utilajelor se va face cu foarte mare atenţie pentru a se preveni
scăpările în mediu, din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu protecție la scurgere;
Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de profil,
autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiurile uzate înlocuite;
Completarea lubrifianţilor la utilaje se face din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu
protecție la scurgere şi cu foarte mare atenţie pentru a se preveni scăpările în mediu;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate înlocuite;
Deoarece singurele emisii în apele de suprafață sunt cele accidentale, pentru a preveni
aceste situaţii, beneficiarul proiectului va menţine utilajele şi autobasculantele în stare
corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi semnalată de personalul care le
deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de service specializate;
Când există riscul producerii de viituri, în momentul emiterii atenţionării privind depăşirea
cotei de atenţie, beneficiarul proiectului va îndepărta mijloacele de transport şi utilajele de
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pe amplasament.
Pe amplasamentul proiectului se pot produce doar poluări accidentale ale apelor de
suprafață, prin scurgerea în mediu a uleiurilor minerale şi/sau combustibililor de la mijloacele de
transport şi/sau utilajele folosite în procesul tehnologic.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de
pierderi de carburanţi/lubrifianţi, titularul proiectului are obligaţia să aibă în dotare materiale
absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu
competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului de pe teritoriul judeţului Bacău.
Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale
de carburanţi şi/sau lubrifianţi:
Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;
Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare pentru minimizarea
impactului asupra factorilor de mediu;
Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de mediu de
pe teritoriul judeţului Bacău (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru Protecţia
Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

I.6.5. Factorii de mediu sol/subsol și ape subterane
Surse și emisii pe sol, subsol și apele subterane
Pe suprafaţa Perimetrului de exploatare Buhocel sunt zone fără strat de sol vegetal și zone
acoperite de un strat subțire de sol vegetal.
În etapa lucrărilor pregătitoare se va face decopertarea stratului de sol vegetal, acolo unde
acesta există, depozitarea temporară separată a solului decopertat, utilizarea acestuia pentru
recopertare, la închiderea balastierei.
Circa 5% din materialul litologic exploatat este constituit din materiale inutilizabile (aluviuni
mâloase, bolovani), care se constituie în deşeu inert (≈ 4.500 mc), depozitat separat și utilizat la
consolidarea taluzurilor malului stâng (acesta fiind refăcut la închiderea balastierei), la umplerea
unor gropi existente, la nivelarea terenului în etapa de închidere a balastierei.
Accidental, solul/subsolul și apele subterane, pot fi afectate de scurgeri de carburanţi
şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi mijloacele de transport folosite, poluările accidentale
fiind abordate conform descrierii de la subcapitolul I.6.4, pagina 18.
Estimarea impactului proiectului asupra solului/subsolului și apelor subterane
Ca urmare a lucrărilor de extracție a balastului, are loc tasarea substratului, tasare care
producându-se la nivelul plajei de balast nu are nici un fel de efecte negative, impactul asupra
solului/subsolului şi apelor subterane poate fi considerat neutru - pe termen scurt, mediu şi lung,
excluzând situațiile când au loc poluări accidentale.
Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor pe sol, subsol și apele
subterane
Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze solul/subsolul şi apele
subterane, titularul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto
folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici specializaţi;
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Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi
va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO iar
schimbul de ulei la unităţi specializate;
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale
în mediu;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane
metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie pentru
a se preveni scăpările pe sol;
Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile uzate înlocuite;
Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate înlocuite;
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop.

I.6.6. Ecosistemele terestre şi acvatice

Aspecte ale Perimetrului de exploatare Buhocel

Perimetrul de exploatare Buhocel este o zonă colmatată ca urmare a depunerilor
aluvionare în albia minoră a râului Siret, mal stâng, având ca și consecință erodarea malului drept.
Perimetrul de exploatare Buhocel este parțial acoperit de sol vegetal și vegetaţie ierboasă,
nu sunt habitate sau specii de floră de interes conservativ.
Dimpotrivă, pe termen mediu și lung, lucrările care se desfășoară în cadrul proiectului
contribuie la decolmatarea albiei minore din zona malului stâng, refacerea acestuia și reducerea
eroziunii malului drept, menținându-se astfel, suprafețele habitatelor învecinate cursului râului
Siret, caracteristice speciilor de faună de interes conservativ.
În vecinătățile nordică, estică și sudică a Perimetrului de exploatare Buhocel este prezent
habitatul de tufărișuri specific zonelor de luncă, habitat asupra căruia activitățile de exploatare și
transport a agregatelor minerale nu au nici un impact.
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Malul drept din zona corespunzătoare PE Buhocel – eroziune, ruptură și prăbușire

Surse, emisii și impactul proiectului asupra biodiversității zonei
Referitor la speciile de faună de interes conservativ, Perimetrul de exploatare Buhocel și
vecinătățile acestuia nu sunt habitate caracteristice pentru speciile Lutra lutra și Emys orbicularis,
dar poate avea efecte negative semnificative asupra speciilor de ihtiofaună (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata), în condițiile exploatării submerse
sau de contact a malului stâng cu apa, în perioada de reproducere a acestora (01 aprilie – 30
septembrie).
În vecinătatea vestică a Perimetrului de exploatare Buhocel este cursul de apă al râului
Siret, habitat asupra căruia, în timpul extracției agregatelor minerale în condiții submerse crește
turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor fine care se
mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea, se produce și o ușoară colmatare a
fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă.
Estimarea impactului proiectului asupra biodiversității zonei:
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru, asupra florei din zonă;
Pe termen scurt - impact negativ semnificativ, direct, local, temporar, reversibil, asupra
speciilor de ihtiofaună, în situația excavării în condiții submerse și de contact a malului
stâng cu apa, dacă excavarea se va face în perioada de reproducere a acestora specii, 01
aprilie – 30 septembrie;
Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil, asupra
speciilor de ihtiofaună, în situația excavării în condiții submerse și de contact a malului
stâng cu apa, dacă excavarea se va face în afara perioadei de reproducere a acestor specii
(01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie), impact cauzat de
mărirea turbidității apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta;
Pe termen mediu şi lung - impact pozitiv, asupra celorlalte specii de faună de interes
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conservative din zonă, datorită:
Reducerii eroziunii malurilor cu consecințe pozitive privind menținerea habitatelor
existente;
Reducerea turbidității apelor râului Siret prin decolmatarea albiei.
Măsuri pentru prevenirea și/sau reducerea impactului asupra ecosistemelor terestre şi acvatice
Măsuri operaţionale:
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate (colectare, transport,
valorificare/eliminare);
Prevenirea poluărilor accidentale.
Măsuri specifice:
Deplasarea mijloacelor auto care transportă agregatele minerale pe teritoriul ROSCI0434
Siretul Mijlociu se va face cu viteză foarte redusă, de maximum 5 km/h și cu respectarea
tonajului de maximum 45 tone;
Lucrările de extracție agregate minerale care se desfășoară în albia râului (în condiții
submerse sau în zona de contact a malului stâng cu apa) se vor programa și desfășura în
afara perioadei de vulnerabilitate a speciilor de pești (01 aprilie – 30 septembrie), deci în
perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de ihtiofaună poate fi aprobată realizarea
lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin închis”, cu
condiția ca berma de siguranță care închide zona propusă pentru excavare și o separă de
cursul râului Siret să fie executată înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de
către speciile de pești, cel târziu până la data de 31 martie. Berma va fi excavată numai
după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de pești, după data de 30
septembrie;
Este interzisă realizarea depozitelor intermediare de balast pe teritoriul ROSCI0434 Siretul
Mijlociu;
Este interzisă arderea vegetației, distrugerea tufișurilor și arbuștilor din vecinătatea
exploatării;
Este interzisă orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și, orice
formă de folosire a terenului, incompatibilă cu scopul de protecție și de conservare a
habitatelor naturale, plantelor și animalelor sălbatice;
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane sunt interzise:
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;
Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi
capturarea;
Comercializarea, deţinerea în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă
sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
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I.6.7. Deşeuri generate
Tipurile şi cantităţile de deşeuri generate
Din activitatea de exploatare a agregatelor minerale din Perimetrul de exploatare Buhocel
pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:
Deşeuri tehnologice - rezultate din activitatea de exploatare a agregatelor minerale;
Deşeuri menajere și de ambalaje - rezultate de la personalul (5 angajați) care asigură
exploatarea şi transportul agregatelor minerale din Perimetrul de exploatare Buhocel.
Deşeuri tehnologice
17 05 04 - Deşeu inert ≈ 4.500 mc.
Deşeul inert rezultă de la îndepărtarea stratului de aluviuni argiloase şi din materialul
levigabil, bolovani, care pot fi interceptaţi în anumite zone.
Deşeuri menajere (20 03 01) ≈ 20 mc.
Deşeuri de ambalaje (15 01 02 - PET-uri) ≈ 12 kg.

I.6.8. Gestionarea deşeurilor generate
Modul de gospodărire a deşeurilor generate
Gospodărirea deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor, titularul proiectului având următoarele obligaţii:
Să respecte prevederile legale privind colectarea selectivă, valorificarea/eliminarea
deşeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;
Să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate, colectate, transportate,
depozitate temporar, valorificate şi eliminate (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1
la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
Pe durata transportului, deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte:
deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie,
cantitatea; un exemplar al acestor documente va fi transmis beneficiarului
proiectului;
Să instruiască angajaţii care vor fi implicaţi în implementarea proiectului cu scopul
gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.
Deşeuri tehnologice
Deşeuri din excavare
Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este
reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile
extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de
prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a
resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.
Deşeul inert (materiale inutilizabile: aluviuni mâloase, bolovani) va fi depozitat separat și
utilizat la consolidarea taluzurilor malului stâng (acesta fiind refăcut la închiderea balastierei), la
umplerea unor gropi existente, la nivelarea terenului în etapa de închidere a balastierei.
Deşeuri menajere
Deşeurile menajere vor fi colectate într-un sac de polietilenă, transportate zilnic şi
depozitate temporar într-un recipient acoperit şi fără scurgere pe sol (europubelă), amplasat pe o
suprafaţă impermeabilizată în incinta Staţiei de sortare proprietate a SC Mavgo Holding SRL,
situată la distanța de 2,24 km față de amplasamentul balastierei, şi eliminate prin preluarea lor de
către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să le preia.
Deşeuri de ambalaje
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PET-urile vor fi colectate într-un sac de polietilenă, transportate zilnic, depozitate temporar
în incinta Staţiei de sortare şi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei
mediului să preia şi să valorifice acest tip de deşeu.

I.6.9. Gestionarea substanțelor și preparatelor chimice
Substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse, modul de gospodărire a
acestora
Alimentarea cu motorină a celor 2 autobasculante se va face la staţiile PECO;
La mijloacele de transport, schimbul de ulei, baterii auto și cauciucuri se va face la unităţi
specializate și autorizate d.p.d.v. al protecției mediului, care preiau componentele înlocuite.
Alimentarea cu motorină a utilajelor se va face cu foarte mare atenţie pentru a se preveni
scăpările în mediu, din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu protecție la scurgere.
Pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Buhocel nu este permisă depozitarea, nici
măcar temporară, a carburanților, lubrifianților, bateriilor auto și cauciucurilor.

I.6.10. Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale
Prevenirea şi modul de răspuns în cazul poluărilor accidentale
Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorii de mediu, titularul
proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
Instruirea personalului pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în
domeniul protecţiei factorilor de mediu pentru toate lucrările executate în cadrul
proiectului;
Este interzisă tranzitarea cursului râului Siret, prin apă, cu orice mijloace de transport
și utilaje;
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor
auto folosite pe amplasamentul studiat, vor fi executate la operatori economici de
profil;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora
şi va anunţa orice defecţiune apărută;
Utilajele şi mijloacele auto care s-au defectat vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Schimbul de lubrifianţi, acumulatori auto şi anvelope se va face numai în unităţi
specializate şi care preiau deşeurile provenite din aceste schimburi;
Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face numai la staţii PECO;
Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va face din bidoane cu dop metalic, cu
protecţie pentru scurgere şi fără contact cu solul, subsolul apele de suprafaţă şi
subterane;
Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor şi lubrifianţilor, nefiind permise
scăpări accidentale, pentru a nu afecta solul, subsolul, apele de suprafaţă şi subterane;
Informarea personalului implicat în implementarea proiectului privind gestionarea în
mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate;
Colectarea separată a deşeurilor (PET-uri, menajere), valorificarea/eliminarea acestora
prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului;
Urmărirea modului de gestionare a tuturor categoriilor de deşeuri generate şi ţinerea
evidenţei cantităţilor şi a modului de valorificare/eliminare a acestora;
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În cazul poluărilor accidentale cu carburanţi şi/sau lubrifianţi a solului, subsolului, apelor
de suprafaţă sau subterane, se va proceda astfel:
Va fi scoasă de pe amplasament sursa de poluare;
Pentru a se limita extinderea poluării se vor utiliza imediat substanţe
absorbante/neutralizatoare şi se va îndepărta sursa de poluare;
Vor fi anunţate imediat instituţiile cu competenţe în domeniul protecţiei factorilor de
mediu (Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu şi
Sistemul de Gospodărire a Apelor) de pe teritoriul judeţului Bacău.

I.7. Cerinţele privind utilizarea terenurilor pentru execuţia proiectului
I.7.1. Categoria de folosinţă şi regimul juridic al suprafeţelor de teren afectate de proiect
Regimul juridic al terenului
Perimetrul de exploatare Buhocel, cu suprafața de 30.000 mp, conform Certificatului de
Urbanism nr. 51 din 15.02.2018, emis de Consiliul Județean Bacău, este situat în extravilanele
comunelor:
Letea Veche – 7.561 mp, proprietate publică de stat, administrată de AN Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău;
Buhoci – 22.439 mp, proprietate publică de stat, administrată de AN Apele Române –
Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău.
Pentru Perimetrul de exploatare Buhocel, SC Mavgo Holding SRL Tașca a încheiat
Contractul de Închiriere nr. 254/20.12.2017, cu AN Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă
Siret, valabil până la data de 20.12.2019.
Regimul economic al terenului:
Folosinţa actuală – ape curgătoare;
Destinaţia stabilită prin PUG – zonă ape, râul Siret.
Regimul tehnic al terenului:
Funcţiune dominantă – zonă ape, albia râului Siret;
Funcţiuni complementare admise – exploatare pietrişuri şi nisipuri.
Investiţia propusă se încadrează în Schema Directoare de Amenajare şi Management a
Bazinului Hidrografic Siret.
Conform Certificatului de Urbanism:
Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei;
În zonă nu sunt rețele pentru utilități publice;
În zonă nu sunt construcții hidrotehnice;
Accesul se va face pe drumurile existente în zonă.

I.7.2. Suprafeţe de teren ocupate temporar/permanent
Suprafeţe de teren care vor fi ocupate permanent
Nu este cazul.
Suprafeţe de teren care vor fi ocupate temporar
Amenajarea Perimetrului de exploatare Buhocel pe suprafaţa de 30.000 mp este cu
caracter provizoriu, perioada de exploatare fiind pe parcursul a 2 ani, după un calendar stabilit
prin actele de reglementare emise de instituțiile cu responsabilități în domeniul protecției
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factorilor de mediu.
Zona propusă pentru exploatarea agregatelor de balastieră este în albia minoră a râului
Siret, situată pe malul stâng al acestuia, zonă în care este necesară decolmatarea și regularizarea
albiei minore, prin îndepărtarea materialului aluvionar excedentar.

I.7.3. Drumuri tehnologice, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de drenaj
Drumuri tehnologice
Accesul utilajelor și mijloacelor de transport la Perimetrul de exploatare Buhocel se va face
din Stația de sortare-spălare agregate minerale proprietate a SC Mavgo Holding SRL, pe un drum
de exploatare cu lungimea de 2,24 m km, situat pe malul stâng al râului Siret.
Drumurile de acces la/de la Perimetrul de exploatare Buhocel sunt pe teritoriul comunei
Buhoci, iar pentru folosirea drumului de exploatare, SC Mavgo Holding SRL a obținut Acordul de
reabilitare nr. 740 din 16.02.2018, emis de Primăria Buhoci, valabil până la data de 20.12.2019.
Drumul de exploatare va fi întreținut de către titularul proiectului în timpul implementării
acestuia.
Stația de sortare-spălare a agregatelor minerale (unde va fi transportat pentru prelucrare
balastul extras), proprietate a SC Mavgo Holding SRL este situată la distanța de 2,24 km (drum de
exploatare) față de amplasamentul Perimetrului de exploatare Buhocel.
Şanţuri şi pereţi de sprijin
Nu sunt necesare.
Efecte de drenaj
Prin extragerea balastului se realizează o mărire a secţiunii de scurgere a apelor râului
Siret, care favorizează curgerea la debite medii şi mari şi reducerea eroziunii malului drept.

I.8. Serviciile suplimentare necesare pentru implementarea
modalitatea în care acestea pot afecta integritatea ROSCI0434

proiectului

şi

I.8.1. Dezafectarea/reamplasarea de conducte, alte obiective
Nu este cazul.
I.8.2. Organizarea de şantier
Nu este necesară organizare de şantier.
I.9. Durata şi eşalonarea etapelor de implementare a proiectului
Lucrările de deschidere pentru exploatarea agregatelor din Perimetrul de exploatare Buhocel – 5
zile:
Căile de acces sunt amenajate;
Se va face bornarea perimetrului de exploatare;
Decopertarea, acolo unde există sol vegetal.
Etapa de exploatare – 2 ani, sezonier
Volumul de agregate minerale preliminat a se exploata este de 90.600 mc, pe parcursul a 2
ani (2018 – 2019), timp de circa 4-8 luni/an.
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Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică – circa 10 zile
La finalizarea exploatării, titularul proiectului va face următoarele lucrări:
Îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament;
Nivelarea perimetrului de exploatare și refacerea malului stâng al râului Siret, pe lungimea
Perimetrului de exploatare Buhocel;
Copertarea cu sol vegetal a suprafeței de teren decopertate în etapa lucrărilor de
amenajare a Perimetrului de exploatare Buhocel.

I.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului
Ca urmare a implementării proiectului apar următoarele activități:
Transportul agregatelor minerale;
Spălarea-sortarea agregatelor minerale.

I.11. Descrierea procesului tehnologic
Descrierea procesului tehnologic
Din Perimetrul Buhocel nu au mai fost exploatate agregate minerale în anii anteriori,
activitatea analizată fiind programată pe parcursul a 2 ani (2018 – 2019).
Pilieri de siguranță pe toată lungimea Perimetrului de exploatare Buhocel:
50 m față de malul stâng;
70 m față de malul drept.
Lucrările de deschidere:
Drumul de exploatare este amenajat;
Bornarea Perimetrului de exploatare Buhocel, cu borne din beton, cu înălțimea de 1,50 m,
vopsite la capete;
Pe suprafaţa Perimetrului de exploatare Buhocel sunt zone fără strat de sol vegetal și zone
acoperite de un strat subțire de sol vegetal. Decopertarea stratului de sol vegetal, acolo
unde acesta există, depozitarea temporară separată a solului decopertat, utilizarea
acestuia pentru recopertare, la închiderea balastierei.
Exploatarea agregatelor minerale
Tehnologia de exploatare:
Amenajarea Perimetrului de exploatare Buhocel este cu caracter provizoriu, iar
exploatarea agregatelor minerale va fi sezonieră;
Exploatarea agregatelor minerale se va face în incinta perimetrului închiriat (30.000 mp), în
limitele punctelor care delimitează perimetrul, urmărindu-se decolmatarea albiei minore în
zona malului stâng al râului Siret, conform planului de situaţie prezentat în documentația
tehnică, fără a produce denivelări şi gropi;
Extracţia se va face în lungul cursului râului Siret, în condiţii de corecţie şi regularizare a
cursului de apă, numai în perioadele de ape mici şi medii;
Exploatarea agregatelor minerale se va face mecanizat, în câmp continuu, cu utilaje care să
poată fi evacuate în situaţia creşterii debitelor şi nivelului râului Siret, situaţie în care,
utilajele şi mijloacele de transport vor fi retrase în afara zonei inundabile şi exploatarea
balastului va fi întreruptă;
Volumul de agregate minerale estimat prin Studiul Tehnic Zonal în Perimetrul de
exploatare Buhocel este de 90.600 mc, volumul care va fi exploatat = 90.600 mc;
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Adâncimea maximă de exploatare va fi de 4,30 m (conform profilelor transversale
prezentate în documentaţia tehnică - Profil transversal 19), fără a coborî sub cota
talvegului natural al râului, fără a afecta stabilitatea albiei, fiind exclusă apariția unor
eroziuni regresive ale patului albiei râului Siret;
Adâncimea medie de exploatare = 3,02 m, fără a coborî sub cota talvegului natural al râului
Siret;
În urma excavațiilor terenul va rămâne fără neuniformități și racordat la configurația
naturală a terenului din amonte și din aval de exploatare;
Materialele interceptate care nu poat fi folosite ca balast (depuneri de mâl, material
levigabil, bolovani, etc.) vor fi exploatate, depozitate separat și utilizate la consolidarea
taluzurilor malului stâng (acesta fiind refăcut la închiderea balastierei), la umplerea unor
gropi existente, la nivelarea terenului în etapa de închidere a balastierei;
transportate şi depozitate ca materiale de umplutură, de către beneficiarul proiectului, cu
mijloace proprii, în zonele indicate de reprezentanţii primăriilor comunelor Letea Veche și
Buhoci, judeţul Bacău;
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret cu orice mijloace de transport și/sau utilaje,
deplasarea acestora pe malurile râului Siret si/sau spălarea acestora în apele de suprafață;
Este interzisă realizarea depozitelor intermediare de balast pe teritoriul ROSCI0434 Siretul
Mijlociu;
Prin desfășurarea activităților de exploatare și transport a agregatelor minerale nu se vor
produce deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice, construcțiilor civile și industriale, ale
malurilor râului Siret, ale terenurilor proprietate publică sau privată;
SC Mavgo Holding SRL are obligația să mențină curate albia și malul stâng al râului Siret,
fără depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul cursului de apă pe care este autorizat
să lucreze;
Balastul extras va fi încărcat în autobasculante şi transportat la instalaţiile de prelucrare,
astfel că, la sfârşitul fiecărei zile întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră;
Transportul agregatelor minerale extrase se va face cu respectarea prevederilor HG nr.
1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe
drumurile publice din România;
Transportul agregatelor minerale se va face utilizând numai căile de transport destinate
acestui scop și întreținerea lor pe perioada desfășurării activităților analizate;
Va fi respectat tonajul mijloacelor de transport a agregatelor minerale, de maximum 45
tone, iar deplasarea acestora pe drumurile neasfaltate se va face cu viteză redusă, de
maximum 20 km/h;
Deplasarea mijloacelor auto pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0434 Siretul Mijlociu se
va face cu viteză foarte redusă, de maximum 5 km/h și cu respectarea tonajului de
maximum 45 tone;
Este interzisă parcarea utilajelor și/sau a mijloacelor de transport în albia minoră a râului
Siret, acestea vor staționa în incinta Stației de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Mavgo Holding SRL, situată la distanța de 2,24 km față de amplasamentul
balastierei;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Prevenirea pierderilor de material excavat în timpul transportului acestuia;
Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de
pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
Nu va fi restricționat sau împiedicat accesul persoanelor și utilajelor spre și dinspre
terenurile agricole din zonă;
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Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Alimentarea mijloacelor de transport cu combustibili și lubrifianţi se va face la operatori
economici de profil, autorizați;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane
metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie, nefiind
permise scăpări accidentale în mediu;
Schimburile de ulei, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor face la
operatori economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
componentele uzate, înlocuite.
Efectuarea măsurătorilor topo post-execuție, la cel mult 15 zile după viiturile importante și
transmiterea rezultatelor acestor măsurători la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și
Administrația Bazinală de Apă Siret;
Dacă în zonă vor fi promovate lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri,
apărări împotriva inundațiilor, exploatarea agregatelor minerale va fi oprită, acestea fiind
cazuri de forță majoră.
Amplasamentul Perimetrului de exploatare Buhocel este pe teritoriul ROSCI0434 Siretul
Mijlociu, sit desemnat pentru protecția unui tip de habitat (92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba) și 7 specii de faună de interes conservativ: 1 specie de mamifere (Lutra lutra – vidra), 1
specie de amfibieni (Emys orbicularis – broasca țestoasă europeană de baltă), 5 specii de pești
(Aspius aspius – avat, Barbus meridionalis - mreană vânătă, moioagă, Cobitis taenia – zvârlugă,
Gobio kessleri – porcușor de nisip, Sabanejewia aurata - câră, fâță).
Tehnologia de exploatare a agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel va fi adaptată,
astfel încât, să nu afecteze protecția habitatului și speciilor de interes conservativ:
În spațiu deschis – în afara periodei de vulnerabilitate (reproducere: 01 aprilie – 30
septembrie) a speciilor de pești de interes comunitar, deci în perioada 01 octombrie – 31
martie;
În bazin închis – în perioada de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi
Sabanejewia aurata), deci în perioada 01 aprilie – 30 septembrie.
Metoda de exploatare a agregatelor minerale în spațiu deschis (01 octombrie – 31 martie):
Extracția agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel se va face în fâșii longitudinale,
succesive și paralele cu cursul râului Siret;
Extracția se va face din aval spre amonte, de la firul apei spre malul stâng, racordând zona
acestui perimetru de exploatare la cursul apei râului Siret.
Metoda de exploatare a agregatelor minerale ”în bazin închis” (01 aprilie – 30 septembrie):
Extracția agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel se va face prin delimitarea zonei de
exploatare, de malul stâng și cursul de apă al râului Siret (latura perimetrului între punctele
1 – 12), printr-o bermă de siguranță;
Berma care separă zona propusă pentru excavare de cursul râului Siret trebuie să fie
executată înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către speciile de pești de
interes conservativ, cel târziu până la data de 31 martie;
Berma va fi realizată din material local existent în Perimetrul de exploatare Buhocel, prin
răzuire dinspre latura interioară a acestui perimetru spre malul stâng al râului Siret și va
avea următoarele caracteristici: pe toată lungimea Perimetrului Buhocel (L = 350 m), l = 9
m, H = 1,50 m;
Extracția agregatelor minerale în ”bazin închis” se va face pe fâșii longitudinale, succesive și
paralele cu cursul râului Siret, din aval spre amonte și de la extremitatea Perimetrului
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Buhocel spre berma de siguranță, până la cota talvegului natural al râului Siret;
Berma de siguranță va putea fi exploatată (desființată) numai după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie;
Dacă în timpul exploatării ”în bazin închis”, berma de siguranță va fi afectată de viituri și
apa ajunge în bazinul închis, exploatarea agregatelor minerale va înceta, până la
terminarea perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
conservativ, deci până la data de 30 septembrie.
Închiderea exploatării
În momentul închiderii balastierei, secţiunea de scurgere a râului Siret pe acest tronson va
fi eliberată de aluviunile acumulate.
La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:
Îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament;
Nivelarea perimetrului de exploatare și refacerea malului stâng al râului Siret, pe sectorul
de amplasament a balastierei;
Copertarea cu solul vegetal decopertat;
Efectuarea măsurătorilor topo post-execuție, în termen de maximum 15 zile de la expirarea
Autorizației de gospodarire a apelor și transmiterea rezultatelor acestor măsurători la
Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret.

I.12. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, care pot genera impact
cumulativ cu proiectul care este în procedură de evaluare şi care pot afecta
ROSCI0434
Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, atât în amonte cât și în aval de perimetrul evaluat,
mai sunt și alte amplasamente pe care se desfășoară activități de exploatare, prelucrare agregate
minerale și ferme piscicole, în diverse etape de implementare.
Caracteristicile comune ale proiectelor care pot genera impact cumulativ cu proiectul care
este în procedură de evaluare sunt:
Ocuparea temporară sau permanentă a unor suprafețe de teren pe teritoriul ROSCI0434,
din albia minoră, albia majoră sau lunca râului Siret (pășuni, neproductiv);
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse, se
produc și o serie de modificări ale habitatului acvatic, modificări care pot avea impact
negativ semnificativ, temporar, reversibil și local asupra ihtiofaunei, cauzat de:
o Creșterea turbidității apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza
suspensiilor fine care pot afecta, la nivelul branhiilor, în mod deosebit speciile din
masa apei, precum Aspius aspius, însă datorită mobilității foarte mari a acestei
specii, se estimează un impact nesemnificativ;
o Ușoară colmatare a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza
suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate afecta ponta speciilor
bentonice precum Gobio kessleri și Sabanejewia aurata;
Producerea temporară (în cazul activităților de exploatare, transport și sortare – spălare
agregate minerale, sau în etapa de construire a celorlalte proiecte) a zgomotului și
vibrațiilor.
Pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună se propun următoarele
măsuri:
Lucrările de extracție a agregatelor minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în
condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și desfășura
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în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes conservativ
(01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată realizarea lucrărilor
de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin închis”, cu condiția ca
berma de siguranță care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului
Siret, să fie executată înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către speciile
de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie. Berma va fi excavată numai după
finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de
01 octombrie.
Activităţile de exploatare a agregatelor minerale sunt activităţi temporare (1 sau 2 ani) și
sezoniere (4-8 luni/an), iar pe termen mediu şi lung au efecte benefice, contribuind la
menţinerea stării de conservare a ROSCI0434 prin:
Decolmatarea albiei râului Siret;
Atragerea cursului de apă spre centrul albiei minore şi reducerea eroziunii malurilor râului
Siret;
Prevenirea viiturilor la ape mari.
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CAPITOLUL II
INFORMAŢII PRIVIND ANPIC POSIBIL A FI AFECTATĂ DE
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
II.1. Informații despre ROSCI0434, conform formularului standard,
afectată de implementarea proiectului

Perimetrul de exploatare Buhocel, cu
suprafața de 30.000 mp este situat în extravilanele
comunelor Letea Veche și Buhoci, județul Bacău,
albia minoră a râului Siret, mal stâng, pe teritoriul
ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Această zonă s-a format ca urmare a
acumulării depunerilor aluvionare și colmatării albiei
minore a râului Siret, în zona malului stâng, ceea ce
are ca efect eroziunea și prăbușirea malului drept.
Prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor nr. 46 din 15.02.2016 a fost instituit
regimul de arie naturală protejată şi declarată sit de
importanţă comunitară – ROSCI0434 Siretul Mijlociu
- ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000.
Suprafaţă - 2.969 ha
Regiune biogeografică - Continentală
Regiune administrativă – Nord-Est
Alte caracteristici ale sitului
Acest sit prezintă condiții favorabile de
viețuire și hrănire pentru a susține populația de vidră.
Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra
sitului:
Reziduuri provenite de la diverse activități
industriale, comerciale, în special de la
balastiere din albia râului Siret sau din
apropierea malurilor acestuia;
Pescuit cu undița;
Baraje, maluri betonate sau canalizate cu
pietriș.

Amplasamentul PE
Buhocel pe teritoriul
ROSCI0434

PE
oriul

care poate fi

Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte
Cod

PF

92A0

Tipuri de habitate
NP
Acoperire
Peşteri
(ha)
(nr.)

-

-

6

-

Calit.
date

AIBICID
Rep.

Moderată

B

Evaluare
AIBIC
Supr.
Status
Rel.
conserv.
C
C

Eval.
globală
C

Specii prevăzute la articolul nr. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II a
Directivei 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte
Grup

Cod

M
A

1355
1220

F

1130

Specie
Denumire
ştiinţifică
Lutra lutra
Emys
orbicularis
Aspius
aspius

S

NP

Tip

-

-

P
P

-

-

P

Populaţie
Mărime
Unit.
Categ.
Min. Max. măs. CIRIVIP
P?
-

-

-

-

Sit
Calit.
date
G
DD

AIBICID
Pop.
C
-

Conserv.
B
-

AIBIC
Izolare
C
-

Global
B
-

-

C

B

C

B
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Grup

Cod

F

1138

F
F

1149
2511

F

1146

Specie
Denumire
ştiinţifică
Barbus
meridionalis
Cobitis taenia
Gobio
kessleri
Sabanejewia
aurata

S

NP

Tip

STUDIU EVALUARE ADECVATĂ

Populaţie
Mărime
Unit.
Categ.
Min. Max. măs. CIRIVIP
-

Sit
Calit.
date
-

AIBICID
Pop.
C

Conserv.
B

AIBIC
Izolare
C

Global
B

-

-

P

-

-

P
P

-

-

-

-

-

C
C

B
B

C
C

B
B

-

-

P

-

-

-

-

-

C

B

C

B

Clasele de habitate de pe teritoriul ROSCI0434
Cod
N06
N07
N12
N14
N15
N16

Clase de habitate
Râuri, lacuri
Mlaştini, turbării
Culturi (teren arabil)
Păşuni
Alte terenuri arabile
Păduri de foioase
Total acoperire

Acoperire
(%)
43,04
21,91
10,50
18,68
0,40
5,40
99,93

Managementul sitului
Fiind desemnat în anul 2016, situl nu are custode, plan de management și regulament.

II.2. Informații despre prezenţa, localizarea, populaţia și distribuția speciilor de
interes conservativ, pe suprafaţa şi în vecinătatea amplasamentului proiectului,
menţionate în formularul standard al ROSCI0434
Conform formularului standard, pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu sunt următoarele
habitate și specii de interes conservativ:
1 tip de habitat
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.
7 specii de faună:
1 specie de mamifere (Lutra lutra – vidra);
1 specie de amfibieni (Emys orbicularis – broasca țestoasă europeană de baltă);
5 specii de pești (Aspius aspius – avat, Barbus meridionalis - mreană vânătă,
moioagă, Cobitis taenia – zvârlugă, Gobio kessleri – porcușor de nisip, Sabanejewia
aurata - câră, fâță).
ROSCI0434 Siretul Mijlociu fiind desemnată în anul 2016, nu are plan de management și în
concluzie, nici obiective de conservare stabilite prin planul de management.
Observațiile în teren le-am făcut în luna septembrie 2017, împreună cu un specialist de la
Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău (Zaharia Lăcrămioara Gabriela), în zona
de plajă și a malului stâng al râului Siret, pe teritoriul Perimetrului de exploatare Buhocel și
vecinătăți. În zona menționată nu am identificat nici un habitat și nici o specie de interes
conservativ, menționate în formularul standard al ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Habitatele de interes conservativ prezente pe amplasamentul și vecinătățile imediate ale
Perimetrului de exploatare Buhocel
Perimetrul de exploatare Buhocel este parțial acoperit de sol vegetal și vegetaţie ierboasă,
foarte rar arbuști, fără vegetaţie arboricolă, zonă în care nu este prezent habitatul de interes
conservativ 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba și în care este necesară decolmatarea şi
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reprofilarea albiei.
Pe termen mediu și lung, lucrările care se desfășoară în cadrul proiectului contribuie la
decolmatarea albiei minore din zona malului stâng, refacerea acestuia și reducerea eroziunii
malului drept, menținându-se astfel, suprafețe habitatelor învecinate cursului râului Siret,
caracteristice speciilor de faună de interes conservativ.

Aspecte ale Perimetrului de exploatare Buhocel

În vecinătățile imediate nordică, estică și sudică ale Perimetrului de exploatare Buhocel,
nu este prezent habitatul de interes conservativ 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, este
prezent habitatul de tufărișuri specific zonelor de luncă, habitat asupra căruia activitățile de
exploatare și transport a agregatelor minerale nu au nici un impact.
În vecinătatea imediată vestică a Perimetrului de exploatare Buhocel este cursul de apă al
râului Siret, (habitatul ”râuri”).

Aspecte ale drumului de exploatare și vecinătățile acestuia

Vecinătățile drumului de exploatare
În cea mai mare parte este teren neproductiv acoperit cu specii ruderale.
Speciile de interes conservativ prezente pe amplasamentul și vecinătățile imediate ale
Perimetrului de exploatare Buhocel
Perimetrul de exploatare Buhocel și vecinătățile imediate nordică, estică și sudică nu
sunt habitate caracteristice pentru speciile de faună de interes conservativ: Lutra lutra (vidra) și
Emys orbicularis (broasca țestoasă europeană de baltă).
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În vecinătatea vestică a Perimetrului de exploatare Buhocel este cursul de apă al râului
Siret, (habitatul ”râuri”), habitat în care pot fi prezente speciile de ihtiofaună de interes
conservativ: Aspius aspius (avat), Barbus meridionalis (mreană vânătă, moioagă), Cobitis taenia
(zvârlugă), Gobio kessleri (porcușor de nisip), Sabanejewia aurata (câră, fâță).
În concluzie, situația prezenței în zona Perimetrului de exploatare Buhocel și vecinătățile
imediate ale acestuia, a habitatelor și speciilor pentru care a fost desemnată ROSCI0434
Siretul Mijlociu este următoarea:
Tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba – nu este prezent;
Specia de mamifere Lutra lutra – nu este prezentă;
Specia de amfibieni Emys orbicularis – nu este prezentă;
5 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata) – pot fi prezente.

II.3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar
afectate, distribuţia şi relaţiile acestora cu ANPIC învecinate
Starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru menţinerea
echilibrului ecosistemelor, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor de
faună.
Relaţiile dintre organisme şi mediul lor de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu
(abiotici şi biotici), precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice
supraindividuale (populații, biocenoze) şi ale sistemelor mixte (ecosisteme), sunt aspectele care
definesc funcțiile ecologice care constau în:
Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale);
Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;
Relaţiile care se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.
Factorii ecologici sunt reprezentaţi de totalitatea factorilor abiotici (temperatură, lumină,
precipitaţii, presiune, etc.) și biotici (paraziți, dăunători, competiția intraspecifică și interspecifică,
generată de procurarea hranei în cadrul relaţiei de nutriţie) cu care un organism vine în contact și
cu care se intercondiționează reciproc.
În funcţie de caracteristicile lor şi de necesităţile componentelor biotice, factorii de mediu
pot favoriza, sau dimpotrivă, împiedica supravieţuirea şi reproducerea organismelor.
Atât factorii abiotici cât şi cei biotici au rol esenţial în menţinerea habitatelor şi speciilor.
Factorii abiotici
Sunt reprezentaţi de un ansamblu de elemente fizice şi chimice care influenţează
organismele vii: clima (prin temperatură, umiditate, presiune, prezenţa luminii, vânt, etc.), apa,
solul şi aerul, condițiile de viaţă diferenţiindu-se în funcţie de microclimat, mezoclimat şi
macroclimat.
Proiectul supus analizei, în nici una din etapele de implementare nu influenţează în mod
semnificativ caracteristicile componentelor abiotice din zona teritoriului ROSCI0434 Siretul
Mijlociu, datorită următoarelor aspecte:
Nu intervine asupra debitelor râului şi apelor subterane;
Nu apar modificări chimice ale apelor râului Siret;
Nu se evacuează ape uzate;
Emisiile în aerul atmosferic sunt nesemnificative, de foarte scurtă durată.
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Suprafaţa ocupată de Perimetrul de exploatare Buhocel, raportată la suprafaţa ROSCI0434 şi a
claselor de habitate de pe teritoriul acesteia
Cod
Cls.
hab.
N06
N07
N12
N14
N15
N16

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

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

ha
1277,86
650,50

10,50

311,74

18,68
0,40

554,61
11,88

5,40

160,32

Suprafaţa ocupată de proiect
Temporar
Permanent
Din suprafaţa
Din supraf. cls. de
Din suprafaţa
Din supraf. cls. de
sitului
habitat
sitului
habitat
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
3,00
0,23
3,00
0,10
-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

Suprafaţa ocupată timp de 2 ani (2018, 2019) de Perimetrul de exploatare Buhocel este de
3,00 ha, ceea ce reprezintă 0,10% din suprafața sitului și 0,23% din suprafața clasei de habitate
″râuri, lacuri″.
Factorii biotici
Dintre factorii biotici, determinantă este relaţia de nutriţie dintre speciile prezente în
acelaşi habitat. Între populaţiile care coexistă într-o microbiocenoză se stabilesc conexiuni (relaţii
interspecifice) care determină atât structura, cât şi funcţiile biocenozei ca suprasistem integrator.
Cu cât conexiunile sunt mai diverse şi variate, cu atât biocenoza va fi mai complexă şi mai
stabilă.
Aspius aspius – Avat
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie dulcicolă nectonică, preferă râurile mari de șes și zonele colinare joase, cu curs lent,
bălțile și apele salmastre, trăiește și se deplasează activ în masa și la suprafața apei, evitând zonele
cu ape tulburi.
Primăvara este prezent în straturile superioare ale apei, pe lângă maluri, obstacole naturale
sau artificiale, în căutarea speciilor de pești mici care ies să se încălzească, în apele mai calde, deci
la adâncimi mai mici. Vara, pe caldură, avatul se mută în zonele cu ape mai adânci și mai
oxigenate, la confluențe cu ape mai reci. Toamna, după răcirea apelor, avatul coboară în zonele
adânci (1,5 – 4 m).
Hrănire
Specie răpitoare diurnă, foarte violentă în atac, denumită popular „căpcăunul apelor” sau
„lupul obleților”. Juvenilii se hrănesc cu fitoplancton, trecând apoi la nevertebrate, iar în stadiul de
adult se hrănesc cu pești, în special oblete.
Reproducere
Deși preferă apele curgătoare, pentru perioada de reproducere (martie – iulie) se retrage în
ape stătătoare.
Specia Aspius aspius poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Buhocel, cu excepția perioadei de reproducere (martie – iulie), când se
retrage în ape stătătoare.
Barbus (meridionalis) petenyi - Mreană vânătă, moioagă
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie sedentară care trăieşte în cârduri, răspândită în cea mai mare parte a ţării, mai ales
în zona de deal şi de munte, Telcean & Bănărescu în 2002 încadrând-o în categoria speciilor care
şi-au menţinut arealul de răspândire şi abundenţa în ultimii ani, fiind prezentă în segmentul
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montan al tuturor râurilor care izvorăsc la munte, cu excepția Begheiului și Timișului, începând din
zona păstrăvului.
Trăieşte atât în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi în unele pâraie mai nămoloase din zona
de munte care vara se încălzesc puternic, având preferinţă mai ales pentru porţiunile cu fund
pietros şi curent puternic.
Fiind o specie sedentară se reproduce, se hrăneşte şi iernează în acelaşi loc.
Hrănire
Se hrăneşte, în principal, cu nevertebrate acvatice de fund - tendipedide, efemeroptere,
tricoptere, gamaride, oligochete, mai rar cu vegetale (alge, resturi vegetale) şi icre. Indivizii adulţi
se pot hrăni şi cu puiet de peşte. Nu se hrăneşte în perioada de reproducere şi în timpul iernii.
Reproducere
Reproducerea are loc primăvara, de regulă în lunile mai – iunie, uneori până la sfârşitul
verii, când depune ponta în zona malurilor râurilor.
Specia Barbus meridionalis poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Buhocel.
Cobitis taenia – Zvârlugă
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie sedentară, răspândită în majoritatea apelor lent curgătoare, pe fundurile apelor cu
mâluri bogate în vegetație moartă, cu fund nisipos, cât şi în ape stătătoare, evitându-le în general,
pe cele foarte mâlite. În bălţi se întâlneşte mai ales în cele cu substrat dur, nisipos sau argilos,
adesea îngropându-se complet în mâl sau nisip.
Având respiraţie intestinală, scoasă din apă emite un sunet caracteristic.
Hrănire
Hrana constă din viermi, larve, alge, icre de peşti, hrană după care umblă mai mult
noaptea.
Reproducere
Se reproduce în perioada aprilie - iunie, atât în ape stătătoare, cât şi în cele curgătoare,
femela depune ponta în zona malurilor, icrele sunt adezive.
Specia Cobitis taenia poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Buhocel.
Romanogobio/Gobio kessleri – Porcușor de nisip
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Porcușorul de nisip este o specie reofilă, bentofagă, trăiește în cursul mijlociu și superior al
râurilor de deal și de șes, cu ape relativ rapid curgătoare, acolo unde apa atinge o viteză de 45 – 60
m/s. Preferă apele puțin adânci, limpezi și bine oxigenate din cursul mijlociu al râurilor cu fund
nisipos sau cele cu prundiș și nisip, prundiș cu argilă sau pietros. Pe cursul superior al râurilor sunt
prezenți doar peștii adulți, evitând zonele mocirloase ale râului.
Porcușorul de nisip trăiește în cârduri mari de câteva sute de exemplare, stă nemișcat pe
fundul apei, ducând o viață sedentară.
Mai puțin fotofob decât alte specii ale genului Romanogobio este mai activ în amurg sau în
zilele înnorate.
Hrănire
Hrana constă din mici nevertebrate psamofile: insecte acvatice și larvele lor, crustacee
copepode și gamaride, moluște, viermi, larvele și icrele altor pești. Consumă și detritus organic de
origine animală sau vegetală, alge unicelulare din grupa diatomeelor.
Reproducere
Perioada de depunere a icrelor durează de la sfârșitul primăverii până în septembrie, în
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funcție de climă și de debitul râurilor.
Cârdurile de pești reproducători se deplasează în apele de suprafață în perioada de
depunere a icrelor, situate în zone bine oxigenate, uneori, doar la câțiva centimetri adâncime.
După fecundare icrele sunt transportate de curent în jos spre fund și aderă la pietre sau
alte elemente ale substratului cu filamentele lor adezive. Icrele rămân atașate de suport până la
ecloziune, care are loc în aproximativ 7 - 10 zile.
Specia Gobio kessleri poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Buhocel.
Sabanejewia aurata – Dunariță, câră, fâță
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie bentică, reofilă, endemică, sedentară, prezentă în majoritatea râurilor din țară în
zona de deal, preferă fundul apelor cu prundiş amestecat cu nisip, dar se întâlneşte frecvent şi în
porţiunile exclusiv nisipoase ale râurilor. Destul de frecvent se întâlneşte şi pe fundul argilos al
apelor, sub malurile verticale, la rădăcinile sălciilor. În râurile nisipoase, cea mai mare parte a
timpului se îngroapă în nisip, lipsind din râurile nămoloase - Bănărescu 1964.
Hrănire - insecte şi larvele acestora.
Reproducere
Se reproduce în lunile aprilie - iunie, în râuri mici, repezi şi cu substrat pietros.
Specia Sabanejewia aurata poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Buhocel.
Distribuţia şi relaţiile speciilor care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0434, posibil
afectate de implementarea proiectului, cu ANPIC învecinate
ROSCI0434 Siretul Mijlociu are legături funcționale cu:
ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, având următoarele specii comune de
interes conservativ: Lutra lutra, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri și
Sabanejewia aurata;
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, a cărei obictive de protecție și conservare sunt specii
de avifaună;
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, având următoarele specii comune de interes
conservativ: Lutra lutra, Emys orbicularis, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi
Sabanejewia aurata.
Speciile de interes conservativ care ar putea fi afectate de lucrările de exploatare a
agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel sunt cele 5 specii de ihtiofaună: (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata).
Prin aplicarea tehnologiei de exploatare a agregatelor minerale (descrisă în subcapitolul
I.11. pag. 26), unde sunt menționate toate aspectele referitoare la prevenirea și reducerea
efectelor negative asupra speciilor de ihtiofaună, impactul asupra acestora va fi redus
substanțial, impactul rezidual apropiindu-se de zero.
În concluzie, proiectul supus analizei nu va avea nici un impact asupra speciilor de
interes conservativ ale celorlalte situri Natura 2000 cu care ROSCI0434 Siretul Mijlociu are
legături funcționale directe (desemnate pentru protecția acelorași specii: Lutra lutra, Emys
orbicularis, Aspius aspius, Cobitis taenia, Barbus meridionalis, Gobio kessleri şi Sabanejewia
aurata), sau indirecte (speciile de ihtiofaună constituind hrana unor specii de avifaună).
Prin implementarea proiectului supus evaluării, nu va fi afectată distribuția nici unei
specii de faună menționate în formularul standard al ROSCI0434, atât pe teritoriul acestui sit,
cât și pe teritoriile siturilor cu care are relații funcționale și spațiale.
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II.4. Statutul de conservare al speciilor de interes comunitar
Specii prevăzute la articolul nr. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II a
Directivei 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte
Grup

Cod

M
A

1355
1220

F

1130

F

1138

F

1149

F

2511

F

1146

Specie
Denumire
ştiinţifică
Lutra lutra
Emys
orbicularis
Aspius
aspius
Barbus
meridionalis
Cobitis
taenia
Gobio
kessleri
Sabanejewia
aurata

S

NP

Tip

Mărime
Min. Max.
-

Populaţie
Unit.
măsură
-

Sit
Categ.
CIRIVIP
P?

Calit.
date
G
DD

AIBICID
Pop.
C
-

Conserv.
B
-

AIBIC
Izolare
C
-

Global
B
-

-

-

P
P

-

-

P

-

-

-

-

-

C

B

C

B

-

-

P

-

-

-

-

-

C

B

C

B

-

-

P

-

-

-

-

-

C

B

C

B

-

-

P

-

-

-

-

-

C

B

C

B

-

-

P

-

-

-

-

-

C

B

C

B

Populaţie – tip
P - permanent.
Sit – populație
C – populaţia prezentă pe teritoriul sitului reprezintă mai puţin de 2% faţă de populaţiile
prezente pe teritoriul naţional;
Conservare - gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru specie şi
posibilităţile de refacere, cu 2 subcriterii:
o gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru
specie;
o posibilităţile de refacere.
B - conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilităţii de
refacere = elemente în stare medie sau parţial degradată şi uşor de refăcut.
Izolare - gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei
C - populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă.
Evaluare globală - evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective:
B - valoare bună.
Statutul de conservare al celor 5 specii de ihtiofaună, care ar putea fi afectate de
implementarea proiectului:
Aspius aspius - specie neevalualuată, nu sunt studii populaționale și nu este considerată o
specie în pericol;
Barbus meridionalis - specie neevalualuată, nu sunt studii populaționale;
Cobitis taenia și Sabanejewia aurata - specii neevalualuate, nu sunt studii populaționale.
Telcean & Bănărescu în 2002 le încadrau în categoria speciilor care în ultimii ani şi-au
menţinut arealul de răspândire şi abundenţa;
Romanogobio/Gobio kessleri - specie vulnerabilă;
Statutul de conservare al celor 7 specii de faună de interes conservativ de pe teritoriul
ROSCI0434, nu va fi influienţat de implementarea proiectului supus evaluării deoarece:
Nici una din componentele ecosistemului râul Siret nu va fi afectată semnificativ, pe
termen scurt, mediu şi lung;
Nu sunt afectate resursele trofice ale nici unei specii de interes conservativ.
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II.5. Date privind structura şi dinamica populaţiilor speciilor posibil afectate de
implementarea proiectului
Dintre cele 7 specii de faună menționate în formularul standard al ROSCI0434, se
estimează că exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel, pe termen foarte scurt
(numai în timpul extracției submerse, dependentă de regimul pluviometric – maximum 1 lună/an,
timp de 2 ani), va avea impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil, asupra
celor 5 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi
Sabanejewia aurata), care s-ar putea afla în apa râului Siret din zona corespunzătoare acestui
perimetru de exploatare.
Măsuri propuse pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună de
interes conservativ (stabilite în planurile de management aprobate, ale siturilor care au ca
obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună, ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi
Roman):
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții
submerse, sau în zona de contact a malului stâng cu apa, se vor programa și desfășura în
afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu următoarele condiții:
o Berma de siguranță care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul
râului Siret să fie executată înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de
către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
o Excavarea bermei de siguranță să se facă după finalizarea perioadei de reproducere
a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
Prin aplicarea măsurilor propuse, posibilul impact asupra celor e specii de pești va fi
redus substanțial, impactul rezidual apropiindu-se de zero, nefiind influiențată structura și
dinamica populațiilor acestora.

II.6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea
ROSCI0434
„Conservarea sau menţinerea integrităţii structurale şi funcţionale, în cadrul domeniului de
stabilitate al unui sistem ecologic natural sau seminatural, implică în aceeaşi măsură, menţinerea
cursului natural al dinamicii compartimentelor unităţii hidrogeomorfologice şi a dinamicii
asociaţiilor de specii de plante şi animale care populează aceste compartimente, precum şi
dinamica interacţiunilor dintre ele.
Conectivitatea dintre diferitele tipuri de ecosisteme naturale şi seminaturale, asigurată prin
coridoare naturale sau obţinută prin lucrări de „reconstrucţie ecologică” este o condiţie
fundamentală pentru realizarea obiectivelor privind conservarea diversităţii habitatelor şi a
sistemelor biologice.” (Dezvoltarea Durabilă – Teorie şi Practică, Volumul I – Angheluţă
Vădineanu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1998).
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Diversitatea elementelor faunistice este strâns corelată cu particularităţile floristice şi
asociaţiile fitocenologice (particularităţi de habitat), cu elementele de relief şi caracteristicile
geologice precum şi microclimatul arealului.
Combinaţia şi interacţiunea tuturor acestor factori determinanţi stabileşte distribuţia
elementelor faunistice, precum şi, delimitarea graniţelor populaţiilor locale, contribuind astfel la
modul de răspândire a speciilor, variind de la o răspândire uniformă, la una de tip insular, în
funcţie şi de adaptabilitatea fiecărei specii. De asemenea, disponibilităţile locurilor de hrănire şi de
cuibărit sunt strâns legate de rezultatul combinaţiilor cestor factori.
Relațiile structurale și funcționale care creează și menţin integritatea unei arii naturale
protejate se raportează la condiţiile de hrănire, adăpost și reproducere a speciilor de faună, pe de
o parte, iar pe de altă parte, la presiunea antropică și a tuturor factorilor externi care-i pot afecta
integritatea.
Menţinerea integrităţii ariilor naturale protejate implică conservarea echilibrului stabilit
între biotop și biocenoză şi se realizează prin prevenirea şi/sau minimizarea oricăror acţiuni care ar
putea duce la:
Fragmentarea habitatelor;
Generarea unui impact negativ semnificativ asupra factorilor biotici și/sau abiotici care ar
duce la modificări în dinamica relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariei naturale
protejate.
Relaţiile dintre organisme şi mediul lor de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu
(abiotici şi biotici), precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice
supraindividuale (populaţii, biocenoze) şi ale sistemelor mixte (ecosisteme), sunt aspectele care
definesc funcţiile ecologice şi care constau în:
Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale);
Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;
Relaţiile care se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.
Factorii ecologici sunt reprezentaţi de totalitatea factorilor abiotici (temperatură, lumină,
precipitaţii, presiune, etc.) și biotici (paraziţi, dăunători, competiția intraspecifică și interspecifică,
generată de procurarea hranei în cadrul relaţiei de nutriţie) cu care un organism vine în contact și
cu care se intercondiţionează reciproc. În funcţie de caracteristicile lor şi de necesităţile
componentelor biotice, factorii de mediu pot favoriza, sau dimpotrivă, împiedica supravieţuirea şi
reproducerea speciilor.
Implementarea proiectului ″ Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Buhocel,
curs de apă râu Siret, mal stâng, situat în comuna Letea Veche şi comuna Buhoci, judeţul Bacău
(pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei)″, nu are efecte privind:
Fragmentarea habitatelor;
Generarea unui impact negativ semnificativ asupra factorilor biotici și/sau abiotici;
Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale);
Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;
Relaţiile care se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.
Structura ROSCI0434 este definită de totalitatea factorilor abiotici (climă, relief, sol, ape) şi
biotici (faună şi floră) care contribuie la realizarea cadrului natural.
Prin aplicarea măsurilor propuse, posibilul impact asupra celor 5 specii de pești va fi
redus substanțial, impactul rezidual apropiindu-se de zero, nefiind afectate relațiile structurale și
funcționale care mențin integritatea ROSCI0434.

.
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II.7. Obiectivele de conservare ale ROSCI0434, stabilite prin Planul de management
Fiind desemnat în anul 2016, ROSCI0434 Siretul Mijlociu nu are structură de administrare și
nu a fost întocmit Planul de management.

II.8. Descrierea stării actuale de conservare a ROSCI0434, inclusiv evoluţii/schimbări
care se pot produce în viitor
Descrierea stării actuale de conservare
Starea de conservare a ROSCI0434 Siretul Mijlociu este în general favorabilă, cu diferenţe
de nuanţă, în funcţie de condiţiile naturale concrete, de revărsările apelor râului Siret şi de
intervenţiile antropice (braconaj piscicol şi cinegetic, inundaţii, management forestier defectuos,
abandonarea diferitelor categorii de deşeuri, poluarea apei, alte activități antropice).
Starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru menţinerea
echilibrului ecosistemelor, şi implicit, pentru menţinerea stării de conservare favorabile a speciilor
de faună.
În zona amplasamentului proiectului supus analizei, starea de conservare privind biotopul
este relativ favorabilă, cu mențiunea că, din cauza depunerilor aluvionare și colmatării albiei râului
Siret, s-a format un cot în zona malului stâng, în defavoarea celorlalte tipuri de habitate, cu efecte
privind eroziunea malului drep.
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 Perimetrul de exploatare
Buhocel poate urma două direcţii:
Spre erodare, din cauza colmatării şi creşterii presiunii exercitate pe malul drept;
Spre menţinere – dacă prin exploatarea balastului din plaje şi grinduri se realizează
recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului către centrul albiei.
Pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Buhocel și vecinătăți nu este prezent tipul de
habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, deci impactul proiectului asupra acestui tip de
habitat va fi:
Pe termen scurt, mediu și lung – impact neutru.
Din analiza aspectelor etologice şi fenologice ale celor 7 specii de faună, menționate în
formularul standard al ROSCI0434, se poate concluziona că implementarea proiectului supus
evaluării va avea următoarele efecte:
Pe termen scurt:
În condițiile exploatării submerse sau de contact a malului stâng cu apa
o Impact negativ nesemnificativ, direct, temporar, local, reversibil, asupra a 5 specii
de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia,
Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata) care s-ar putea afla în zona de lucru și
vecinătatea acesteia;
În condițiile exploatării în zona de plajă, fără contact cu apa
Impact neutru asupra celor 7 specii de faună de interes conservativ, menționate în
formularul standard al ROSCI0434.
Pe termen mediu și lung:
Impact neutru asupra speciei de mamifere Lutra lutra și speciei de reptile Emys orbicularis;
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Impact pozitiv local, asupra a 5 specii de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), datorită reducerii
turbidității apei râului Siret, ca urmare a decolmatării albiei minore și reducerii eroziunii
malului drept.
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CAPITOLUL III
IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI
Pentru identificarea şi evaluarea semnificaţiei impactului proiectului supus analizei,
„efectul semnificativ” va fi interpretat în raport cu obiectivele de conservare ale ROSCI0434 Siretul
Mijlociu, integritatea acestui sit şi coerenţa reţelei Natura 2000.
Directiva 2014/52/UE a Parlamentului și Consiliului European din 16 aprilie 2014 modifică
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului și Consiliului European din 13 decembrie 2011 privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
Conform Directivei 2014/52/UE, proiectele ar putea avea efecte semnificative asupra
mediului prin natura (utilizarea resurselor naturale, producția de deșeuri, emisiile poluante),
complexitatea, amplasamentul și amploarea (extinderea în spațiu și timp) acestora, precum și,
efectul cumulat cu alte proiecte.
Pentru analiza potențialului impact al proiectului ”Exploatarea agregatelor minerale din
perimetrul Buhocel, curs de apă râu Siret, mal stâng, situat în comuna Letea Veche şi comuna
Buhoci, judeţul Bacău (pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei)” asupra componentelor de
mediu vor fi luate în consideraţie aspectele prezentate în continure.
Natura proiectului:
Utilizarea resurselor naturale:
Conform Studiului Tehnic Zonal, volumul rezervei de agregate minerale din
Perimetrul de exploatare Buhocel a fost estimat la 90.600 mc, cantitate care a fost
propusă pentru exploatare, pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei, reducerea
eroziunii malului drept;
Rezerva de pitrișuri și nisipuri din zonă se regenerează în timp, ca urmare a
transportului de aluviuni prin târâre și inundării periodice;
Producția de deșeuri:
Circa 5% din materialul litologic exploatat este constituit din materiale inutilizabile
(aluviuni mâloase, bolovani), care se constituie în deşeu inert (≈ 4.500 mc),
depozitat separat și utilizat la consolidarea taluzurilor malului stâng (acesta fiind
refăcut la închiderea balastierei), la umplerea unor gropi existente, la nivelarea
terenului în etapa de închidere a balastierei;
Deșeuri menajere (≈ 20 mc) rezultate de la personalul (5 angajați) care va lucra în
Perimetrul de exploatare Buhocel, deșeuri care vor fi colectate într-un sac de
polietilenă, transportate zilnic şi depozitate temporar într-un recipient acoperit şi
fără scurgere pe sol (europubelă), amplasat pe o suprafaţă impermeabilizată în
incinta Staţiei de sortare proprietate a SC Mavgo Holding SRL, situată la distanța de
2,24 km față de amplasamentul balastierei;
Deşeuri de ambalaje (PET-uri ≈ 12 kg) rezultate de la personalul (5 angajați) care va
lucra în Perimetrul de exploatare Buhocel, deșeuri care vor fi colectate într-un sac
de polietilenă, transportate zilnic, depozitate temporar în incinta Staţiei de sortare.
Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și vibrațiile:
Emisii nesemnificative în aerul atmosferic, generate de utilajele (3) și mijloacele de
transport (2) care vor funcționa sezonier (4-8 luni/an, pe parcursul a 2 ani);
Emisii nesemnificative, locale, pentru apa râului Siret, în situația extracției
agregatelor minerale în condiții submerse sau de contact a apei cu malul stâng,
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza
suspensiilor fine care se mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea,
se produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona aval de locul extracției,
din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă.
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Complexitatea proiectului
Proiectul nu este de loc complex, presupune doar activități de extracție și transport a
agregatelor minerale pe un drum existent cu lungimea de 2,24 km.
Amplasamentul proiectului
În albia minoră a râului Siret, mal stâng, pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, sit care
poate fi afectat dacă nu sunt stabilite și respectate măsurile specifice care se adresează
protecției habitatelor și speciilor de interes conservativ.
Amploarea proiectului:
Extinderea în spațiu – 30.000 mp, în albia minoră a râului Siret, mal stâng;
Extinderea în timp – sezonier (4 - 8 luni/an), pe parcursul a 2 ani (2018 – 2019).
Efectul cumulat cu alte proiecte
Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cu Perimetrul de exploatare Buhocel sunt 15
proiecte/planuri:
9 amplasamente pentru exploatarea agregatelor minerale (în curs de reglementare
sau în funcțiune), activități sezoniere, unele pe parcursul unui an (2018) iar altele
pe parcursul a 2 ani (2018 – 2019), activități care nu se desfășoară simultan în toate
perimetrele;
3 iazuri piscicole (1 în funcțiune, 1 în construcție și 1 la care construirea a stagnat
din cauza unui litigiu);
1 stație de sortare-spălare agregate minerale – în funcțiune;
2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare – prevăzute
în PUG comuna Tamași, stații a căror construcție nu se știe când va începe.
Pentru identificarea tuturor efectelor posibile care vor fi exercitate vor fi analizate toate
activităţile specifice proiectului supus analizei, pe baza relaţiei activitate – efect potenţial
exercitat.
În estimarea impactului proiectului asupra componentelor de mediu se iau în considerație:
Următoarele intervale de timp:
Termen scurt – 0-2 ani;
Termen mediu – 3-5 ani;
Termen lung – peste 5 ani.
Efectul exercitat - impact direct şi indirect, reversibil şi ireversibil, semnificativ şi
nesemnificativ.
În analiza impactului asupra valorii şi funcţiilor habitatelor speciilor de interes conservativ se vor
lua în consideraţie următoarele aspecte:
Fragmentarea habitatelor;
Simplificarea habitatelor;
Degradarea habitatelor;
Distrugerea habitatelor;
Pierderea/reducerea arealului habitatelor.
Fragmentarea habitatelor
Fragmentarea habitatelor poate avea ca rezultat distrugerea unor porţiuni a habitatelor,
alte porţiuni rămânând intacte.
Consecinţele fragmentării habitatelor pot include următoarele aspecte:
Amplificarea izolării şi mortalităţii speciilor stenobionte extreme care depind exclusiv de un
habitat;
Extincţia speciilor ce au nevoie de areal mare pentru supravieţuire şi reproducere;
Diminuarea diversităţii genetice a speciilor rare;
Creşterea abundenţei speciilor ruderale, euribionte.
Simplificarea habitatelor
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Simplificarea habitatelor presupune dispariţia din componenţa ecosistemului a unor
componente sau care au fost făcute de neutilizat prin acţiunea antropică sau naturală: eliminarea
arborilor căzuţi (lemnul mort) sau a altor microhabitate (cuiburi, vizuini).
Un alt caz de simplificare este alterarea structurii verticale a habitatelor care are ca efect
reducerea diversităţii speciilor, ştiut fiind faptul că diversitatea structurală a habitatelor oferă mai
multe microhabitate şi permite interacţiuni mult mai complexe între specii.
Degradarea habitatelor
Degradarea habitatelor presupune şi fragmentarea sau simplificarea structurii lor, dar în
mod specific se referă la înrăutăţirea stării de sănătate sau diminuarea integrităţii ecologice a
acestora.
Contaminarea cu substanţe chimice rezultate din aerul sau apa poluată constituie o cauză
semnificativă a degradării habitatelor, precum şi îmbogăţirea sau sărăcirea în nutrienţi.
Apele subterane au o contribuţie deosebit de importantă în menţinerea integrităţii
ecosistemelor şi pot fi degradate de activităţi care duc la coborârea straturilor acvifere.
Invazia speciilor alohtone poate duce la o degradare severă a sistemelor naturale prin
modificarea interacţiunilor din cadrul acestora.
Mai puţin vizibilă dar la fel de importantă privind riscul modificării habitatelor la toate
nivelurile sale este şi fenomenul de schimbare climatică care duce la creşterea temperaturilor şi a
expunerii la radiaţia UV-B.
Distrugerea habitatelor
Dintre activităţile care duc la distrugerea habitatelor, cea mai cunoscută este decopertarea
pentru construirea căilor de acces temporare, decopertare care, în funcţie de particularităţile
fiecărui habitat, poate duce la dispariţia vegetaţiei arboricole, arbustive, ierboase, situaţie în care
valorile habitatelor nu sunt doar modificate temporar ci chiar distruse.
Pierderea/reducerea arealului habitatelor
Cea mai frecventă situaţie de pierdere/reducere a arealului este ocuparea unor suprafeţe
de pe teritoriul habitatelor, cu construcţii sau căi de acces permanente, deci schimbarea categoriei
de folosinţă permanentă.
Impactul potenţial al proiectelor asupra habitatelor depinde de caracteristicile proiectelor
şi de vulnerabilitatea habitatelor, precum şi, de contribuţia impactelor cumulative şi interactive.
Sensibilitatea habitatelor este dată de rezistenţa acestora la schimbări (capacitatea de a
rezista degradărilor) şi de vitalitatea lor (capacitatea de a restabili condiţiile originale).
Habitatele rezistente sunt caracterizate de soluri stabile, fertile, cu mişcări moderate ale
apei şi regimuri climatice moderate, lanţuri trofice funcţionale şi diverse, cu specii adaptate la
stres. Habitatele care opun cea mai mare rezistenţă sunt cele situate din punct de vedere
topografic la altitudini mici sau cele situate în proximitatea unor habitate din care lipsesc
componentele de stres şi presiunea antropică, care conţin specii cu mobilitate şi capacitate de
colonizare mare.
Caracteristicile vulnerabilităţii habitatelor (a agentului de stres faţă de care acestea sunt
vulnerabile) sunt :
Inconsecvenţa managementului;
Oligotrofia (alterarea ciclurilor trofice prin extragerea de materie organică);
Invazia unor specii;
Izolarea;
Scăderea suprafeţelor (creşterea efectului de margine);
Proximitatea faţă de zonele locuite.
În analiza impactului asupra speciilor ţintă se va lua în consideraţie faptul că acestea sunt
de obicei mult mai vulnerabile faţă de impactul antropic atunci când au efective populaţionale
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reduse, distribuţie geografică restrânsă, cerinţe spaţiale extinse, specializare înaltă (stenobionţie),
intoleranţă mare faţă de agenţii disturbatori, dimensiuni crescute, rată reproductivă redusă.
Pentru speciile de faună se va lua în consideraţie şi efectul de barieră.
În funcţie de natura, intensitatea, întinderea, durata impactului şi cerinţele fiecărei specii în
parte faţă de condiţiile de habitat, efectele asupra speciilor de faună pot fi foarte diferite:
Tolerarea vecinătăţii activităţilor antropice;
Părăsirea temporară sau definitivă a zonei de impact şi ocuparea unor spaţii;
Denaturarea comportamentului;
Diminuarea funcţiei reproductive ca urmare a stresului fiziologic;
Modificarea interacţiunii dintre specii şi invazia speciilor alohtone;
mortalitate.
Pentru cuantificarea impactului proiectului asupra ROSCI0434 Siretul Mijlociu se va folosi o
scală cu 5 nivele:
+3 şi peste +3 = impact pozitiv semnificativ;
(+1) – (+2)
= impact pozitiv;
0
= nici un impact (neutru);
(-1) – (-2)
= impact negativ nesemnificativ;
- 3 şi sub - 3
= impact negativ semnificativ.

III.1. Identificarea şi evaluarea impactului proiectului asupra ROSCI0434
.
III.1.1. Impactul proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ, integrității
ROSCI0434, fără a lua în consideraţie măsurile de reducere a impactului
Evaluarea impactului proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ,
habitatelor acestora și integrității ROSCI0434
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
interes comunitar

de

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

0

Justificarea nivelului de impact
acordat
Nu va fi redusă suprafața
habitatului de interes comunitar –
pe amplasamentul proiectului nu
este prezent tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba.
Proiectul nu fragmentează habitatul
de interes comunitar – pe
amplasamentul proiectului nu este
prezent tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba.
Pe amplasamentul proiectului nu
este prezent tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba.
Amplasamentul Perimetrului de
exploatare Buhocel este în zona de
plajă, zonă care nu constituie
habitat pentru supravieţuire şi
reproducere pentru nici una din
cele 7 specii de faună de interes
conservativ pentru ROSCI0434.
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5

6

7

8

9

Indicatori cheie pentru evaluarea
semnificaţiei impactului

STUDIU EVALUARE ADECVATĂ

Cuantificare

Nivel
impact

Justificarea nivelului de impact
acordat

0

0

Proiectul
nu
fragmentează
habitatele speciilor de interes
conservativ.

0

0

1-2 ani

0

Schimbări în densitatea populaţiilor
(număr de indivizi/suprafaţă)

În funcție
de regimul
pluviometric
și nivelul
apei râului
Siret

-1

Durata sau persistenţa perturbării
speciilor de interes comunitar,
reducerea
viabilităţii populaţiilor
speciilor ţintă

În funcție
de regimul
pluviometric
și nivelul
apei râului
Siret

-1

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 proiectului

Pe amplasamentul Perimetrului de
exploatare Buhocel
nu este
vegetaţie arboricolă, doar câțiva
arbuști .
Pentru refacerea fitobentosului și
zoobentosului, pe suprafața în care
se va excava în condiții submerse.
Posibila perturbare temporară a 5
specii de ihtiofaună de interes
conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio
kessleri, Sabanejewia aurata), în
condițiile exploatării submerse sau
de contact a malului stâng cu apa
râului Siret.
Suprafaţa habitatelor caracteristice
acestor specii este suficient de
mare atât în zona proiectului cât şi
pe teritoriul sitului, pentru a asigura
conservarea speciilor pe termen
lung.
Pe termen scurt:
o În
condițiile
exploatării
submerse sau de contact a
malului stâng cu apa râului
Siret, este posibil un impact
negativ nesemnificativ, direct,
temporar, reversibil, local, în
afara
perioadei
de
reproducere, asupra a 5 specii
de ihtiofaună de interes
conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis
taenia,
Gobio
kessleri,
Sabanejewia
aurata),
perturbare
cauzată
de
creșterea turbidității apei în
zona de lucru și circa 200 m
aval de aceasta, din cauza
suspensiilor fine care se
mobilizează și se dispersează
în masa apei, de asemenea,
se produce și o ușoară
colmatare a fundului râului în
zona aval de locul extracției,
din cauza
suspensiilor
grosiere antrenate de apă).
o Impact
neutru
asupra
speciilor: Lutra lutra și Emys
orbicularis.
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Nr.
crt.

10

11

Indicatori cheie pentru evaluarea
semnificaţiei impactului

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
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Cuantificare

Imediat
după
terminarea
excavației

Nivel
impact

0

0

0

0

0

0

0

13

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

14

Reduce diversitatea sitului

0

0

15

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

0

0

0

0

12

16

Modificări ale dinamicii relaţiilor
care definesc structura şi funcţia
ANPIC

Justificarea nivelului de impact
acordat
Pe termen mediu şi lung:
Impact pozitiv local, asupra
celor 5 specii de ihtiofaună de
interes conservativ (Aspius
aspius, Barbus meridionalis,
Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata) datorită
reducerii turbidității apei râului
Siret în zonă, ca urmare a
decolmatării albiei și reducerii
eroziunii malului drept;
Impact
neutru
asupra
speciilor: Lutra lutra, Emys
orbicularis și Cobitis taenia.
Deoarece posibila perturbare a
celor 5 specii de ihtiofaună de
interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia,
Gobio
kessleri,
Sabanejewia
aurata) va de scurtă durată
(maximum 1 lună), se estimează că
nu va avea efecte asupra viabilităţii
populaţiilor speciilor.
După
terminarea
extracţiei
submerse sau de contact a malului
stâng cu apa râului Siret, speciile
de ihtiofaună pot reveni şi în zona
în care s-a făcut excavația.
Nici un impact - nu vor fi afectate
alte bunuri, resurse şi/sau funcţii
ecologice ale sitului, dimpotrivă, pe
termen mediu şi lung, activitatea
analizată, prin decolmatare și
reducerea eroziunii malului drept
va contribui la reducerea turbidității
apei râului Siret, în zonă și
conservarea habitatelor de luncă.
În timpul exploatării submerse va
creşte turbiditatea apei în zona de
exploatare şi circa 200 m aval de
aceasta,
fără
să
modifice
parametrii chimici.
Nici un impact – nu vor fi afectate
resursele şi lanţurile trofice pentru
nici o specie de interes conservativ.
Nici un impact - nu va fi afectată
biodiversitatea ROSCI0434.
Nici un impact, nu se va produce
fragmentarea habitatelor speciilor
şi nu vor surveni schimbări privind
funcţiile
ecologice
ale
ecosistemelor.
Impact neutru pe termen scurt şi
pozitiv, pe termen mediu şi lung,
decolmatarea
și
reducerea
eroziunii malului drept va contribui
la reducerea turbidității apei râului
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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
CUANTIFICARE IMPACT

STUDIU EVALUARE ADECVATĂ

Cuantificare

Nivel
impact

0

0

0

0
-2

Justificarea nivelului de impact
acordat
Siret și conservarea habitatelor de
luncă.
Impact neutru:
Activitatea
de
extracție
a
agregatelor
minerale
va
fi
sezonieră și doar pe parcursul a 2
ani;
Decolmatarea
și
reducerea
eroziunii malului drept va contribui
la reducerea turbidității apei râului
Siret și conservarea habitatelor de
luncă.
Efectele
menţionate
sunt
nesemnificative, de scurtă durată,
locale și reversibile.
IMPACT NEGATIV
NESEMNIFICATIV

.

În concluzie, se estimează că IMPACTUL PROIECTULUI asupra obiectivelor de conservare și
integrității ROSCI0434, fără a lua în calcul măsurile de reducere a impactului, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-2), LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de
ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia,
Gobio kessleri, Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL – privind integritatea ROSCI0434 și 5 cele specii de ihtiofaună de
interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata).
PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG:
.
NEUTRU – asupra tipului de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.

III.1.2. Impactul rezidual al proiectului propus, asupra speciilor de interes conservativ,
habitatelor acestora și integrității ROSCI0434
Măsuri operaționale pentru prevenirea/reducerea impactului asupra ROSCI0434
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret cu orice mijloace de transport și/sau utilaje,
deplasarea acestora pe malurile râului Siret si/sau spălarea acestora în apele de suprafață;
Este interzisă realizarea depozitelor intermediare de balast pe teritoriul ROSCI0434 Siretul
Mijlociu;
SC Mavgo Holding SRL are obligația să mențină curate albia și malul stâng al râului Siret,
fără depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul cursului de apă pe care este autorizat
să lucreze;
Gestionarea corespunzătoare a substanţelor chimice utilizate şi a deşeurilor generate;
Administratorul SC Mavgo Holding SRL va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor
categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu;
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Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi
artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate;
Nu se vor crea baraje artificiale;
Balastul extras va fi încărcat în autobasculante şi transportat la instalaţiile de prelucrare,
astfel că, la sfârşitul fiecărei zile întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră;
Transportul agregatelor minerale extrase se va face cu respectarea prevederilor HG nr.
1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe
drumurile publice din România;
Transportul agregatelor minerale se va face utilizând numai căile de transport destinate
acestui scop și întreținerea lor pe perioada desfășurării activităților analizate;
Va fi respectat tonajul mijloacelor de transport a agregatelor minerale, de maximum 45
tone, iar deplasarea acestora pe drumurile neasfaltate se va face cu viteză redusă, de
maximum 20 km/h;
Este interzisă parcarea utilajelor și/sau a mijloacelor de transport în albia minoră a râului
Siret, acestea vor staționa în incinta Stației de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Mavgo Holding SRL, situată la distanța de 2,24 km față de amplasamentul
balastierei;
Este interzisă folosirea mijloacelor de transport și utilajelor care prezintă un grad mare de
uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto
folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici specializaţi;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi
va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
Prevenirea pierderilor de material excavat în timpul transportului acestuia;
Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de
pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
Nu va fi restricționat sau împiedicat accesul persoanelor și utilajelor spre și dinspre
terenurile agricole din zonă;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Alimentarea mijloacelor de transport cu combustibili și lubrifianţi se va face la operatori
economici de profil, autorizați;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane
metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie, nefiind
permise scăpări accidentale în mediu;
Schimburile de ulei, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor face la
operatori economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
componentele uzate, înlocuite.
Măsuri specifice pentru prevenirea/reducerea impactului asupra ROSCI0434
Tehnologia de exploatare a agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel va fi adaptată,
astfel încât, să nu afecteze habitatul și speciile de interes conservativ:
În spațiu deschis – în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere: 01 aprilie – 30
septembrie) a speciilor de pești de interes comunitar, deci în perioada 01 octombrie – 31
martie;
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În bazin închis – în perioada de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi
Sabanejewia aurata), deci în perioada 01 aprilie – 30 septembrie.
Pentru reducerea impactului asupra celor 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata), pe lângă
măsurile operaționale curente (menționate în Capitolul IV), titularul proiectului are obligația să
respecte și următoarele măsuri specifice:
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții
submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și desfășura în afara
perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu următoarele condiții:
o Berma care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului Siret să
fie executată înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către speciile de
pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
o Excavarea bermei să se facă după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de
pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie;
Deplasarea mijloacelor auto pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0434 Siretul Mijlociu se
va face cu viteză foarte redusă, de maximum 5 km/h și cu respectarea tonajului de
maximum 45 tone.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL REZIDUAL AL
PROIECTULUI asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-1), LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de
ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia,
Gobio kessleri și Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL - privind integritatea ROSCI0434 și 5 cele specii de ihtiofaună de
interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata).
PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra tipului de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.

III.2. Impactul cumulat al proiectului propus, cu alte PP existente, propuse sau
aprobate, asupra ROSCI0434
III.2.1. Impactul cumulat asupra ROSCI0434, fără a lua în consideraţie măsurile de
reducere a impactului
Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cu Perimetrul de exploatare Buhocel sunt 15
proiecte/planuri:
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9 amplasamente pentru exploatarea agregatelor minerale (în curs de reglementare sau în
funcțiune), activități sezoniere, unele pe parcursul unui an (2018) iar altele pe parcursul a
2 ani (2018 – 2019), activități care nu se desfășoară simultan în toate perimetrele;
3 iazuri piscicole (1 în funcțiune, 1 în construcție și 1 la care construirea a stagnat din cauza
unui litigiu);
1 stație de sortare-spălare agregate minerale – în funcțiune;
2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare – prevăzute în PUG
comuna Tamași, stații a căror construcție nu se știe când va începe.
Proiecte/planuri amplasate pe teritoriul ROSCI0434 și a căror efecte se pot cumula
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Titular
Prpiect/
Plan

SC Muv
SRL

SC Muv
SRL

SC
Asinim
SRL

Proiect/Plan

Amplasamente
PP, din amonte
spre aval și
distanța dintre PP

Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale
Schineni
–
comuna Săucești
Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale
Schineni Aval –
comuna Săucești
Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale
La
Salcâmi
–
comuna Prăjești

SC
Nutexpert
SRL

Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale
Săucești
Intermediar
–
comuna Săucești

SC Muv
SRL

Iaz
piscicol
Săucești Terasă

SC Swiss
Building
Technolo
gy
AG
ZUG
–
Sucursala

Perimetrul
exploatare
agregate
minerale
Nord

de
Holt

Perimetre
lipite,
amplasate
pe
malul drept al
râului Siret

Amplasat pe malul
stâng al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este de
0,75 km
Amplasat pe malul
drept al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este de 1
km
Amplasat
pe
terasa de pe malul
drept al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este 1,40
km
Amplasat pe malul
drept al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este de

Precizări,
etapa de
implement.
a PP

În
procedură
obținere
acte
de
reglement.

În
exploatare
și
pentru
anul 2018

În
procedură
obținere
acte
de
reglement.

În
exploatare
pe
timp
nelimitat

În
procedură
obținere
acte
de
reglement.
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Suprafaţă - clasa
de habitate
ocupată (ha)
Râuri
Păşuni
lacuri
sau
teren
neprod.
în
terasă

Suprafaţă
totală
ocupată pe
teritoriul
ROSCI0434
(ha)

2,94

0

2,94

2,71

0

2,71

1,00

0

1,00

1,30

0

1,30

0

3,18

3,18

1,50

0

1,50
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Nr.
crt.
7

8

Titular
Prpiect/
Plan
București
SC
Dinamic
Vivi SRL

SC Muv
SRL
Bacău

9*

SC Aqua
Parc SRL
Roznov

10*

SC
Mavgo
Holding
SRL
Tașca

11

12

13

14

15

Rotariu
Ion
și
Goian
Liviu

SC
Asacom
Trans
SRL
Bacău
SC
Asacom
Trans
SRL
Bacău

Comuna
Tamași

Proiect/Plan
Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale Donțu

Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale
Rogoaza
–
comuna Buhoci
Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale
Radomirești
Amonte Fermă
Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale Buhocel

Iaz piscicol –
comuna Tamași

Iaz piscicol –
comuna Tamași

Stație de sortare
agregate
minerale
–
comuna Tamași
Staţie de captare
și rezervor pentru
stocarea
apei,
pentru
alimentarea
cu
apă potabilă a
localităţii
Furnicari
Staţie de captare

STUDIU EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamente
PP,km
din amonte
4,17
Amplasat pe malul
stâng al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este de
0,87 km
Amplasat pe malul
drept al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este de
1,10 km
Amplasat pe malul
drept al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este de
1,20 km
Amplasat pe malul
stâng al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este de
0,27 km
Amplasat pe malul
drept al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de
perimetrul
anterior este de
circa 5,10 km
Amplasat pe malul
drept al râului
Siret, distanța în
linie dreaptă față
de iazul anterior
este de
circa 3
km
Amplasată
pe
malul drept al
râului Siret, teren
lipit
de
amplasamentul
iazulului anterior
Amplasată
pe
malul stâng al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
iazul piscicol este
de circa 3 km
Amplasată

Precizări,
etapa de
implement.
a PP
În
procedură
obținere
acte
de
reglement.
În
exploatare
și
pentru
anul 2018

În
procedură
obținere
acte
de
reglement.
În
procedură
obținere
acte
de
reglementa
re
Construcția
a început
în
anul
2011 și a
stagnat din
cauza unui
litigiu
În
construcție

În funcțiune

Proiecte
propuse în
PUG
Comuna
Tamași

pe
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Suprafaţă - clasa
de habitate
ocupată (ha)

Suprafaţă
totală
ocupată pe
teritoriul

5,00

0

5,00

2,40

0

2,40

6,50

0

3,00

0

0

0

17,77

17,77

0

10,22

10,22

0

0,50

0,50

0

0,10

0,10

0

0,10

0,10

6,50
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Nr.
crt.

Titular
Prpiect/
Plan

Proiect/Plan
și rezervor pentru
stocarea
apei
Tamaşi,
pentru
alimentarea
cu
apă potabilă a
comunei Tamaşi

Amplasamente
PP, dinstâng
amonteal
malul
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
stația anterioară
este de circa 1
km
Total suprafeţe ocupate, pe clase de habitate, pe
teritoriul ROSCI0434
Total suprafeţe ocupate sezonier și temporar, pe termen
scurt (1-2 ani – cele 9 perimetre de exploatare agregate
minerale)
Total suprafeţe ocupate temporar, pe termen lung (între 5
și 10 ani – 1 stație de sortare-spălare agregate minerale)
Total suprafeţe ocupate permanent (3 iazuri piscicole și 2
stații de captare apă)

STUDIU EVALUARE ADECVATĂ

Precizări,
etapa de
implement.
a PP

În diferite
etape
de
implement.
În
funcțiune

Suprafaţă - clasa
de habitate
ocupată (ha)

Suprafaţă
totală
ocupată pe
teritoriul

34,30

31,87

66,17

34,30

0

34,30

0

0,50

0,50

0

31,37

31,37

* Deoarece distanța dintre Perimetrul Radomirești Amonte Fermă și Perimetrul Buhocel este mai mică de 1
km (0,27 km), exploatarea agregatelor minerale nu se va face concomitent în cele 2 perimetre, extracția
în Perimetrul Radomirești Amonte Fermă va începe după închiderea Perimetrului Buhocel.

Caracteristicile comune ale proiectului supus evaluării, cu celelalte PP, cu care poate genera
impact cumulat asupra ROSCI0434 Siretul Mijlociu:
Ocuparea unor suprafețe de teren pe teritoriul sitului (suprafața totală ocupată este de
67,17 ha, ceea ce reprezintă 2,23% din suprafața ROSCI0434), din care:
Ocuparea temporară, pe termen scurt a unor suprafețe de teren (1 sau 2 ani și
sezonier – cele 9 perimetre de exploatare agregate minerale) - 34,30 ha, pe
teritoriul clasei de habitate ”râuri lacuri”, ceea ce reprezintă 2,68% din suprafața
acestei clase de habitate;
Ocuparea temporară, pe termen lung a unor suprafețe de teren, între 5 și 10 ani (1
stație de sortare-spălare agregate minerale) – 0,50 ha - clasa de habitate ”pășuni”
sau teren neproductiv în terasă, ceea ce reprezintă 0,09% din suprafața acestei
clase de habitate;
Ocuparea permanentă a unor suprafețe de teren (3 iazuri piscicole și 2 stații de
captare apă) – 31,37 ha - clasa de habitate ”pășuni” sau teren neproductiv în terasă,
ceea ce reprezintă 6,65% din suprafața acestei clase de habitate.
Emisii:
În aerul atmosferic, sezonier și intermitent - pulberi minerale în suspensie și gaze
rezultate în urma arderii combustibililor în motoarele cu ardere internă ale
utilajelor şi mijloacelor de transport folosite;
Zgomot și vibrații, sezonier și intermitent – generate de utilajele şi mijloacele de
transport folosite;
În apele de suprafață, în cazul exploatării agregatelor minerale în condiții submerse
sau de contact a malurilor cu apa râului Siret - creșterea turbidității apei în zona de
lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor fine care se mobilizează
și se dispersează în masa apei, de asemenea, se produce și o ușoară colmatare a
fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere
antrenate de apă.
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Suprafețe ocupate de cele 15 PP, raportată la suprafaţa ROSCI0434 şi
a claselor de habitate de pe teritoriul acesteia
Cod
Cls.
hab.

N06
N07
N12
N14
N15
N16

Cls. de
habitate

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

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

Suprafaţa ocupată de proiecte/planuri
Temporar
Permanent
Din suprafaţa
Din supraf. cls. de
Din suprafaţa
Din supraf. cls. de
sitului
habitat
sitului
habitat
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
34,30
1,15
34,30
2,68
-

10,50

311,74

-

-

-

-

18,68
0,40

554,61
11,88

-

0,01
-

0,50
-

0,09
-

5,40

160,32

-

-

-

-

0,50

31,37
-

1,05
-

31,37
-

6,65
-

În perimetrele de exploatare agregate minerale se desfășoară activități pe termen scurt (1
maximum 2 ani), sezonier (4 - 8 luni/an), dependente de condițiile meteorologice (extracția
balastului nu se face iarna, în timpul precipitațiilor abundente, viiturilor).
În condiţiile excavării submerse (funcție de regimul de precipitații și implicit nivelul apei
râului Siret) în perioada de vulnerabilitate (01 aprilie – 30 septembrie) a celor 3 specii de
ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Gobio kessleri Sabanejewia aurata), există
riscul distrugerii pontei și afectării reproducerii acestor specii care-și depun ponta pe fundul
apei.
În condiţiile excavării în zona contactului apei cu malurile râului Siret, în perioada de
vulnerabilitate (01 aprilie – 30 septembrie) a 2 specii de ihtiofaună de interes conservativ
(Barbus meridionalis și Cobitis taenia), există riscul distrugerii pontei și afectării
reproducerii acestor specii care-și depun ponta în zona malurilor apei.
Prin actualul Studiu de Evaluare Adecvată se propune ca la programarea și executarea
lucrărilor de extracție a agregatelor minerale să se țină cont și de ciclurile biologice ale speciilor
de ihtiofaună pentru a nu perturba reproducerea acestora, precum și, de distanțele dintre
perimetrele de exploatare, respectându-se următoarele măsuri specifice:
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții
submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, să fie programate și desfășurate în
afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu următoarele condiții:
Berma care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului Siret să
fie executată înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către speciile de
pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
Excavarea bermei să se facă după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de
pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie;
Deplasarea mijloacelor auto pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0434 Siretul Mijlociu se
va face cu viteză foarte redusă, de maximum 5 km/h și cu respectarea tonajului de
maximum 45 tone;
Deoarece distanța dintre Perimetrul Radomirești Amonte Fermă și Perimetrul Buhocel
este mai mică de 1 km (0,27 km), exploatarea agregatelor minerale nu se va face
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simultan în ambele perimetre, extracția în Perimetrul Radomirești Amonte Fermă va
începe după închiderea Perimetrului Buhocel.
Lucrările de decolmatare a cursului râului Siret sunt realizate, în principal, prin activităţi de
exploatare a aluviunilor (pietriş şi nisip) din albia minoră a acestuia dar, aceste lucrări, prin
atragerea cursului apei spre centrul albiei și reducerea presiunii asupra malurilor au și efecte
pozitive, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de habitat în apa râului Siret, reducerea eroziunii
malurilor și menținerea suprafețelor habitatelor de luncă.
Evaluarea impactului cumulat al PP, asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ,
habitatelor acestora și integrității ROSCI0434
Nr.
crt.

1

Indicatori cheie pentru evaluarea
semnificaţiei impactului

Procentul din suprafaţa habitatelor
de interes comunitar care va fi
pierdut
(reducerea
arealului
tipurilor de habitate)

Cuantificare

Nivel
impact

0

0

2

Fragmentarea
habitatelor
interes comunitar

de

0

0

3

Durata sau persistenţa fragmentării
habitatelor de interes comunitar

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

6

7

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
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 proiectului

1-2 ani
0
5-6 ani

În funcție
de regimul

Justificarea nivelului de impact
acordat
PP nu reduc suprafața habitatului
de interes comunitar – pe
amplasamentele acestora nu este
prezent tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba.
PP nu fragmentează habitatul de
interes
comunitar
–
pe
amplasamentele acestora nu este
prezent tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba.
Pe amplasamentele PP nu este
prezent tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus
alba.
Amplasamentele PP sunt în zone
care nu constituie habitate de
supravieţuire şi reproducere pentru
nici una din cele 7 specii de faună
de interes conservativ pentru
ROSCI0434.
PP nu fragmentează habitatele
caracteristice speciilor de interes
conservativ și nu schimbă funcțiile
ecologice ale acestora.
Amplasamentele PP sunt în zone
lipsite de vegetaţie arboricolă sau
arbustivă.
Pentru refacerea fitobentosului și
zoobentosului, pe suprafețele în
care se excavează în condiții
submerse.
În cazul clasei de habitate ”pășuni”.
Perturbarea temporară a 5 specii
de ihtiofaună de interes conservativ
(Aspius aspius, Barbus meridionalis,
Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata), în condițiile
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Nr.
crt.

Indicatori cheie pentru evaluarea
semnificaţiei impactului

Cuantificare

Nivel
impact

8

Schimbări în densitatea populaţiilor
(număr de indivizi/suprafaţă)

pluviometric
și nivelul
apei râului
Siret

-2

În funcție
de regimul
pluviometric
și nivelul
apei râului
Siret

-1

9

10

Durata sau persistenţa perturbării
speciilor de interes comunitar,
reducerea
viabilităţii populaţiilor
speciilor ţintă

Scara de timp estimată pentru
înlocuirea speciilor afectate de
implementarea proiectului

Imediat
după
terminarea
excavației
5-6 ani

0

0

Justificarea nivelului de impact
acordat
exploatării submerse sau de contact
a malurilor râului Siret cu apa.
Suprafaţa habitatelor caracteristice
acestor specii este suficient de
mare
atât
în
zonele
amplasamentelor proiectelor cât şi
pe teritoriul sitului, pentru a asigura
conservarea speciilor pe termen
lung.
Pe termen scurt:
o În
condițiile
exploatării
submerse sau de contact a
malurilor râului Siret cu apa
este posibil un impact negativ
nesemnificativ,
direct,
temporar, reversibil, local,
asupra a 5 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius
aspius, Barbus meridionalis,
Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata);
o Impact neutru asupra speciilor
Lutra lutra și Emys orbicularis.
Pe termen mediu şi lung:
Impact pozitiv local, asupra
celor 5 specii de ihtiofaună de
interes conservativ (Aspius
aspius, Barbus meridionalis,
Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata), prin
scăderea turbidității apelor
râului
Siret,
datorită
decolmatării albiei și reducerii
eroziunii malurilor;
Impact neutru asupra speciilor
Lutra lutra și Emys orbicularis.
Deoarece posibila perturbare a
celor 5 specii de ihtiofaună de
interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia,
Gobio
kessleri,
Sabanejewia
aurata) va fi o perioadă scurtă de
timp, numai în condițiile exploatării
submerse sau de contact a
malurilor râului Siret cu apa se
estimează că, implementarea PP
nu va avea efecte asupra viabilităţii
populaţiilor speciilor.
După
terminarea
extracţiilor
submerse sau de contact a
malurilor cu apa speciile de
ihtiofaună pot reveni şi în zonele în
care s-au făcut excavațiile.
În cazul ocupării temporare a clasei
tipului de habitat ”pășuni”
Nici un impact - nu vor fi afectate
alte bunuri, resurse şi/sau funcţii
ecologice ale sitului.

Orice alte bunuri, resurse şi funcţii
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Nr.
crt.

Indicatori cheie pentru evaluarea
semnificaţiei impactului

Cuantificare

Nivel
impact

11

ecologice afectate de realizarea
proiectului
privind
funcţiile
ecologice semnificative ale sitului

0

0

0

0

0

0

13

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

14

Reduce diversitatea sitului

0

0

15

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

0

0

Modificări ale dinamicii relaţiilor
care definesc structura şi funcţia
ANPIC

0

Disturbă îndeplinirea obiectivelor
de conservare ale sitului

0

0

0

0

12

16

17

18

Afectează în mod ireversibil
obiectivele de conservare ale
sitului
CUANTIFICARE IMPACT

0

-3

Justificarea nivelului de impact
acordat
Dimpotrivă, pe termen mediu şi
lung, în cazul activităților de
exploatare a agregatelor minerale,
se face decolmatarea albiei minore
a râului Siret, reduându-se astfel,
turbiditatea apei și eroziunea
malurilor, precum și, conservarea
habitatelor de luncă.
În timpul exploatării submerse va
creşte turbiditatea apei în zonele
de exploatare şi circa 200 m aval
de acestea, fără să modifice
parametrii chimici.
Nici un impact – nu vor fi afectate
resursele şi lanţurile trofice pentru
nici o specie.
Nici un impact - nu va fi afectată
biodiversitatea ROSCI0434.
PP nu fragmentează habitatele
caracteristice speciilor de interes
conservativ şi nu vor surveni
schimbări semnificative privind
funcţiile
ecologice
ale
ecosistemelor de inmteres pentru
acestea.
Impact neutru pe termen scurt şi
pozitiv, pe termen mediu şi lung,
decolmatarea
și
reducerea
eroziunii malurilor va contribui la
reducerea turbidității apei râului
Siret și conservarea habitatelor de
luncă.
Impact neutru
Decolmatarea
și
reducerea
eroziunii de mal va contribui la
reducerea turbidității apei râului
Siret și conservarea habitatelor de
luncă.
Efectele
menţionate
sunt
nesemnificative, de scurtă durată,
locale și reversibile.
IMPACT NEGATIV SEMNIFICATIV

În concluzie, se estimează că IMPACTUL CUMULAT asupra obiectivelor de conservare și
integrității ROSCI0434, fără a lua în calcul măsurile de reducere a impactului, va fi:
PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra tipului de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV SEMNIFICATIV (-3, prin aplicarea scalei de evaluare a impactului), LOCAL,
REVERSIBIL - asupra a 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
.
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PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 5 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio
kessleri, Sabanejewia aurata), decolmatarea albiei minore a râului Siret va contribui la
reducerea eroziunii malurilor și a turbidității apei, precum și, la conservarea suprafețelor
habitatelor din lunca Siretului.

III.2.2. Impactul cumulat rezidual asupra ROSCI0434
În perimetrele de exploatare agregate minerale se desfășoară activități pe termen scurt (1
maximum 2 ani), sezonier (4-8 luni/an), dependente de condițiile meteorologice (extracția
balastului nu se face iarna, în timpul precipitațiilor abundente, viiturilor).
Măsuri operaționale pentru prevenirea/reducerea impactului asupra ROSCI0434
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret cu orice mijloace de transport și/sau utilaje,
deplasarea acestora pe malurile râului Siret si/sau spălarea acestora în apele de suprafață;
Este interzisă realizarea depozitelor intermediare de balast pe teritoriul ROSCI0434 Siretul
Mijlociu;
Titularii proiectelor au obligația să mențină curate albia și malul stâng al râului Siret, fără
depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul cursului de apă pe care sunt autorizați să
lucreze;
Gestionarea corespunzătoare a substanţelor chimice utilizate şi a deşeurilor generate;
Titularii PP vor instrui angajaţii şi vor urmări gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri în
conformitate cu normele legale în domeniu;
Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi
artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate;
Nu se vor crea baraje artificiale;
Balastul extras va fi încărcat în autobasculante şi transportat la instalaţiile de prelucrare,
astfel că, la sfârşitul fiecărei zile întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră;
Transportul de orice natură se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1373/2008
privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile
publice din România;
Transportul de orice natură se va face utilizând numai căile de transport destinate acestui
scop;
Va fi respectat tonajul mijloacelor de transport, de maximum 45 tone, iar deplasarea
acestora pe drumurile neasfaltate se va face cu viteză redusă, de maximum 20 km/h;
Este interzisă parcarea utilajelor și/sau a mijloacelor de transport în albia minoră a râului
Siret;
Este interzisă folosirea mijloacelor de transport și utilajelor care prezintă un grad mare de
uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale PP vor fi îndepărtate de pe amplasamente;
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto
folosite vor fi executate la operatori economici specializaţi;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi
va anunţa administratorul societăţii de care aparține, asupra oricărei defecţiuni apărute;
Prevenirea pierderilor de materiale în timpul transportului;
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Stropirea drumurilor de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de
pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
Nu va fi restricționat sau împiedicat accesul persoanelor și utilajelor spre și dinspre
terenurile agricole din zonele de lucru;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Alimentarea mijloacelor de transport cu combustibili și lubrifianţi se va face la operatori
economici de profil, autorizați;
Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane
metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie, nefiind
permise scăpări accidentale în mediu;
Schimburile de ulei, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor face la
operatori economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
componentele uzate, înlocuite.
Măsuri specifice pentru prevenirea/reducerea impactului asupra ROSCI0434
Implementarea PP se va face astfel încât să nu afecteze în mod semnificativ habitatul și
speciile de interes conservativ, fiind adoptate măsuri privind programarea și executarea
lucrărilor de construire în afara perioadei de vulnerabilitate a speciilor de faună menționate în
formularul standard al ROSCI0434 Siretul Mijlociu, tehnologia de extracție a agregatelor
minerale.
În cazul activităților de exploatare a agregatelor minerale, pentru reducerea impactului
asupra celor 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis,
Cobitis taenia, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata), pe lângă măsurile operaționale curente
(menționate în Capitolul IV), titularii proiectelor au obligația să respecte și următoarele măsuri
specifice:
Tehnologiile permise de exploatare a agregatelor minerale:
În spațiu deschis – în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere: 01 aprilie –
30 septembrie) a speciilor de pești de interes comunitar, deci în perioada 01
octombrie – 31 martie;
În bazin închis – în perioada de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de
interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio
kessleri şi Sabanejewia aurata), deci în perioada 01 aprilie – 30 septembrie.
Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în condiții
submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și desfășura în afara
perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu următoarele condiții:
o Berma care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului Siret să
fie executată înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către speciile de
pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
o Excavarea bermei să se facă după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de
pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie;
Deplasarea mijloacelor auto pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0434 Siretul Mijlociu se
va face cu viteză foarte redusă, de maximum 5 km/h și cu respectarea tonajului de
maximum 45 tone;
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Deoarece distanța dintre Perimetrul Radomirești Amonte Fermă și Perimetrul Buhocel
este mai mică de 1 km (0,27 km), exploatarea agregatelor minerale nu se va face
simultan în ambele perimetre, extracția în Perimetrul Radomirești Amonte Fermă va
începe după închiderea Perimetrului Buhocel.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL CUMULAT
REZIDUAL asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra tipului de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.
PE TERMEN SCURT:
NEGATIV NESEMNIFICATIV (-2), LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de
ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia,
Gobio kessleri și Sabanejewia aurata);
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 5 specii de ihtiofaună
de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio
kessleri, Sabanejewia aurata), decolmatarea albiei minore a râului Siret va contribui la
reducerea eroziunii malurilor și a turbidității apei, precum și, la conservarea suprafețelor
habitatelor din lunca Siretului.
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CAPITOLUL IV
MĂSURI PENTRU PREVENIREA/REDUCEREA IMPACTULUI ŞI
MONITORIZAREA RESPECTĂRII ACESTORA
Măsuri operaționale pentru prevenirea/reducerea impactului asupra ROSCI0434
Este interzisă tranzitarea apei râului Siret cu orice mijloace de transport și/sau utilaje,
deplasarea acestora pe malurile râului Siret si/sau spălarea acestora în apele de suprafață;
Este interzisă realizarea depozitelor intermediare de balast pe teritoriul ROSCI0434 Siretul
Mijlociu;
SC Mavgo Holding SRL are obligația să mențină curate albia și malul stâng al râului Siret,
fără depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul cursului de apă pe care este autorizat
să lucreze;
Gestionarea corespunzătoare a substanţelor chimice utilizate şi a deşeurilor generate;
Administratorul SC Mavgo Holding SRL va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor
categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu;
Nu se va acţiona pentru schimbarea direcţiei cursului râului şi nu se vor crea coturi
artificiale prin părăsirea unor suprafeţe neexploatate;
Nu se vor crea baraje artificiale;
Balastul extras va fi încărcat în autobasculante şi transportat la instalaţiile de prelucrare,
astfel că, la sfârşitul fiecărei zile întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră;
Transportul agregatelor minerale extrase se va face cu respectarea prevederilor HG nr.
1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe
drumurile publice din România;
Transportul agregatelor minerale se va face utilizând numai căile de transport destinate
acestui scop și întreținerea lor pe perioada desfășurării activităților analizate;
Va fi respectat tonajul mijloacelor de transport a agregatelor minerale, de maximum 45
tone, iar deplasarea acestora pe drumurile neasfaltate se va face cu viteză redusă, de
maximum 20 km/h;
Este interzisă parcarea utilajelor și/sau a mijloacelor de transport în albia minoră a râului
Siret, acestea vor staționa în incinta Stației de sortare-spălare a agregatelor minerale,
proprietate a SC Mavgo Holding SRL, situată la distanța de 2,24 km față de amplasamentul
balastierei;
Este interzisă folosirea mijloacelor de transport și utilajelor care prezintă un grad mare de
uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi;
Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto
folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici specializaţi;
Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi
va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
Prevenirea pierderilor de material excavat în timpul transportului acestuia;
Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de
pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
Nu va fi restricționat sau împiedicat accesul persoanelor și utilajelor spre și dinspre
terenurile agricole din zonă;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport
pentru a se evita depăşirile LMA;
Alimentarea mijloacelor de transport cu combustibili și lubrifianţi se va face la operatori
economici de profil, autorizați;
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Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane
metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie, nefiind
permise scăpări accidentale în mediu;
Schimburile de ulei, baterii auto și cauciucuri la mijloacele de transport se vor face la
operatori economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
componentele uzate, înlocuite.
Măsuri specifice pentru prevenirea/reducerea impactului asupra ROSCI0434
Tehnologia de exploatare a agregatelor minerale din Perimetrul Buhocel va fi adaptată,
astfel încât, să nu afecteze habitatul și speciile de interes conservativ:
În spațiu deschis – în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere: 01 aprilie – 30
septembrie) a speciilor de pești de interes comunitar, deci în perioada 01 octombrie – 31
martie;
În bazin închis – în perioada de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes
conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi
Sabanejewia aurata), deci în perioada 01 aprilie – 30 septembrie.
Măsuri specifice
Nr.
crt.

Factor de
mediu
Habitat/
specie

1

Aspius
aspius

2

Barbus
meridionalis

3

Cobitis
taenia

4

Gobio
kessleri

5

Sabanejewia
aurata

Măsura propusă
Lucrările de extracție agregate
minerale care se desfășoară în albia
minoră a râului Siret (în condiții
submerse sau în zona de contact a
malului stâng cu apat), se vor
programa și desfășura în afara
perioadei
de
vulnerabilitate
(reproducere 01 aprilie – 30
septembrie) a speciilor de pești de
interes comunitar, deci în perioada
01 octombrie – 31 martie.
În perioada de reproducere a
speciilor de pești de interes
conservativ, poate fi aprobată
realizarea lucrărilor de decolmatare,
reprofilare și regularizare numai
utilizând tehnologia de excavare ”în
bazin închis”, cu condiția ca berma
de siguranță care închide zona
propusă pentru excavare și o separă
de cursul râului Siret să fie executată
înainte de începerea perioadei de
depunere a pontei de către speciile
de pești menționate, cel târziu până
la data de 31 martie. Berma de
siguranță ar va fi excavată numai
după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de
interes conservativ, dup data de 01
octombrie.
Deplasarea mijloacelor auto pe
teritoriul ROSCI0434 se va face cu
viteză foarte redusă, de maximum 5
km/h și cu respectarea tonajului de
maximum 45 tone.

Efecte

Prevenirea
efectelor
asupra
speciilor de
ihtiofaună
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Alte măsuri care trebuie respectate pentru protecția biodiversității ROSCI0434 Siretul Mijlociu:
Este interzisă realizarea depozitelor intermediare de balast pe teritoriul sitului;
Este interzisă arderea vegetației, distrugerea tufișurilor și arbuștilor din vecinătatea
exploatării;
Este interzisă orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și, orice
formă de folosire a terenului, incompatibilă cu scopul de protecție și de conservare a
habitatelor naturale, plantelor și animalelor sălbatice;
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane sunt interzise:
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;
Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi
capturarea;
Comercializarea, deţinerea în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă
sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
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CAPITOLUL V
METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR
Metode utilizate pentru culegere informaţiilor
Studiul de Evaluare Adecvată a fost realizat conform metodologiei indicată în Ordinul MMP
nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor
potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și
Directivei 2014/52/UE a Parlamentului și Consiliului European din 16 aprilie 2014, care modifică
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului și Consiliului European din 13 decembrie 2011 privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informaţii referitoare la amplasamentul
proiectului supus analizei şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate de implementarea
acestuia, precum și, informații referitoare la celelalte proiecte amplasate pe teritoriul ROSCI0434
Siretul Mijlociu.
Informaţiile referitoare la caracteristicile zonei amplasamentului proiectului supus analizei,
habitate și specii mi le-am însuşit cu ocazia deplasărilor în teren în luna aprilie 2018.
Întocmirea Studiului de Evaluare Adecvată pentru proiectul supus analizei a inclus 2 etape,
1 etapă de teren și una de birou.
Activități de birou:
Analiza documentelor referitoare la proiect, puse la dispoziție de titularul proiectului;
Studiul materialelor referitoare la ROSCI0434 Siretul Mijlociu (fișa standard, ecologia și
statutul de conservare al speciilor menționate în formularul standard al sitului);
Studiul a diverse materiale bibliografice, culegerea informaţiilor referitoare la posibile
efecte ale activităţii de extragere a agregatelor minerale asupra speciilor de faună
menționate în formularul standard al ROSCI0434 Siretul Mijlociu;
Planul de management al ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, aprobat de
Ministerul Mediului, sit care are aceleași specii de ihtiofaună ca obiective de protecție și
conservare;
Elaborarea Studiului EA.
Activităţi de teren:
Observaţii pe amplasamentul proiectului şi vecinătăţi în luna aprilie 2018, împreună cu un
specialist de de la Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău, Zaharia
Lăcrămioara Gabriela, fiind utilizată metoda observaţiilor libere în teren.
Scopul principal al observaţiilor în teren a fost acela de a identifica habitatele de interes
pentru speciile de faună care constituie obiectivele de conservare a ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
Specialişti/instituţii/organizaţii consultate pentru obţinerea informaţiilor
Zaharia Lăcrămioara Gabriela - Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău,
Anexe
Copie Certificat de Înregistrare Axinte Olga
CV Zaharia Lăcrămioara Gabriela
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