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CAPITOLUL 1. INFORMATII GENERALE
Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a fost solicitat de APM Bacau in
cadrul procedurii de reglementare, conform prevederilor HG.nr.445/2009 si a Ordinului
nr.135/2010 in baza listei de control a etapei de incadrare si a listei de control privind
definirea domeniului evaluarii.
Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a fost intocmit conform prevederilor
Ghidului metodologic privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul
nr.863/2002, anexa 2 privind Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a
raportului la studiul de evaluare.
Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a luat in considerare recomandarile
Ghidului sectorial pentru EIM, pentru domeniul “Lucrari de prevenire si protectie
impotriva inundatiilor” si a Ghidului EA.
In cadrul analizei s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:
identificarea efectelor potentiale asupra mediului generate de proiect
care dintre aceste efecte sunt cele mai importante si necesita o analiza mai profunda
in acest studiu
care sunt variantele de realizare a proiectului care ar trebui luate in considerare
Modalitatile de identificare a impactului au luat in condiderare:
toate activitatile implicate de realizarea proiectului
toate componentele mediului receptor care va suporta efectele proiectului
toate interactiunile potentiale dintre activitati si componente
La baza evaluarii impactului asupra mediului, fiind integrate studiu au stat:
studiul de evaluare adecvata
studiul de evaluare a impactului investitiei asupra corpului de apa subteran si de de
suprafata
Informatii despre titularul proiectului
Titular proiect: ASOCIATIA POMICOLA Bacau
Adresa: Calea Romanului, nr.237, municipiul Bacau, judetul BACAU
Date de contact: telefon 072804470
Persoana de contact: dr.ing. Rati Ioan Viorel
Informatii despre proiectant
S.C.“CREATIV PROIECT”S.R.L. Piatra Neamt
Sef proiect arh. Marius Vadeanu
Date de contact: telefon 0742988212/0740302724, e-mail: creativproiect@gmail.com
Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra
mediului
SC Ecoproject Consulting SRL, Bacau
Adresa: Bacau. strada Aprodu Purice nr.7, sc.A, ap.12, judetul Bacau
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Date de contact: telefon 0742781521, email: contact@ecoproject.ro, web:
www.ecoproject.ro,
Inscrierea in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului pozitia
390.
Denumirea proiectului
IMPREJMUIRE CU DIG DE PROTECTIE SI LAC
Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia
Prezenta lucrare prezinta detaliile de proiectare si evaluarea impactului asupra
mediului pentru realizarea unui dig de protectie - amenajare de protectie pentru
combaterea si prevenirea actiunilor factorilor naturali distructivi de origine naturala
(inundatii) si a unui lac de agrement, in extravilan, la limita teritoriului administrativ al
municipiului Bacau.

Figura 1. Plan de situatie

NECESITATEA investitiei
Scopul proiectului este de a proteja incinta fermei pomicole existente prin scoaterea
terenului de sub efectul inundabilitatii prin indiguirea incintei cu material local (balast
stabilizat), care prin dizlocare va rezulta in prima faza un lac de agrement cu
suprafata de 3.2 ha.
In acesta faza de proiectare se va mentine situatia actuala a amplasamentului de
teren agricol in extravilan.
Intr-o etapa ulterioara se doreste extinderea suprafetei urbane prin creerea unei zone
de agrement si constructie de locuinte.
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In cazul in care titularul doreste amenajari ulterioare sau diversificarea activitatii va
trebui sa deruleze procedurile de autorizare in vederea incadrarii, sau dupa caz a
modificarii planului de amenajare al teritoriului municipiullui Bacau.
Localizarea terenului
Amplasamentul strudiat se afla in nordul municipiul Bacau, la iesirea inspre localitatea
Saucesti, pe malul drept a raului Bistrita, la coada lacului UHE 2 Bacau.
Terenul pe care urmeaza a se amplasa investitia IMPREJMUIRE CU DIG DE
PROTECTIE SI LAC, este situat in extravilanul municipiului Bacau, judetul Bacau,
conform certificatului de urbanism nr. 209/26.03.2018, in fosta ferma pomicola, pe un
teren proprietatea ASOCIATIA POMICOLA BACAU ,cu suprafata de 558556.00 mp
conform Extraselor de Carte funciara , numerele cadastrale 82594, 83085, 83086.
Coordonatele Sterea 70 ale amplasamentului sunt:
x=646,964.744, y=569,860.026;
x=646,843.697, y=568,689.242;
In anexa 1 sunt mentionate coordonatele de contur ale amplasamentului pe care se va
realiza investitia.
Vecinatati:
 Nord: Albia majora raul Bistrita;
 Est: UAT Bacau/ UAT Saucesti;
 Vest: Albia majora raul Bistrita, pe mal drept se afla frontul de captare Gheraiesti
 Sud: Albia majora raul Bistrita (in apropierea confluentei raului Bistrita cu canalul
de fuga UHE si Lacul de acumulare UHE2 Bacau), in vecinatatea sitului Natura
2000 – ROSPA0063 “Lacurile de acumulare Buhusi – Bacau – Beresti”.
Zone rezidentiale:
 Partea de nord vest a amplasamentului - peste malul drept al raului Bistrita, la
peste 500 m se afla cartierul rezidential Gheraiesti si parcul Gheraiesti
 Partea de est a amplasamentului sunt locuinte individuale, care se afla la peste
200 m (masurat in punctul estic al digului pana la cea mai apropiata locuinta).
CAPITOLUL 2 – DESCRIEREA PROIECTULUI
In acest capitol se descriu etapele de realizare a proiectului: descrierea lucrarilor de
constructie, functionare(exploatare), dezafectare si reconstructie ecologica.
Situatia existenta
Descrierea amplasamentului
Amplasamentul se afla in bazinul hidrografic al raului Bistrita, in zona de lunca a Bistritei,
care in sectorul analizat are o vale larga ce cuprinde terasele raului. Albia majora cuprinde
in general doua trepte de terasa, dintre care una este mai joasa (0.00 – 2.00 m) si o
treapta mai inalta de terasa in partea vestica (30 – 35 m) .
Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia este proprietatea ASOCIATIEI POMICOLE
BACAU.
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Conform certificatului de urbanism nr.209/26.03.2018 folosinta actuala a terenului este
de livada, drum, pasune, neproductiv, cu functiune aprobata prin PUG-ul municipiului
Bacau 2012 de teren agricol in extravilan, in limita teritoriului administrativ al
municipiului Bacau.
Pe terenurile din extravilan se pot executa constructii sau amenajari pentru combaterea
si prevenirea actiunilor factorilor naturali distructivi de origine naturala – inundatii,
constructii si amenajari speciale.
Terenul pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism, are o suprafata totala de
558.556,00 mp si este compus din loturi in suprafata de:
S1= 109.300,00 mp - nr.cadastral 82594
S2= 188.000,00 mp - nr. cadastral 83085
S3= 261.256,00 mp - nr. cadastral 83086
Din suprafata totala a terenului de 558556 mp rezulltati din cartea funciara, suprafata
efectiva a terenului afectat de lucrarile pe care se va realiza investitia este de 68103
mp, reprezentand:
 suprafata livada- S=56227.00mp;
 suprafata drumuri S=10577.00 mp;
 suprafata teren neproductiv S = 1299.00 mp
Perimetrul luat in studiu este o fosta livada de pomi fructiferi , specia mar, partial
defrisata deoarece era in declin biologic, cu durata normata de functionare expirata,
fiind imbatranita, neproductiva, prezentand goluri osciland intre 20-50%.
Defrisarea s-a efectuat in campaniile din toamna anului 2014 si primavara anului 2015
in baza autorizatiei de defrisare nr.1/20.08.2014, precum si perioada 2017/2018 in
baza autorizatiei de defrisare 2 si 3 din 23.11.2017, incluzand loturile cu numar
cadastral 83085 si 83086.
Pe amplasament se mai gasesc loturi de pomi fructiferi, cea mai mare parte fiind teren
neproductiv, precum si pajisti secundare stepizate.
Pentru suprafata de teren de 56399 mp, aferenta codului cadastral 83085 si 83086 s-a
realizat documentatia pentru scoaterea din circuitul agricol, terenul fiind in clasa a IV de
calitate, considerat teren slab pentru productia agricola.
In vecinatatea vestica a terenului studiat, pe malul stang al raului Bistrita se afla o
padure de lunca.
In zona proiectului se afla digul de protectie impotriva inundatiilor in lungime de 1.2 km,
din pamant , la care se va racorda digului actual.
Lucrarile de constructii existente pe amplasamentul studiat au apartinut sistemului de
irigatii al fermei pomicole, respectiv rezervoare de apa, toate cu regim de inaltime
parter, ingropat sau semi-ingropat, care se regasesc pe planul de situatie, astfel:
-

pe lotul cu numarul cadastral 82594, se afla o constructie C4 – rezervor apa,
Ac=50,00mp,
pe lotul cu numarul cadastral 83085 se afla 3 constructii C1 – rezervor apa,
Ac=14,00mp, C2 – rezervor apa, Ac=14,00mp si C3 – rezervor apa, Ac=263,00mp.
lotul cu numarul cadastral 82594 se afla drumul de exploatare

Toate aceste constructii se vor mentine, urmand a fi analizate ulterior oportunitatile de
utilizare a terenului.
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In vecinatatea amplasamentului studiat se mai afla cladiri ale fostei ferme pomicole ,
care nu sunt analizate in acest proiect.
Amplasamentul este traversat de la est la vest de LEA 110 kV, inaltimea de la
coronamentului digului la cablul LEA fiind de 8.73 m (H cablul LEA = 177.055 m, H
coronament dig =168.32 m).
Accesul se realizeaza din Calea Romanului , E35, utilizandu-se drumurile interioare
existente (drumuri de exploatare) , prin incinta SC Fructex.
Situatia proiectata
ELEMENTE CONSTRUCTIVE
Prin poiect se propune realizarea pe o suprafata de 68103, 00 mp a urmatoarelor lucrari:

dig de protectie – amenajare de protectie pentru combaterea si prevenirea actiunilor
factorilor naturali distructivi de origine naturala (inundatii);

lac – de agrement rezultat in urma excavatiilor de agregate necesare pentru realizarea
digului;

amenajare drum pe coronamentul digului propus;

achizitionarea de dotari si echipamente;
Suprafetele de teren propuse pentru realizararea obiectivelor proiectului sunt:

Suprafata dig protectie S = 36254.00 mp;

Suprafata lac (agrement) S = 31849.00 mp;

Suprafata totala (lac+dig) = 68103.00 mp;

Perimetrul total = 5771.205 m
DIG DE PROTECTIE
Digul de protectie va fi amenajat la limita vestica a amplasamentului, pe directia nord-sud
si va facilita exploatarea terenului prin scoaterea acestuia din zona de inundabilitate a
albiei Bistritei, respectiv dezvoltarea acestuia pentru investitii ulterioare.
Caracteristici tehnice
- lungime dig perimetral = 2257.38 ml
- latimea coronamentului digului = 3, 0 ml
- inaltimea digului- variabila in functie de cota terenului si cota coronamentului
- cota dig imprejmuire Z=169.00 md MN;amonte- 166.35mdMN aval;
- suprafata medie sectiune = 18,00mp
- volum estimat = 41256,00mc
Materialul necesar pentru construirea digului va rezulta prin excavarea pietrisului si
nisipului, realizandu-se cuveta lacul de agrement, lucrari ce se vor executa concomitent.
La proiectarea digului se va tine seama ca materialul trebuie sa respecte o anumita
granulometrie, cu anumite proportii pentru particulele de diferite diametre, de eventualele
tasari care se produc in timp avand in vedere neomogenitatea materialului sau a
terenului de fundare, curba de infiltratie prin dig.
Pe coronamentul digului propus se va construi un drum carosabil si pietonal din balast.,
care va avea o latime de 3 m, o lungime egala cu lungimea digului.
Se vor amenaja rampe de acces a vehiculelor pe dig atat in perioada de constructie, cat
si in cea de exploatare, necesare lucrarilor de intretinere;
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Stratificatia drumului din balast ce va constitui la final si digul este urmatoarea:
- 15 cm strat din balast;
- 25 cm umplutura din argila;
LAC
Lacul se propune a se amenaja la limita sudica a amplasamentului studiat, intre digul
existent si digul propus.
Caracteristici tehnice
- H mediu acvifer liber = -2,50m
- H min sapatura = 4, 48 m; H max sapatura = 5,68 m; H mediu sapatura = 5,22 m;
- suprafata luciu de apa = 31839 mp.
- perimetru = 425 m
- latime maxima amplasament existent = 140,72 m
- Volumul extras din cuveta lacului = 166570 mc.
- Cota luata in calcul la nivel apa acvifer/amplasament (F11)= 160.52 md MN
Construirea lacului se va realiza prin executarea lucrarilor de excavare pe o suprafata de
31849 mp si pana la o adancime de 5.00m (2.5m sub nivelul hidrostatic).
De la nivelul sapaturii generale, vor fi executate sapaturile in sant, la o adancime +0.5m
fata de nivelul hidrostatic.
Structura lacului va fi din balast.
Accesul la amplasament se va face de pe Calea Romanului din municipiul Bacau, pe un
drum paralel cu raul Bistrita de cca. 800 m lungime, apoi pe un drum perpendicular de
cca. 600 pana la digul perimetral.
Pentru construirea digului se vor folosi drumurile interioare existente de 3.5 m latime, la
care se va adauga ca si cale de acces, amplasamentul digului in faza de construire si
exploatare.
Amplasamentul studiat va fi împrejmuit cu un dig protectie în lungime de 2257.38 m si
prevazut cu gard de plasa cu porţi metalice in partea de vest si sud.
Nu sunt necesare amenajari suplimentare avand in vedere ca scopul investitiei in
aceasta etapa este de scoatere de sub efectul inundabilitatii a amplasamentului,
constructia lacului realizandu-se pentru materialele necesare la constructia digului de
protectie si drenajul apelor freatice.
Sunt prezentate in anexa 3– Planul topografic al amplasamentului, dig si lac pentru drenaj
si anexa 4 - Planul privind terenul studiat cu propunerile amenajarilor si pozitia fata de
ANP
Descrierea lucrarilor de constructie
Investigatiile realizate in faza de studiu sunt urmatoarele:
- Studii topografice de detaliu pentru determinarea curbelor de inundabilitate și a
amplasării viitoarelor obiective de investiții;
-

studiu pedologic, intocmit de OSPA Bacau nr.493/20185, cu efectuarea de profile si
sondaje de sol

-

studiu hidrologic, intocmit de ABA Siret, nr.11845/2018, pentru 2 profile transversale ,
amonte si aval de proprietate, prin care s-au putut stabili cotele de inundabilitate si
cotele de coronament a digului de protectie,
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-

studiu hidrogeologic, intocmit de Hidrogeoecotech SRL, pentru determinarea nivelului
hidrostatic, in baza a 12 foraje piezometrice.

Lucrarile necesare pentru pregatirea amplasamentului sunt:
-

curatirea terenului de vegetatia existenta; in partea de nord - vest a amplasamentului
este necesara defrisarea a catorva randuri de arbori fructiferi pentru realizarea
corpului digului de protectie.

-

trasarea topografica a punctelor de amplasament si de nivel pentru constructia digului
si al lacului;

-

decopertarea stratului fertil de sol (30 cm adâncime) de pe suprafeţele pe care vor fi
făcute lucrările de constructii, amenajările necesare; depozitarea temporara
corespunzatoare in vederea utilizarii ulterioare la realizarea stratului necesar inierbarii
taluzurilor digului si refacerii amplasamentului;

-

realizarea lucrarilor de sapatura prin excavarea materialului litologic pana la
adancimea de 5- 5.5 m, pentru construirea cuvetei lacului si transportul materialului
rezultat pentru construirea digului;

-

de la nivelul sapaturii generale vor fi executate sapaturile in sant, la o adancime
+0.5m fata de nivelul hidrostatic;

-

excavarea bazinului piscicol se va face pana la o cota inferioara talvegului raului
Bistrita pentru a asigura alimentarea cu apa a lacului de agreement

-

ancorare si montare rigle de lemn ecarisat pentru sustinerea malurilor;

-

structura fundului lacului va fi balast;

-

conditiile de fundatie a digului trebuie sa respecte straturile de teren de fundatie,
respectiv capacitatea terenurilor de a suporta greutatea digului, etanseitatea
terenurilor de fundatie pentru a impiedica infiltratii excesive pe sub diguri, stabilitatea
terenurilor la efectele apelor subterane de a antrena particulele de sub dig;
construirea corpului digului pe conturul terenului cu materialul rezultat din excavarea
pentru amenajarea cuvetei lacului; se va avea in vedere respectarea granulometriei
conform cerintelor tehnice;
umplerea digului se face in straturi de 20 cm , prin imprastierea materialului litologic
cu buldozerul si compactarea fiecarui strat pentru a obtine o stabilitate sporita digului
propus; gradul de compactare va fi de 92-96%;
dupa compactare se face finisarea manuala a taluzurilor;
amenajarea drumului carosabil si pietonal pe coronamentul digului cu un strat de 35
cm de balast, prevazut cu rampe de acces;

-

pe taluzul digului se va aplica un strat de minim 10 cm de strat vegetal pentru
inierbare; se recomanda utilizarea unui amestec de ierburi perene corespunzatoare;

-

nivelarea, copertarea si insamantarea cu ierburi perene a suprafelelor de teren
afectatea de lucrarile de constructii;

-

realizarea racordului la reteaua de energie electrica existent in zona, in baza avizului
de racordare E-On;

-

realizarea imprejmuirii cu gard de plasa prevăzut cu porţi;
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Reconstrucţia ecologică
După terminarea lucrărilor de construire, pe suprafeţele de teren din incinta fermei
pomicole afectate temporar si neocupate de construcţii se vor face lucrări de
reconstrucţie ecologică, care vor consta în:
-

-

-

colectarea, transportul si valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri
generate, prin operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului
să achiziţioneze aceste tipuri de deseuri;
nivelarea şi recopertarea cu sol vegetal a suprafeţelor de teren libere de construcţii si
destinate zonei verzi, însămânţarea cu ierburi perene;
evacuarea utilajelor utilizate.

Forta de munca necesara va fi pusa la dispozitie de operatorul care realizeaza lucrarile
de constructii, nu se pot estima in acest moment.
Se estimeaza ca timp de realizare a lucrarilor in etapa de constructie si reconstructie
ecologica la circa 24 luni.
Asigurarea utilitatilor
Alimentarea cu apa
Apa potabila necesara in perioada de constructii se va aduce la locul de munca in
recipienti adecvati din punct de vedere sanitar, sau apa imbuteliata procurata din sistemul
comercial.
Apa menajera se va prelua se transporta cu cisterna pentru alimentarea rezervorului
vestiarului;
Apa necesara udarii suprafetelor de teren in perioadele secetoate, se va putea prelua din
forajul existent al fostului sistem de irigatii;
Evacuarea apelor uzate menajere se va face in bazinul vidanjabil cu care va fi dotat
vestiarul (containerul mobil).
Alimentarea cu energie electrică – utilizarea de generator de curent
Etapa de functionare (exploatare)
Digul de protectie
Pe durata de viata a digului de protectie trebuie sa se asigure integritatea constructiei
pentru o operare adecvata in timpul inundatiilor.
Activitatile curente de exploatare :
inspectie si monitorizare: verificarea periodica a integritatii digului , a eventualelor
tasarilor produse pe coronamentul digului;
lucrari de intretinere curente cum ar fi curatirea vegetatiei, reparatii partiale sau
totale;
Activitati prevazute pentru perioada de dupa inundatii:
verificarea in teren a lucrarilor
reparatii in cazul in care sunt identificate avarii
curatirea zonei lucrarilor de deseuri sau materiale transportate in timpul inundatiei.
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LAC AGREMENT
Alimentarea apei in lacul de agrement se va face din acviferul liber si va avea apa
permanenta alimentata din freatic. Stratele acvifere prezinta debite variabile mult
influentate de regimul caderii precipitatiilor si de evapotranspiratia in sezonul cald.
Pentru asigurarea continutului de oxigen divolvat, in cazul temperaturilor ridicate de peste
200C se va interveni cu sisteme de aerare a apei; se estimeaza utilizarea a 4 aeratoare
cu pale si un multimasurator.
Echipamente si dotari specifice necesare :
- instalatii de aerare a apei: 2 buc/ha (1Kw/h):
- aeratoare cu pale;
- multimasurator pentru masurarea concetratiei de oxigen si a temperaturii apei din lac;
- barca cu motor;
- Instalatii de iluminat de siguranta;
- autoutilitara;
Trebuie specificat faptul ca lacul ce doreste a fi amenajat, va fi un lac de agrement, cu
circuit inchis. Acest lac nu va fi folosit pentru piscicultura ( in sensul de comercializare
peste sau pescuit deschis publicului larg).
Lacul de agrement va fi populat cu specii ornamentale de pesti, procurate de la unitatile
de specialitate in puiet.
Speciile de baza vor fi pesti ornementali din specia ciprinidelor, cei mai cunoscuti crapi
ornamentali fiind aurii si crapul domesticit-Koi. Ca avantaje ale acestor două specii de
crapi ornamentali este faptul că sunt rezistenți la frig, pot supraviețui în ape cu niveluri
scăzute de oxigen și pot tolera o calitate a apei mai scăzută.
Materialul de populare cu pești ornamentali, va avea în vedere următoarele aspecte:
speciile materialului livrat;

densitatea de populare – mică;

supraviețuirea în perioada de creștere –acceptabilă;

suprafața bazinului 3.18 ha;

producția preconizată: nu este cazul.


Pentru cresterea si intretinerea pestilor nu vor fi utilizati fertilizanti, hranirea pestilor va si
cu furaje ecologice (srot din cereale).
Se vor efectua lucrari de întreţinere specifice de decolmatare a lacului de agrement .
Personalul necesar pentru desfasurarea activitatii este de maxim 3 piscicultori.
Durata de exploatare a lacului este estimat la peste 50 ani.
De-a lungul timpului datorita schimbarilor climatice pot aparea modificari ale nivelului
hidrodicamic din zona de lunca a raului Bistrita, existenta apei din lac fiind legata direct de
nivelul freaticului; pe perioade indelungate de seceta nivelul acviferului ar scadea , ceea
ce ar duce la secarea lacului; in cazul unor fenomene extreme de regimuri pluviometrice
ridicate pe perioade indelungate, in cazul cresterii nivelului hidrostatic se recomanda
realizarea unor lucrari de drenare a apei.
Asigurarea utilitatilor
Alimentarea cu apa
Apa potabila necesara in perioada de exploatare va fi apa imbuteliata procurata din
14
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sistemul comercial. Sunt necesare un numar de 2-3 persoane pentru intretinerea lacului
de agrement.
Necesarul de apa
qsi = 50 l/om zi
Qm = 150 l/zi = 0,15 mc/zi
Nu sunt evacuari de ape uzate; se va monta un WC ecologic , care va fi vidanjat periodic
de un operator autorizat.
Apa necesara alimentarii lacului pentru umplere, primenire si completare:

umplerea cu apa a lacului se face din acviferul liber ce corespunde nivelului din raul
Bistrita; dupa executarea lucrarilor de sapatura nivelurile apei intre rau si lac se vor
echilibra.
• Volum total umplere bazin = 79622.5mc;
• Volum acvifer liber aferent r. Bistrita 60% = 47773.50 mc
Nu se evacuaza apa din lac.
Nu rezulta ape tehnologice;
Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un branşament trifazat (3N~;50Hz;
230/400V) din reţeaua de distribuţie existentă în zonă (LEA 0,4kV), soluţia de alimentare
va fi stabilită de către S.C. E-ON S.A. prin avizul de racordare si o proiectare ulterioara.
Energia electrica este necesara pentru alimentarea aeratoarelor si a instalatiei de
iluminat.
Etapa de dezafectare si reconstrucţie ecologică
Lucrarile de indiguire au un caracter permanent In cazul in care digul nu mai asigura
protectia necesara si va fi necesara refacerea acestuia, lucrarile se vor realiza in baza
unui nou proiect supus aprobarii de dezvoltare.
Durata de funcţionare a lacului de agrement este estimata la peste 30 de ani si nu sunt
prevăzute lucrări specifice pentru încetarea activităţii.
Responsabilitatea titularului proiectului, este aceea de a menţine în bună stare terenul şi
funcţiunile acestuia, cu scopul păstrării echilibrului hidrodinamic din zona de luncă a râului
Bistrita, cu respectarea măsurilor impuse prin actele de reglementare emise de
autorităţile cu competenţe în domeniul apelor si protecţiei mediului.
Dezafectarea lucrarilor existente se va face în baza unui proiect supus procedurii de
reglementare din punct de vedere al protectiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la
acel moment, una din variantele posibile fiind:
-

umplerea cuvetei lacului cu material litologic rezultat din decolmatarea albiei
minore a râului Bistrita;
dezafectarea construcţiilor cu valorificarea deseurilor rezultate;
nivelarea terenului, efectuarea de lucrari agropedologice si însămânţarea acestuia
cu ierburi perene.

Se estimeaza ca timp de realizare a lucrarilor de dezafectare si reconstructie ecologica la
circa 12 luni.
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Organizarea de santier
Lucrarile de organizare de santier sunt provizorii si vor fi realizate pe baza de contract cu
un operator din domeniul constructiilor care va asigura utilajele, mijloacele de transport si
forta de munca necesare, costurile fiind suportate de catre beneficiar.
Amplasamentul organizarii de santier va fi in incinta fermei pomicole, in zona depozitelor
de fructe, putand dispune de urmatoarele amenajari:
spatii inchise/semiinchise pentru depozitarea diverselor materiale si echipamente;
platforma partial betonata si balastata pentru stationarea utilajelor ;
platforma balastata pentru depozitarea temporara a materialului excavat, in cazul
in care nu este folosit direct la constructia digului;
cladire pentru amenajarea biroului organizarii de santier, acces la grupurile
sanitare existente pus la dispozitie de beneficiar, sau amplasarea unui modul
container dotat cu spatiu birou, vestiare, grup sanitar prezazut cu cabina WC
ecologica, chiuveta si rezervor de apa si bazin de retinere.
platforma pentru amplasarea containerelor de deseuri , in vederea colectarii
selective, deseri menajere, deseuri din ambalaje hartie, PET, metal;
platforma pentru spalarea rotilor autocamioanelor la iesirea din santier;
drumuri interioare existente;
Utilaje, echipamente si mijloace de transport utilizate:
excavatoare,
compactoare,
incarcatoare,
concasoare;
autocamioane, autobasculante;

buldozere,

buldoexcavatoare,

Avand in vedere ca amplasamentul se afla la limita intravilanului municipiului Bacau nu
sunt necesare amenajari speciale pentru cazarea muncitorilor.
Masurile necesare in perioada organizarii de santier
-

-

-

semnalizarea corespunzătoare a tuturor locurilor periculoase, prin indicative vizibile;
pana la punctul de lucru se vor utiliza drumurile existente, ţinând cont de restricţiile
irnpuse categoriei de drum folosit; accesul se va face din Calea Romanului (E85)
folosit de autovehicule de tonaj mare; in interiorul amplasamentului se vor utiliza
drumurile existente de exploatare a fermei pomicole; intensificarea traficului se va
realiza numai la mobilizarea santierului, ulterior acestea vor functiona in incinta
santierului, avand in vedere ca materialul necesar construirii digului va fi excavat pe
aceasi locatie;
căile de acces vor fi întreţinute pe toată durata lucrărilor de construcţie si reconstrucţie
ecologică;
se vor folosi utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să
respecte legislaţia în vigoare, avand capacităţi de producţie adaptate la volumele de
lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de
zgomot;
alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi ale autovehiculelor se va face la staţiile de
distributie carburanti;
reparaţiile autovehiculelor, precum si schimburile de uleiuri, baterii si acumulatori,
cauciucuri se vor face la numai la unităţi specializate;
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-

alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi a utilajelor se va face pe suprafeţe
impermeabilizate si din bidoane metalice prevăzute cu dop antiscurgere;
reparaţiile si întreţinerea utilajelor se va face numai la unităţi specializate.
desemnarea unor persoane responsabile pentru protecţia mediului în timpul executării
lucrărilor de construcţie, cu includerea acestor responsabilităţi în fişele posturilor şi cu
prevederea de sancţiuni în cazul nerespectării măsurilor prevăzute;
în cazul implicării unor terţe părţi în lucrările de construcţie se vor prevedea clauze
contractuale cu privire la responsabilităţile ce revin acestora pentru protecţia mediului
în amplasament şi în împrejurimi;

Titularul proiectului are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei privind
protecţia mediului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor de construire si reconstrucţie
ecologică, pentru a preveni poluarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului/subsolului
şi aerului.
Informatii privind resursele folosite
Suprafa de teren care va fi scoasa de sub efectul inundatiilor este de 558556 mp.
Suprafata totala afectata efectiv de lucrarile proiectate va fi de 68103.00 mp,
respectiv pentru realizarea digului perimetral de protectie o suprafata de 36254.00
mp si pentru realizarea lacului o suprafata de 31849.00 mp.
Terenul conform studiului pedologic efectuat de OSPA Bacau, este de clasa a-IV-a
de calitate si se propune scoaterea din circuitul agricol, in baza aprobarii Ministerului
Agriculturii. La acesta data terenul este considerat neproductiv.
Resursele naturale necesare realizarii proiectului sunt agregatele minerale si apa.
 Materialul utilizat pentru constructia digului este materialul rezultat din excavarea

pentru amenajarea cuvetei lacului din amplasamentul studiat;
Materialul liturgic reprezinta agregate minerale constituite dintr-un amestec de pietris,
bolovanis, nisip , nisip argilos ;
Cantitatea de materiale excavate (agregate minerale) necesare pentru constructia
digului este de 41256,00mc;
Materialul extras ca fi depozitat temporar in imediata apropiere a excavatiilor, fiind
incarcat si transportat in zona de constructie a digului;
Pamantul vegetal va si decopertat de pe suprafata estimata a lacului si de pe
aliniamentul digului si se va crea un depozit temporar pana la finalizarea lucrarilor;
acest materail va fi utilizat ulterior pentru lucrarile de refacere ecologica.
 Apa necesara pentru umplerea lacului se preia din acviferul liber al raului Bistrita, care
se afla la adancimea medie de 2,5 m si ape meteorice.
Alimentarea acviferului subteran este asigurata de lunca raului Bistrita , directia de
curgere a apelor subterane fiind de la nord est la sud vest.
Pe baza măsurătorilor de nivel efectuate în teren, a secțiunilor hidrogeologice din
foraje, puse la dispoziție de către beneficiar, sistemul acvifer se prezintă ca un mediu
continuu în limitele sale naturale, pe toată zona de studiu.
Conform modelului matematic acviferul este alimentat preponderent din zona înaltă
(terasă), afluxul de apă subterană fiind de aproximativ 500 l/s, și secundar din
precipitații pe toată suprafața cu un debit de 125 l/s. Se observă, de asemenea, o
17
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•
•

legătură importantă între acvifer și râul Bistrița, care drenează acviferul cu un debit de
370 l/s.
Volum total umplere bazin = 79622.5mc;
Volum acvifer liber aferent r. Bistrita 60% = 47773.50 mc
Materiale auxiliare utilizate in perioada de executie a lucrarilor







elemente de lemn necesare in etapa de constructii
plasa de sarna zincata necesara imprejmuirii terenului
stalpi metalici de iluminat
geogrile pentru armarea taluzului de sub luciul apei si din zona de variaţie a
nivelului apei - achiziţionate de la operatori economici de profil;
materiale absorbante si/sau substanţe neutralizatoare pentru intervenţia în caz de
poluări accidentale, ambalate in saci sau cutii din plastic.

Materialele sunt depozitate in cadrul organizarii de santier.
Energie utilizata
Sursă de energie electrică se va realiza printr-un branşament trifazat (3N~;50Hz;
230/400V) din reţeaua de distribuţie existentă în zonă (LEA 0,4kV), soluţia de
alimentare fiind stabilită de către S.C. E-ON S.A. prin avizul de racordare si o
proiectare ulterioara.
Combustibili, lubrifianţi utilizaţi şi modul de depozitare
Motorina si uleiurile utilizate sunt necesare pentru functionarea utilajelor si a mijloacelor
de transport.
Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile de
distributie carburanti, iar schimbul de ulei la unităţi specializate.
Alimentarea utilajelor cu combustibili si lubrifianţi se va face din bidoane metalice cu
dop prevăzut cu protecţie antiscurgere, amplasati intr-un spatiu asigurat, ingradit,
prevazut cu platforma impermeabilizată.
Din punct de vedere cantitativ, este dificila realizarea unor estimari a cantitatilor necesare,
aceasta depinzand foarte mult de tehnologiile alese de antreprenorul lucrarilor.
In etapa de functionare a obiectivului, vor fi necesare lucrari periodice de intretinere. dar
consumurile vor fi in cantitati mult mai mici.
Informatiile despre materii prime, substantele sau preparatele chimice
Substanţe şi/sau amestecuri chimice utilizate
Motorina este un amestec de hidrocarburi constituit din diferite fracţii medii de distilare a
petrolului
Conform Fişei Tehnice de Securitate, motorina este clasificata conform Regulamentului
CE 1272/2008 CLP ca periculos, astfel:
- H226 – lichid inflamabil
- H315 – iritant
- H304 - aspiratie toxica
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-

H332 – acut toxica
H351 – cancerigen
H411 – toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Motorina prezintă risc de inflamare, se aprinde usor în contact cu suprafeţele încălzite, cu
scântei sau flăcări deschise şi formează amestecuri explozibile cu aerul.
Atat in perioada de executie, cat si in perioada de operare, gestionarea substantelor
periculoase se va realiza conform prevederilor legale in vigoare, iar ambalajele provenite
de la acestea se vor trata ca deseuri periculoase si vor fi eliminate prin intermediul unor
operatori autorizati.

DESEURI
Se identifica deseurile generate in etapele proiectului, de constructie, functionareexploatarea, dezafectarea obiectivelor proiectului, managementul deseurilor, eliminarea
si reciclarea deseurilor, avand in vedere cerintele prevezavute in Legea 211/2011 privind
regimul deseurilor.
Deşeuri rezultate în etapa de construcţie
- Materialul litologic (nisip si pietris), sol vegetal ,
o cod 17 05 04
o volum estimat de 41256,00mc
o provenienta: excavarea cuvetei lacului din zona studiata
o depozitare temporara – in vecinatatea frontului de lucru
o reutilizare-ca material de constructie a corpului digului de aparare , material
pentru refacerea stratului vegetal
-

Pamant contaminat cu continut de substante periculoase ,
o cod 17 05 03*
o provenienta: pamant contaminat accidental in motorina, ulei mineral
o depozitare temporara – container cu capac in incinta organizarii de santier
o reciclare- predare catre un operator autorizat in decontaminare de soluri

-

Deseuri de lemn
o cod 17 05 04
o provenienta: din sistemul comercial
o depozitare temporara – platforma din incinta organizarii de santier
o reciclare prin valorificare energetica sau predarea catre un operator autorizat in
colectarea si reciclarea deseurilor

-

Deseuri metalice
o cod 17 05 05
o provenienta: din sistemul comercial
o depozitare temporara – platforma din incinta organizarii de santier
o reciclare prin operator autorizat in colectarea si reciclarea deseurilor

-

Deseuri vegetale
o cod 20 02 01
o provenienta: curatirea amplasamentului de vegetatie , crengi
o depozitare temporara – platforma din incinta organizarii de santier
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o reciclare prin operator autorizat in colectarea si reciclarea deseurilor
-

Deseuri menajere – 20 03 01
o cod 20 03 01
o provenienta: personalul implicat în lucrările de construcţie si reconstrucţie
ecologică
o depozitare temporara – containere specifice amplasate in incinta organizarii de
santier
o eliminare prin operatorul de salubrizare autorizat in vederea depozitarii in
depozitul ecologic Bacau

-

Deseuri materiale plastice
o cod 20 01 39
o provenienta: ambalaje din PET-uri
o depozitare temporara – container amplasat in incinta organizarii de santier
o reciclabil prin operatorul de salubrizare autorizat in vederea sortarii si
valorificarii in cadrul depozitului ecologic Bacau

Deşeuri rezultate în etapa de functionare
-

-

-

Deseuri vegetale
o cod 20 02 01
o provenienta: curatirea amplasamentului si a digului de vegetatie
o nu necesita depozitare temporara –se imprastie pe sol in vecinatatea digului
o reprezinta material organic pentru fertilizarea terenului
Deseuri de tesuturi de animale
o cod 02 01 02
o provenienta: eventuale mortalitati piscicole
o depozitare temporara – containere speciale , etanse
o eliminare catre unui operator autorizat in neutralizarea desseurilor (PROTAN)
Deseuri menajere – 20 03 01 cod 20 02 01
o provenienta: personalul implicat în lucrările de intretinere a digului de protectie
si exploatare a lacului de agrement
o depozitare temporara – containere specifice amplasate in incinta organizarii de
santier
o eliminare prin operatorul de salubrizare autorizat in vederea depozitarii in
depozitul ecologic Bacau

CAPITOLUL 3 – DESCRIEREA CONDIŢIILOR EXISTENTE DE MEDIU
In acest capitol se prezinta conditiile starii intiale a factorilor de mediu in zona
amplasamentului studiat:, descrierea acelor aspecte ale mediului care este probabil să fie
afectate în mod semnificativ de proiectul propus, inclusiv populaţia, fauna, flora, solul,
apa, aerul, factorii climaterici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural şi
arheologic, peisajul şi relaţiile dintre factorii de mai sus.
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Ape de suprafaţă şi subterane
Zona studiata face parte din lunca raului Bistrita, pe malul stang al acestuia, la baza
terasei joase a raului.
Reteaua hidrografica care strabate zona este reprezentata prin:
ape de suprafata – raul Bistrita este principalul curs de apa din zona, in care ajung
cursurile de apa din apropiere;
apele acvifere care au debite variabile mult influentate de regimul caderii
precipitatiilor si de evaporatia accentuala din sezonul cald; apele subterane din
albiile majore si terasa raului Bistrita au acviferele freatice bogate, find alimentate
de insusi raul generator, datorita permeabilitatii mari a pietrisurilor si nisipurilor din
patul albiei.
Pe malul drept al raului Bistrita se afla frontul de captare Gheraiesti, care reprezinta
una din sursele de alimentare a municipiului Bacau. si canalul de fuga UHE Bacau
I.. Frontul de captare are in componenta 57 de foraje, in functiune 44 de foraje, fiind
foraje de captare prin infiltratie din mal.

Date hidrografice
Raul Bistrita are codul cadastral XII.01.53 izvoreste din Muntii Rodnei si se varsa in Siret
in aval de municipiul Bacau.
Râul Bistriţa are o lungime de 283 km, o suprafaţă de 7.039 km2şi un număr de 184
cursuri de apă codificate.
Sectorul sau inferior, din aval de Piatra Neamt este situat in Subcarpati.
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Raul Bistrita a fost amenajat hidroenergetic pe sectorul din aval de Izvorul Muntelui in
perioada 1958-1966, fiind construita acumularea Bicaz cu un volum total de 1.22
miliarde mc. si alte opt acumulari mai mici in aval. In zona municipiului Bacau au fost
create lacurile Bacau, Serbanesti de 202.4 ha, adancime 3.3 m, cu un volum total de 6
mil.mc. si lacul de compensare 50.4 ha, 5.25 m adancime cu Insula de Agrement (11.85
ha), precum si lacul Lilieci, cu o suprafata de 410 ha.
Lacurile amenajate au modificat total aspectul albiei, regimul scurgerii apei si al
aluviunilor.
Albia raului Bistrita prezinta albii minore si majore largi si meandrate.
Suprafata bazinului Bistrita aferente sectiunii Bacau reprezinta 6974 km 2.
Lunca Bistritei in aceasta zona prezinta o umiditate temporara.
S-a intocmit studiul hidrologic pe raul Bistrita, pe sectorul Asociatiei Pomicole, de catre
ABA Siret .
Analizand debitele maxime de la statiile hidrometrice din zona si fiind folosite doua
profile transversale, unul amonte de proprietate si altul in aval, s-au determinat debitele
maxime cu diferite probabilitatti de depasire si cotele corespunzatoare.
Valorile in regim natural sunt urmatoarele:
Bistrita – sectiunea amonte:
Probabilitatea de depasire (%)
Q max. (mc/s)
Cote corespunzatoare (m)

Bistrita – sectiunea aval:
Probabilitatea de depasire (%)
Q max. (mc/s)
Cote corespunzatoare (m)

0.5%
2215
Depaseste
digul

1%
1900
168.55

2%
1600
168.20

5%
1210
167.60

10%
920
167.10

0.5%
2215
Depaseste
digul

1%
1900
164.30

2%
1600
164.05

5%
1210
163.70

10%
920
163.45

Debitele maxime in regim amenajat
S-a considerat ca debitul maxim in conditiile actuale de amenajare reprezinta valoarea
capacitatii maxime de deversare din barajul lacului de acumulare Lilieci, acesta fiind de
1960 mc/s. Debitul maxim uzinat pe tronsonul inferior al canalului este de 180 mc/an.
Anexa 5 - Harta cu pozitia geografica cu sectiule amonte si aval a tronsonului strudiat
Anexa 6 - Profilul transversal si cheia limnimetrica a raului Bistrita, amplasament amonte
livada
Anexa 7 - Profilul transversal si cheia limnimetrica a raului Bistrita, amplasament aval
livada
Date hidrogeologice si hidrochimice
In apropierea zonei studiate se afla malul meandrat al Bistritei, cu directia de curgere
nord-est la sud-vest, care este alimentat predominant din fruntea terasei si din
acumularea din parta nord-vestica. Localizarea acestei zone intre doua cursuri de apa si
in baza terasei raului Bistrita, conduce la interceptarea nivelului hidrostatic la adancimi
reduse, situate intre 1.55 – 4.20 m adancime. Prezenta apei la mici adancimi este
favorizata de dinamica terasei, afectata pe alocuri de formatiuni torentiale. Hidrologia
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zonei va fi studiata prin intermediul acviferelor de mica si medie adancime, primele fiind
singurele acvifere care prezinta importanta.
Datele referitoare la structurile acvifere au fost preluate de la beneficiar prin intermediul a
12 foraje piezometrice executate pe amplasament.
Litologia traversata prin intermediul acestor foraje este constituita din straturi de roci
sedimentare de natura aluvionara, reprezentata prin pietrisuri si nisipuri, cu un nivel
hidrostatic care a fost interceptat la adancimi mici, intre 1.55-4.20m.
Nivelele hidrostatice interceptate prin foraje piezometrice sunt urmataoarele:
Forajul F1 – Nhs=4.20 m
Forajul F2 – Nhs=3.70 m
Forajul F3 – Nhs=3.80 m
Forajul F4 – Nhs=3.55 m
Forajul F5 – Nhs=3.60 m
Forajul F6 – Nhs=2.80 m
Forajul F7 – Nhs=2.80 m
Forajul F8 – Nhs=2.05 m
Forajul F9 – Nhs=2.00 m
Forajul F10– Nhs=1.55 m
Forajul F11– Nhs=3.20 m
Forajul F1 – Nhs=1.95 m
Din analiza datelor referitoare la structurile acvifere traversate atat prin forajele
geotehnice executate, cat si din forajele piezometrice executate, s-a constatat ca cea mai
mare importanta o reprezinta acviferul freatic de grosime cca.3-7 m, care a fost
interceptat sub stratele de roci coezive, impermeabile constituite dintr-o alternanta de
argile si argile prafoase cu ueme de mal si resturi de vegetatie.
Structura acviferului freatic a fost interceptata la adancimi variabile, in functie de grosimea
stratului de sol si de rocile de deasupra,
Rocile care fac obiectul studiului sunt reprezentate prin roci permeabile reprezentate prin
pietrisuri si nisipuri, caracteristice zonei de molasa a Carpatilor Orientali.
Directia de curgere a apelor subterane este de la nord-est la sud-vest.
Anexa 8 - Plan privind marcarea forajelor piezometrice
Anexa 9 - Plan privind directia de curgere a apelor subterane.
Evaluarea stării ecologice şi chimice a corpurilor de apă în stare naturală se
monitorizeaza de catre ABA Siret cu detaliere pe fiecare corp de apă in cadrul Sintezei
anuale pentru protectia calitatii apelor in BH Siret.
Evaluarile se realizeaza conform cerintelor Directivei Cadru a Apei 2000/60 CEE.
Pentru sectiunea Bacau:

evaluarea stării ecologice a corpului de apă de suprafaţă se realizeaza pentru
elementele biologice, fizico-chimice, poluanti specifici si evaluarea integrata a starii
ecologice.- prezinta starea ecologica „buna”

evaluarea starii chimice a corpului de apa prezinta o stare chimica buna
Nu s-a facut in anul 2017 evaluarea potenţialului ecologic şi a stării chimice a lacurilor de
acumulare Lilieci si Bacau II.
Nu a fost evaluata starea chimica a corpurilor de apă subterane in zona studiata.
Nu au fost identificare surse de poluare care ar putea sa afecteze calitatea acviferului
raului Bistrita.
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Calitatea aerului
Date climatice
Din punct de vedere climatic zona face parte din sectorul topoclimatic al culoarului
Siretului.
Clima are un caracter temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase si
calduroase, rezultatul unui complex de factori naturali, circulatia generala a atmosferei,
radiatia solara, relieful.
Circulatia maselor de aer in zona Carpatilor Orientali redirectioneaza masele de aer de
la directia vest-est pe o directie dominanta nord-sud, sau invers in toata Moldova.
Principalele vai care pornesc din Carpatii Orientali prezinta o alternanta a miscarilor
maselor de aer pe directia vaii (longitudinala si transversala).
Factorii radiativi: radiatia solara globala directa este in zona de 106-107 kcal/cm2/an.
Elementele climatice in zona amplasamentului au urmatoarele caracteristici:

-



temperatura medie anuala este de 90 C – 100 C;



o amplitudine medie anuala ce depaseste 23.50 C – 24.50 C;



umezeala medie anuala intre 76 si 78%, mai ridicata datorita influentei lacurilor de
acumulare; cele mai scazute valori ale umiditatii relative se inregistreaza vara
si cele mai ridicate valori sunt iarna.



nebulozitate medie anuala intre 5.4 si 5.05; perioada cu cea mai redusa
nebulozitate este in lunile iulie-septembrie



cantitatea anuala de precipitatii cuprinsa intre 500 si 650 mm/an, sub media tarii,
cantitatile mai mari cad in sezonul cald si au un caracter torential. Ce creaza
frecvente viituri de mare amploare si inundarea unor suprafete riverane intinse.
indice de ariditate cu valori cuprinse intre 25 si 30;

Regimul eolian: pozitia formelor majore de relief determina redirectionarea vanturilor de
pe directia est-vest pe directia nord-sud. Viteza vanturilor nu are valori prea mari, nici
auale, nici sezoniere. Vanturile care bat in zona sunt Baltaretul in sud, Suhoveiul in sud
si est, austrul in vest si sud, crivatul in sud-est si est;
Calitatea aerului in zona proiectului
Calitatea aerului este exprimată statistic printr-o serie de indicatori, care descriu
fenomenul de poluare sub forma răspândirii în aer a unor substanţe reziduale poluante,
rezultate preponderent din activităţile antropice. Datele privind cantitatea poluanţilor la
nivelul solului (la nivelul aerului respirat) sunt furnizate de sistemele de monitorizare a
calităţii aerului.
Municipiul Bacau detine doua statii de monitorizare a calitatii aerului, statia B1, statie de
fond urban si B2 statie de fond industrial.
Staţia Bacău 1 - staţie de fond urban , a monitorizat pe parcursul anului 2017 urmatorii
indicatori: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), oxizi de azot (NO,
NOx, NO2), benzen, particule în suspensie PM10 (măsurări gravimetrice şi nefelometrice).
Aceasta statie evaluează influenţa activităţii umane din zona centrală a municipiului
asupra calităţii aerului, raza ariei de reprezentativitate este de 1 - 5 km;
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Staţia Bacău 2 - staţie de fond industrial, a monitorizat pe parcursul anului 2017 urmatorii
indicatori: dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3), monoxid de carbon (CO), oxizi de azot
(NO, NOx, NO2), ozon (O3), particule în suspensie PM10 (măsurări nefelometrice şi
gravimetrice).
Legea 104/2011 stabileşte diferite obiective de calitate a aerului pentru poluanţii
specificaţi, şi anume:
-

valorile limită (VL) pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii: SO2, NO2, CO, PM10,
PM2,5 şi Pb din PM10;
valorile ţintă (VT) pentru Cd, As, Ni din PM10, PM2,5 şi la O3 (pentru protecţia sănătăţii
umane şi a vegetaţiei, după caz);
niveluri critice pentru protecţia vegetaţiei la SO 2 şi NOx;
obiectivele pe termen lung pentru protecţia sănătăţii şi a vegetaţiei la ozon;
pragul de informare (PI) a publicului la ozon;
praguri de alertă (PA) la O3, SO2 şi NO2.

Datele preluate din Raportul anual privind starea mediului in judetul Bacau, anul 2017 ,
intocmit de APM Bacau, prezinta calitatea aerului ambiental pentru poluantii specificici,
dupa cum urmeaza:
Staţia /
Tipul
staţiei

Tip
poluant

SO2
CO
Ozon
NO2
Benzen
Bacău 1 /
PM10
fond urban
nefelometric
*PM10
gravimetric
*PM2,5
gravimetric
SO2
CO
NO2
Ozon (O3)
Bacău 2 /
Amoniac
fond
(NH3)
industrial
PM10
nefelometric
*PM10
gravimetric

Concentraţia
Maxima
orară / zilnică
31,95/20,53
4,93
102,98
86,73
25,10

Medie
anuală
5,77
0,23
39,13
19,24
3,16

UM

Captura
de date
(%)

µg/mc
mg/mc
µg/mc
µg/mc
µg/mc

93,83
93,42
88,16
75,93
97,42

174,92

26,63

µg/mc

95,76

39,41

21,34

µg/mc

15,89

29,74

20,70

µg/mc

13,70

17,68/12,51
2,91
96,16
108,32

7,10
0,08
13,13
39,60

µg/mc
mg/mc
µg/mc
µg/mc

84,94
96,71
93,34
95,01

79,39

18,15

µg/mc

98,47

207,59

23,10

µg/mc

96,72

48,83

25,73

µg/mc

13,70

.
Măsurărilor efectuate în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul
Bacău, sunt urmatoarele:
- Dioxidul de azot (NO2) şi oxizii de azot (NOx)
o Concentraţiile de NO2 din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea
limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 µg/mc), care permite a se
depăşi de 18 ori/an şi valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane
(40 µg/mc), în conformitate cu Legea nr. 104/2011.
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-

-

-

o Concentraţia medie anuală de NO2 nu a depăşit valoarea limită anuală pentru
protecţia sănătăţii umane (40 g/m3), la niciuna dintre staţiile de monitorizare.
Dioxidul de sulf (SO2)
o Concentraţiile de SO2 din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea
limită orară pentru protectia sănătătii umane (350 μg/mc) care nu trebuie
depăşită mai mult de 24 ori/an şi valoarea limită zilnică pentru protecţia
sănătăţii umane (125 μg/mc) care nu trebuie depăşită mai mult de 3 ori/an.
o Valoarea maximă orară în anul 2017 a fost 31,95 μg/m3, înregistrată în staţia
BC 1 în data de 15.02.2017 la ora 12:00, sub valoarea limită orară pentru
protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3) prevazută în Legea nr.104 din 15 iunie
2011 privind calitatea aerului înconjurător.
o Valoarea maximă zilnică înregistrată în cursul anului 2017 a fost de 20,53
μg/mc, înregistrată pe 08 februarie în staţia BC 1, valoare cu mult sub valoarea
limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc) prevăzută în Legea
nr.104/2011
Monoxidul de carbon (CO)
o Concentraţiile de CO din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea
limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/mc), calculată ca valoare
maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).
o În anul 2017, analizând datele obţinute din monitorizarea monoxidului de
carbon, se constată că valorile maxime zilnice ale mediilor concentraţiilor pe 8
ore, s-au situat mult sub valoarea maximă zilnică admisă pentru protecţia
sănătăţii umane (10 mg/mc). Cea mai mare valoare a fost semnalată la staţia
BC 3 din municipiul Oneşti în data de 29.12.2017, fiind de 4,59 mg/mc.
Ozonul (O3)
o Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de
alertă (240 µg/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare (valoare ce trebuie
măsurată timp de 3 ore consecutiv), pragul de informare (180 µg/mc) calculat
ca medie a concentraţiilor orare şi valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii
umane (120 µg/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore
(medie mobilă), pentru care sunt permise un număr de 25 de depăşiri pe an
calendaristic.
o nu a fost depăşită valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/mc,
calculată ca maximă zilnică a mediilor curente pe 8 ore, a nu se depăşi în mai
mult de 25 de zile dintr-un an calendaristic, mediat pe 3 ani).
Particule în suspensie
o Concentraţiile de particule în suspensie PM10 din aerul înconjurător se
evaluează, conform Legii nr. 104/2011, folosind valoarea limită zilnică (50
μg/mc) care nu trebuie depăşită mai mult de 35 ori/an şi valoarea limită anuală,
determinată gravimetric (40 μg/mc).
o pentru indicatorului particule în suspensie PM10, s-au înregistrat depăşiri ale
valorii limită zilnice, fără a se depăşi însă numărul de 35 de ori permis într-un
an calendaristic pentru fiecare staţie, conform Legii nr. 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător.
o Concentraţia medie anuală de PM10 nu a depășit VL anuală pentru protecţia
sănătăţii umane (40 g/mc) în nicio stație de monitorizare.
o nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40
g/mc) în nicio staţie de monitorizarePentru particulele fracţia PM2,5 legea nr.
104/2011 stabileşte o valoare limită anuală de 25 µg/m 3, valabilă de la 1
ianuarie 2015.
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o Media anuală înregistrată a fost de 20,70 μg/mc, fiind doar orientativă, având în
vedere faptul că nu a fost atins obiectivul de calitate privind captura de date,
aceasta fiind doar de 13,70 %.
Amoniac (NH3)
o Evoluţia calităţii aerului din punct de vedere al acestui indicator la probele medii
zilnice, este raportată la STAS 12574/87, conform căruia valoarea maximă
zilnică admisă este de 100 μg/mc.
o Valorile medii zilnice s-au încadrat sub limita de 100 μg/mc, coform STAS
12574/87. Media anului 2017 la indicatorul amoniac a fost de 15,15 μg/mc, iar
maxima orară a fost de 79,39 μg/mc.
În judeţul Bacău nu sunt amplasate staţii de tip suburban, rural, de fond rural destinate
protecţiei vegetaţiei şi ecosistemelor.
In partea de nord a municipiului Bacau nu sunt activitati economice care sa fie surse
semnificative de poluare a aerului inconjurator.

Zgomot şi vibraţii
In zona studiata nu sunt surse de zgomot si vibratii, terenul este preponderent agricol.
In vecinatatea amplasamentului studiat la limita de sud, se afla un areal sensibil la
zgomot, respectiv situl Natura 2000 – ROSPA0063 “Lacurile de acumulare Buhusi –
Bacau – Beresti”.
Solul si geologia subsolului
Caracteristici geomorfologice
Din punct de vedere geologico-structural, periemetrul studiat apartine zonei de
subcontact dintre Subcarpatii Moldovei si Culoarul Siretului.
Conform ultimului model al evolutiei bazinelor de foreland, arealul supus studiului se
incadreaza depozonei avanfosa ce este cuprinsa intre depozona wedge top (marginea
frontala a sariajului prismei orogenice ce este acoperita cuvertura de sedimente
sintorogenice si potorogenice) si depozona forebulge (regiunea de potentiala boltire ce
apare in lungul marginii acratonice a avanfosei). Depozona avanfosa mai este inatalnita
in literatura de specialitate sub denumirea de „depresiune pericarpatica”, „Bazinul PreCarpatic” , „avanfosa exterma”.
Numeroasele foraje si sectiuni seismice realizate pe aceasta unitate geologica au aratat
ca stratificatia este tipic de platforma, cvasiorizontala, cu inflexiuni largi si putin afectata
de disjunctii tectonice.
Cele mai noi depozite ce afloreaza in perimetrul studiat sunt de varsta Cuaternara
(Holocen superior), fiind reprezentate de aluviuni, uneori cu sedimentare gradata ce se
dispun discordant si colmateaza partial paleorelieful sculptat al formatiunilor mai vechi de
varsta Sarmatian.
Depozitele Cuaternale (Pleistocene si Holocene) sunt cele care reprezinta in zona
terasele raului Bistrita si Siret, cumuland o grosime medie de aproximativ 170m. Ele
apartin unui paleosistem fluviatil caruia ii corespunde in prezent valea Bistritei, dar care
poate fi urmarit sporadic si la nivelul interfluviului Siret- Bistrita.
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Aceste depozite de roci sunt constituite in principal din pietrisuri si nisipuri cu caracter
lenticular in alternanta cu fractii pelitice constituite din argile si argile nisipoase.
Stratele de suprafata, holocene, sunt alcatuite dintr-un amestec de pietris, bolovanis,
nisip si subordonat strate loessoide. Petrografic cuprind elemente diverse ce provinn din
formatiunile geologice traversate, in amonte de raul Bistrita si afluentii sai si care sunt
formate din roci componente, de natura preponderent sedimentara, apartinand zonelor de
flis si de molasa a Carpatilor Orientali, dar si metamorfice din zona cristalino-mezozoica
ai Muntilor Bistritei unde se afla bazinul hidrografic superior al Bistritei. Ele alcatuiesc
aluviunile transportate de raul Bistrita si depuse pe teresa larga creata inainte de
varsarea in raul Siret.
Caracteristici geotehnice ale terenului rezulltate din forajele geotehnice realizate, arata ca
litologia este constituita din straturi de roci sedimentare de natura aluvionara,
reprezentate prin roci permeabile, pietrisuri si nisipuri.
Solurile sunt de tip cernozion cambic, soluri cenusii si soluri aluvionale .
In zona vegetatia este reprezentata de culturi agricole si pajisti secundare stepizate.
Anexa 10 - Harta geografica a zonei Bacau
Caracteristici pedologice
Din sondajele realizate de catre OSPA Bacau s-a putut realiza caracterizarea solului,
care este de tip aluviosol litic, carbonatic slab, foarte superficial, nisipolutos slab scheletic,
format pe pietrisuri fluviatile.
Nu sunt prezente urme de poluare sau alunecari de teren. Panta terenului este mai mica
de 2 %.
In figura alaturata sunt marcate sondajele de sol (X1,X2, X3, X4, X5, X6, X7) si profilul de
sol +1 luat in zona propusa pentru amenajare lac.

Anexa 11 - Plan teren cu marcarea sondajelor de sol
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Pentru stabilirea starii actuale de calitate a solului in vederea scoaterii din circuitul agricol
in baza indicelui de bonitate, conform metodologieiei ICPA-ASAS, conform notei de
bonitate obtinuta, 37, s-a stabilit ca terenul studiat are clasa a-IV-a de calitate.
Resursele minerale ale solului sunt prezentate de materialul litologic aluvional alcatuite
dintr-un amestec de pietris, bolovanis, nisip, alternate de strate de argila galbena, care
vor fi exploatate pentru realizarea digului de protectie perimetral.
Seismicitate
Din punct de vedere al seismicităţii, suprafaţa analizată se găseşte, în primul rând, sub
influenţa zonei Vrancea. Cutremurele de pământ din această zonă sunt cutremure
intermediar profunde, cu focarul situat sub scoarţă, în mantaua superioară, la circa 80 –
180 km adâncime şi care eliberează o cantitate enormă de energie, uneori generând
cutremure cu magnitudini mari (circa 7 grade).
Biodiversitatea
Biodiversitatea înseamnă variabilitatea organismelor vii provenite din orice sursă şi
sistemele ecologice din care fac parte, aceasta incluzând diversitatea în interiorul
speciilor, între specii şi diversitatea ecosistemelor.
Componentele importante ale biodiversitatii sunt flora şi fauna.
Vegetaţia din zona studiată este specifica zonei de lunca a Văii Bistriţei.
Pădurile de luncă au rămas doar ca vestigii ale pădurilor de dinainte de amenajarea văii
râului. Defrişările şi amenajările hidroenergetice au fost principalele cauze ale dispariţiei
acestora. Fragmentele de pădure naturală formează un mozaic cu zăvoaie şi plantaţii
forestiere.
29
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

`

Zăvoaiele naturale sunt situate în albia majoră a Bistritei şi au un areal discontinuu.
În preajma lacurilor de acumulare, dar şi în restul luncii, tufărişurile ocupă suprafeţe
restrânse, dar cu importanţă mare pentru unele păsări: Pruno spinosae Crataegetum,
Hippophaetum rhamnoidis, Hippophae Salicetum incanae şi asociaţia specifică de luncă
Tamaricetum ramosissimae .
Fauna Văii Bistriţei
Fauna bazinului mijlociu al Bistritei este foarte diversificată şi bogată, datorită condiţiilor
variate de mediu şi a habitatelor diverse.
Fauna acvatică este compusă din numeroase nevertebrate şi vertebrate.
Principalele grupe de nevertebrate sunt: rotifere, viermi oligocheţi, hirudinee,( Anodonta
cygnea) şi racul de râu (Astacus fluviatilis), Dreissena polymorpha si prezintă importanţă
pentru hrana preferată a unor păsări acvatice: raţele scufundătoare .
Amfibienii cei mai comuni în apele din bazinul mijlociu al Siretului sunt speciile de broaşte
de lac (Rana esculenta şi Rana ridibunda).
Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice sunt ţestoasa de apă (Emys
orbicularis) şi şarpele de casă (Natrix natrix), şopârle ca Lacerta agilis.
Dintre rozătoare şobolanul de apă (Arvicola terrestris) este prezent în toate bazinele
acvatice de la altitudinii mici. Pe văile raului Bistriţa mai trăiesc şobolanul de câmp
(Apodemus agrarius), şoarecele de câmp (Microtus arvalis) şi popândăul (Citellus
citellus). Şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus) este prezent în apele din apropierea
aşezărilor umane.
Pasari de balta : berzele, stârcii, ratele, pescarusi şi heretele de stuf.
Carnivorele sunt reprezentate de vulpe (Vulpes vulpes), vidră (Lutra lutra), hermină
(Mustela erminea) şi nevăstuică (Mustela nivalis).
Prezenţa iepurelui de câmp (Lepus europaeus) în stufărişuri si a căpriorului (Capreolus
capreolus).
Mediul acvatic se intalnesc pesti ca somnul, mreanul, cleanul, carasul, etc.

Zone protejate, situri Natura 2000
Acest capitol are la baza Studiul de evaluare adecvata realizat pentru proiectul
“Construire lac si imprejmuire cu dig de protectie, Calea Romanului nr.237, Bacau, judetul
Bacau”.
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Amplasamentul studiat este in vecinatatea sitului Natura 2000 – ROSPA0063 “Lacurile de
acumulare Buhusi – Bacau – Beresti”, din suprapunerea conturului lucrarilor proiectate pe
hartile Natura 2000 de pe site-ul http://atlas.anpm.ro, reiese faptul ca distanta cea mai
apropiata (pe latura sudica a amplasamentului) este la aproximativ 10-15 m.
Situl Natura 2000– ROSPA0063 Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti are o
suprafaţă de 5605 ha.
Situl Natura 2000 - ROSPA0063 a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică,
prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/ 2007, modificată şi completată de Hotărârea
Guvernului nr. 971/ 2011 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
În temeiul Hotărârii nr. 2151/ 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru noi zone, au fost desemnate cinci arii de protecţie specială avifaunistică de
importanţă naţională, care au fost incluse in situl Natura 2000 ROSPA0063:
Tabel. Arii de protecţie specială avifaunistică de importanţă naţională incluse în situl
Natura 2000 ROSPA0063
Nr.
VI.4.
VI. 5.
VI.6.
VI.7.
VI.8.

Arie naturală protejată
Lacul Lilieci
Lacul Bacău II
Lacul Galbeni
Lacul Răcăciuni
Lacul Bereşti

Suprafaţă
în ha,
262
202
1.132
2.004
1.800

Judeţ
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău

Nr. aviz CMN
Cj 287/23.12.2002
Cj 286/23.12.2002
Cj 285/23.12.2002
Cj 288/23.12.2002
Cj 289/23.12.2002
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Cea mai mare suprafaţă din situl Natura 2000 ROSPA0063, este ocupată de acumulări
hidroenergetice, cursuri de apă şi zone umede, în procent redus fiind culturile agricole şi
păşunile.
Terenurile limitrofe lacurilor sunt predominant arabile. Pe unele porţiuni predomină
terenurile cu pajişti, întrerupte adesea de pâlcuri de păduri sau tarlale cultivate.
În vecinătatea ariei naturale protejate sunt situate zonele de intravilan ale localitaţilor
Bacău, Iteşti, Siretu, Bazga. In zona de nord a lacului Bacău regăsim parcele împădurite.
Referitor la proprietatea şi utilizarea luciului de apă, datorită faptului că funcţia principală a
lacurilor de acumulare este producerea de energie electrică, fiind acumulări artificiale, ele
sunt concesionate cătreHidroelectrica S.A.
Managementul sitului este asigurat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
49/2011.
Custodia sitului Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti ROSPA0063, este
asigurată de asociaţia Centrul Regional de Ecologie Bacău – CRE, în baza Convenţiei de
custodie nr. 0002/18.02.2010.
Descrierea sitului Natura 2000 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti ROSPA0063 - conform Formularului Standard Natura 2000, prezentat in Hotărârea
Guvernului nr. 1284/ 2007, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr.
971/ 2011.
Situl Natura 2000 “Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” este format din cinci
lacuri amenajate pe valea râului Bistriţa şi pe valea râului Siret, în aval de confluenţa cu
Bistriţa, pe teritoriul judeţului Bacău.
Suprafaţa sitului Natura 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” este de
5576 ha, cea mai mare parte fiind reprezentată de luciu de apă, precum şi de importante
zone mlăştinoase acoperite cu stuf şi vegetaţie specifică de luncă.
Suprafeţele şi limitele sitului Natura 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău –
Bereşti” sunt cele precizate în Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1284/ 2007,
modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 971/ 2011 privind declararea ariilor
de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
2000 în România.
Suprafeţele şi limitele ariilor naturale protejate de interes naţional incluse în situl Natura
2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”, cod ROSPA0063: Lacul Lilieci cod naţional VI.4., Lacul Bacău II - cod naţional VI.5, Lacul Galbeni - cod naţional VI.6.,
Lacul Răcăciuni - cod naţional VI.7., Lacul Bereşti - cod naţional VI.8., sunt conforme cu
Hotãrârea Guvernului nr. 2151/ 2004.
Lacul Bacãu II are o suprafaţã de 216,9 ha şi cuprinde luciul de apã al Lacului de
Acumulare Bacãu II, de pe râul Bistriţa, precum şi parcelele situate la coada lacului care
sunt acoperite cu ape la nivele mai mari decât nivelul mediu. Aceste parcele cadastrale
au categoria de folosintã "ape".
Limita nordică porneşte de la digul lacului de acumulare, mal vestic- km 2 + 300,
traversează lunca în zona canalului de fugă Unitatea Hidroenergetică Bacau I, urmează
conturul digului câmpului de captare a apei Gherăieşti, traversează lunca Bistriţei vechi, la
o distanţă de aproximativ 3 kilometri de la baraj, şi continuă la limita pădurii şi a livezii
până la digul mal stâng al lacului.
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Limita estică corespunde digului lacului, are o lungime aproximativă de 2,4 km şi se
sfârşeşte la limita livezii.
Limita sudică este reprezentatã de extremitatea sudică a digului, canalul de fugă al UHE
Bacău, barajul acumulării, continuându-se cu o secţiune a digului mal drept, pe o lungime
de aproximativ 700 de metri.
Limita vestică este reprezentată de digul de vest al Lacului Bacãu II - CD 1100, care are
o direcţie sud-nord, pe o lungime de aproximativ 2,3 km.
Situl Natura 2000 Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti, se încadrează în
regiunea biogeografică europeană continentală.
Lacurile sunt amenajate pe valea Bistriţei moldoveneşti, respectiv pe Siret în aval de
confluenţa Bistriţei pe teritoriul judeţului Bacău. Au o întindere mare iar pe unele găsim
stuf, chiar sub formă de insule. Porţiunile de râuri care leagă lacurile, respectiv zonele
folosite de păsări migratoare din apropierea lacurilor au fost incluse în sit.
Calitate şi importanţă:
Situl Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti este încadrat în
categoria de prioritate numărul 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.
C2 – aglomerări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie:
lebăda de iarnă- Cygnus cygnus;
C3 - aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2
specii: raţa sunătoare- Bucephala clangula, ferăstraş mare -Mergus merganser;
C4 – aglomerări mari de păsări acvatice;
C6 - aglomerări de populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii
Europene – 2 specii: chiră de baltă- Sterna hirundo, erete de stuf- Circus
aeruginosus.
Caracteristici generale ale sitului
Cod
Clase habitate

Acoperire (%)

N06

Râuri, lacuri

79.94

N07

Mlaştini, turbării

15.96

N12

Culturi (teren arabil)

1.26

N14

Păşuni

1.86

N15

Alte terenuri arabile

0.29

N16

Păduri de foioase

0.33

N23

Alte terenuri artificiale

0.36
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Specii şi habitate comunitare prezente pe amplasament şi în vecinătatea acestuia
Lista tipurilor de habitate şi a speciilor pentru care a fost desemnat situl Natura
2000 – Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti - ROSPA0063
Spaţiul aferent lacurilor are o biodiversitate deosebită, urmare a condiţiilor de habitat pe
care le oferă. Se caracterizează şi printr-o viaţă sezonieră activă. Cea mai mare parte
dintre specii sunt oaspeţi de vară 36% şi un număr nesemnificativ de specii sunt oaspeţi
de iarnă; acest fapt justifică rolul deosebit al sitului, mai ales ca arie de reproducţie.
Totodată speciile de pasaj sunt extrem de numeroase asigurând 47% din totalul speciilor
întâlnite.
Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa
II la Directiva 92/43/CEE, si mentionate in formularul Standard Natura 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A229 Alcedo atthis
A054 Anas acuta (Raţă suliţar)
A056 Anas clypeata (Raţă lingurar)
A052 Anas crecca (Raţă pitică)
A050 Anas penelope (Raţă fluierătoare)
A053 Anas platyrhynchos (Raţă mare)
A055 Anas querquedula (Raţă cârâitoare)
A051 Anas strepera (Raţă pestriţă)
A041 Anser albifrons (Gârliţă mare)
A043 Anser anser (Gâscă de vară)
A028 Ardea cinerea (Stârc cenuşiu)
A059 Aythya ferina (Raţă cu cap castaniu)
A061 Aythya fuligula (Raţă moţată)
A062 Aythya marila (Raţă cu cap negru)
A060 Aythya nyroca (Rața roșie)
A067 Bucephala clangula (Raţă sunătoare)
A196 Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb)
A198 Chlidonias leucopterus(Chirighiţă cu aripi albe)
A197 Chlidonias niger (Chirighiţa neagră)
A081 Circus aeruginosus (Eretele de stuf )
A082 Circus cyaneus (Eretele vânăt)
A038 Cygnus cygnus (Lebăda de iarnă )
A036 Cygnus olor (Lebădă de vară)
A027 Egretta alba (Egretă mare )
A026 Egretta garzetta (Egreta mică)
A125 Fulica atra (Lişiţă)
A127 Grus grus (Cocorul)
A075 Haliaeetus albicilla (Codalbul )
A131 Himantopus himantopus (Piciorongul)
A022 Ixobrychus minutus (Starcul pitic)
A459 Larus cachinnans (Pescăruş pontic)
A182 Larus canus (Pescăruş sur)
A177 Larus minutus (Pescăruşul mic)
A179 Larus ridibundus (Pescăruş râzător)
A068 Mergus albellus (Ferestraşul mic)
A070 Mergus merganser (Ferestraş mare)
A262 Motacilla alba (Codobatură albă)
A023 Nycticorax nycticorax (Stârcul de noapte)
A017 Phalacrocoraxcarbo(Cormoran mare)
A393 Phalacrocorax pygmeus (Cormoranul mic)
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

A151 Philomachus pugnax (Bătăușul)
A140 Pluvialis apricaria (Ploierul auriu)
A141 Pluvialis squatarola(Ploierargintiu)
A005 Podicepscristatus(Corocodel mare)
A132 Recurvirostra avosetta (Ciocîntors)
A193 Sterna hirundo (Chira de baltă )
A307 Sylvia nisoria (Silvia porumbacă)
A004 Tachybaptusruficollis(Corcodel mic)
A161 Tringa erythropus(Fluierarnegru)
A166 Tringa glareola (Fluierarul de mlaștină)
A142 Vanellus vanellus(Nagâţ)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

U

S







C

U

S







N

St

Ov,P





pasaj
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C

cuibãrit

OUG 57/l2007
Legea 49 /2011
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I
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3
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2
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24

Ardea
purpurea
Arenaria
26
interpres

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

3

R

I
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25

27

Asio
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noctua
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marila
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nyroca
Botaurus
stellaris
Branta
leucopsis
Bucephala
clangula
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Astfel, speciile sedentare notate cu S, în număr de 21, au fost considerate, acelea care
cu certitudine nu migrează din zonă.
Oaspeţii de vară, notaţi cu OV, reprezintă populaţiile de păsări care cuibăresc în întreaga
zonă, însumând un număr de 65 de specii. Aceste populaţii vin primăvara pentru cuibărit,
părăsind zona odată cu apariţia condiţiilor precare de supravieţuire. Multe dintre acestea
ajung în cartiere de iernare, situate în Africa de Sud.
Numărul total de specii identificate în zonă drept cuibăritoare - sedentare şi oaspeţi de
vară, este de 86, ceea ce înseamnă o diversitate de condiţii privind adăpostul şi hrana
destul de importantă.
În zona protejată au fost identificate 141 de specii de pasaj, notate cu P.
Oaspeţii de iarnă, notaţi cu OI, sunt în număr de 49 de specii, iar dacă adăugăm la
aceştia păsările sedentare, ajungem la cifra de 70 specii în timpul iernii. Problema care se
pune în cazul speciilor care efectuează migraţii este legată foarte mult de condiţiile
meteorologice din timpul iernilor. Straturile întinse de zăpadă împiedică accesul la
resursele de hrană, care în condiţii normale ar fi găsite pe câmp, iar gerurile puternice
care îngheaţă suprafeţe mari ale luciurilor de apă, determină fluctuaţii mari în structura
calitativă şi mai ales cantitativă a acestui grup.
Regimul alimentar al păsărilor este foarte divers şi rareori pot fi întâlnite specii monofage.
Pentru a înţelege starea biologică a păsărilor din zonă, au fost alese câteva categorii
generale privind tipurile de hrănire.
Carnivorele, notate cu C, sunt prădătorii care consumă vertebrate aparţinând cu
precădere claselor de mamifere şi păsări. Cele 20 de specii identificate atestă o mare
diversitate specifică a surselor de hrană.
Piscivorele, notate cu Ps, constituie o categorie de păsări a căror regim alimentar este în
exclusivitate legat de mediul acvatic. Cele 28 de specii identificate în această categorie
denotă că habitatele favorabile existenţei lor sunt destul de întinse. Statutul fenologic al
acestor diferite specii, determină prezenţa lor în zonă într-o perioadă sau alta a unui an,
iar uneori, fluctuaţiile populaţionale determină absenţa din zonă a unora dintre ele.
Consumatoarele de nevertebrate, notate cu N, sunt prezente în numă foarte mare de
taxoni pentru întreaga zonă. Acest fapt se datorează existenţei a numeroase specii care
în perioada hrănirii puilor nidicole sau nidifuge consumă în mod obligatoriu diverse
categorii de nevertebrate. În timpul pasajelor, există o categorie mare de consumatoare
de nevertebrate, din mâlul de pe fundul apei, reprezentată în special de specii limicole
sau chiar diverse specii de raţe, cu precădere nescufundătoare. La toate acestea se
adaugă numeroase specii din ordinul Paseriformes, consumatoare, în anumite stadii de
dezvoltare sau toată viaţa, de diverse grupe de nevertebrate. Numărul total al speciilor de
păsări consumatoare de nevertebrate fiind de 89 de taxoni, probează importanţa surselor
de hrană, existente în zona ariei naturale protejate.
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Frugivorele, notate cu F, în număr de 11 specii, au puţini reprezentanţi printre speciile
observate, iar de regulă acestea sunt legate în special de zonele cu tufărişuri de pe
maluri.
Granivorele, notate cu G, în număr de 19 specii, cuprind specii aparţinând ordinelor
columbiforme, anseriforme, unele anatide, unele paseriforme.
Speciile cu regim alimentar omnivor, notate cu O, în număr de 32, sunt adesea prezente
tot timpul anului, ca specii sedentare sau de pasaj. Pe lângă specii din familia Corvidae
bine reprezentate, există unele specii de raţe- familia Anatidae, având un spectru trofic
foarte larg şi un oportunism caracteristic în căutarea hranei.
Situl Natura 2000 ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti a fost
desemnat pentru protectia unor specii de pasari prevazute la articolul 4 din Directiva
2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE.
Obiectul protectiei in sit nu il reprezinta habitate de interes comunitar prevazute in
Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale si
a florei si faunei salbatice adoptata la 21 mai 1992.
Clase de habitate/ tipuri de habitate din situl Natura 2000 ROSPA0063
Total
ha

Denumire
Comunităţi vegetale cu trestie, papură: R5309,
R5308, R5305, R5304, R3709, R2213, R2212,
R2210, R2207, R2206, R2205

Bacău

786,4

32,6

0,1

0,0

4208,0

136,2

223,4

0,0

Păduri de stejar, frasin

10,9

0,0

Pajişti: R3416, R3414

483,7

49,6

Terenuri agricole

17,3

0,1

Tufăriş de cătină albă şi răchită albă: R3133,
R4417

19,0

0,0

Tufăriş de lemn câinesc: R3132, R3122

10,4

0,0

Tufăriş de salcie: R4418, R4416, R4419

57,0

2,3

Habitat antropic
Luciu de apă
Păduri de salcie şi plop alb: R4407,R4406, R4408

Clase de habitate şi proporţiile ocupate de fiecare în parte:
Denumire
Comunităţi vegetale cu trestie, papură: R5309, R5308, R5305, R5304, R3709, R2213,
R2212, R2210, R2207, R2206, R2205
Habitat antropic

%
13,521
0,002

Luciu de apă

72,350

Păduri de salcie şi plop alb: R4407,R4406, R4408

3,841

Păduri de stejar, frasin

0,188

Pajişti: R3416, R3414

8,316
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Terenuri agricole
Tufăriş de cătină albă şi răchită albă: R3133, R4417
Tufăriş de lemn câinesc: R3132, R3122
Tufăriş de salcie: R4418, R4416, R4419

0,297
0,327
0,178
0,981

Posibilităţile de procurare a hranei, constituie factorul esenţial de existenţă a unei specii
într-o anumită zonă, fiind legate de repartiţia acesteia în diferite habitate.
Stufăriile au apărut în zonele lacurilor de acumulare câştigând în extindere pe măsură ce
fenomenul de colmatare este tot mai accentuat. Un număr de 38 de specii au obiceiul de
a-şi căuta hrana în stufării, la toate nivelurile, indiferent dacă acestea sunt în apă sau pe
un teren solid.
Zonele litorale atrag cel mai mare număr de specii ajungându-se la un total de 94 de
specii observate pe teren. Valorificarea zonelor litorale de către păsări este favorizată de
variaţiile zilnice ale nivelului apei, în funcţie de uzinare, făcând accesibile, atunci când
scade, suprafeţe mult mai întinse. Când zonele acoperite cu mâl sau alte tipuri de aluviuni
sunt descoperite de apă, la nivelul lor apare accesibilitatea la surse de hrană importante,
constituite dintr-o faună de nevertebrate de tip bentonic. Nu numai speciile limicole
valorifică acest aspect, ci şi numeroase specii de anatide, laride, ardeide sau chiar
paseriforme, beneficiare ale acestor surse de hrană. Acest fenomen este deosebit de
favorabil şi în timpul iernii când variaţiile de nivel rup gheaţa, atunci cand aceasta nu este
excesiv de groasă, făcând astfel accesibile mari suprafeţe suplimentare de zone litorale.
Mediul acvatic este valorificat de un număr de 51 de specii de păsări. În zona cu
adâncime până la 50 cm, sunt frecvent observate specii din familiile anatide şi ardeide.
În acelaşi mediu, la adâncimi mai mari, îşi caută hrana constituită cu precădere din peşti
şi nevertebrate de talie mai mare, specii din familiile anatide, podicipedide şi gaviide.
Pescuitul de tip industrial, cu diferite tipuri de setci, fie că are o origine legată de
braconajul piscicol sau chiar dacă este autorizat, constituie un risc major de moarte prin
înecare, pentru speciile de păsări scufundătoare.
Zonele terestre reprezintă suprafaţa de pe malul apelor sau terasele râurilor, unde s-au
format lacurile. Un număr de 67 specii folosesc aceste zone pentru hrănire şi uneori
pentru cuibărit. Sursele principale de hrană din zonele terestre sunt constituite cu
precădere din fructificaţiile tufărişurilor, unele recolte ale culturilor agricole sau chiar din
zonele înierbate.
Peisajul
Albia raului Bistrita in zona analizata prezinta albii minore si majore largi si meandrate
inainte de varsarea in lacul de acumulare Bacau II ;
Zona nu are o sensibilitate deosebita din punct de vedere al peisajului.
La limita de vest a amplasamentului studiat se afla o padure specifica de lunca, la care se
poate ajunge pe un drum de exploatare.
Bunuri materiale
Terenul studiat se afla in extravilanul municipiului Bacau , la limita orasului cu localitatea
Bogdan Voda, comuna Saucesti, Obiectivele industriale, comerciale, zone rezidentiale,
drumul europen E85 se afla la o distanta de aproximativ 500 m de amplasamentul
analizat.
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Patrimoniul cultural
In perimetrul proiectului si vecinatatile acestuia nu sunt obiective arhitectonice sau
arheologice.
CAPITOLUL IV. SURSE DE EMISII; IMPACTUL POTENTIAL AL PROIECTULUI
ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU ; MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI
Acest capitol analizeaza emisiile de poluanti in mediu, idendifica efectele semnificative
probabile ale proiectului propus asupra mediului si descrie masurile preconizate de
prevenire sau diminuare a impactului asupra mediului, in toate etapele proiectului.
Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata
sau intensitatea sa alterează un factor sensibil de mediu”.
Pentru identificarea si evaluarea impactului, în analiză se va lua în consideraţie:

amploarea impactului (suprafaţa geografică şi mărimea populaţiei afectate);

magnitudinea şi complexitatea impactului;

probabilitatea impactului;

durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

natura trans-frontalieră a impactului (dacă este cazul).
In descrierea impacturilor se vor tine cont de aspectele cheie ale fiecarui impact:
Caracterul şi Durata impactului

sensibilitatea sau semnificatia receptorului si a factorul mediu afectat.;

Descrierea impactul :e pozitiv, neutru, negativ, continuu, intermitent sau ocazional.

durata impactul: temporar pe un termen scurt (0 – 2 ani), mediu (3 – 5 ani) sau lung
(peste 5 ani), reversibil sau ireversibil;
Amploare, Magnitudine şi Complexitate
- gradul sau intensitatea impactului: semnificativ, nesemnificativ, cumulat;
- aria analizată , amplasamentul proiectului şi zonele învecinate, în funcţie de
probabilitatea producerii impactului, mai ales în cazul impactului cumulat;
- gradul modificării : imperceptibilă, uşoară, observabilă sau semnificativă;
Consecinţe
- impactul poate fi evitat, atenuat sau remediat.
- măsuri compensatorii disponibile, posibile sau acceptabile;

Ape de suprafata si ape subterane
Efecte asupra corpului de apa subteran si de suprafata

Modificări ale caracteristicilor hidrologice ale corpului de apă de suprafaţă: prin
ingustarea secțiunii de scurgere a albiei râului Bistrița, datorate lucrarilor de
construcție a digului de protecție contra inundatiilor, exista posibilitatea de
inundare a zonelor de interes.


Modificări locale ale drenajului hidrodinamic din cauza amplasării lacului de
agrement sau din cauza lucrărilor de protectie; lacul de agrement preia o parte din
apa subterana, avand influente asupra debitului freaticului;
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Modificări locale asupra nivelului hidrostatic din puturile forate aflate pe malul drept
al râului Bistrița (frontul de captare Gherăești), datorat realizarii lacului de
agrement, care preia o parte din apa freatica;



Poluarea corpului de apă de suprafaţă cu substanţe poluante antrenate de apele
meteorice (în principal solide în suspensie care duc la creşterea turbidităţii); iar în
cazul spălării solului decopertat, la solubilizare şi oxidare astfel eliminându-se
compuşi chimici în apă;



Contaminarea apelor subterane prin infiltrarea unor scurgeri accidentale de ape
uzate, combustibil, lubrifianţi, etc.; îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor
din construcţii.

Impactul

potenţial asupra corpului de apa de subteran si de suprafata
Acest capitol are la baza Raportul la studiul de evaluare a impactului investitiei
asupra corpului de apa subteran si de suprafata
Presiunile exercitate prin executarea proiectului asupra corpului de apă subteran și de
suprafață:
impact asupra captării de apă realizate prin puțurile de pe malul drept al Bistriței
impact asupra secțiunii de curgere a râului Bistrița în caz de inundații.
In cadrul analizei mai intâi se face o descriere a presiunii exercitata, apoi se descrie
mecanismul prin care presiunea respectivă poate genera un impact. Se identifică
impactul și se cuantifică ținând cont de datele existente. Se fac o serie de aprecieri
privind probabilitatea de producere a impactului.
Impactul asupra corpului de apă subteran
Frontul de captare Gherăești are în componență 57 de foraje, 8 executate în anul1966 și
49 executate în anul 1982. În prezent sunt în funcțiune 44 de foraje. Frontul de captare
este amplasat în municipiul Bacău, aval de Parcul Gherăești, pe un aliniament sinuos
care urmărește vechea albie a râului Bistrița. Forajele sunt amplasate la o distanță medie
de cca. 75 m de albia majoră a râului, fiind foraje de captare cu infiltrație din mal.
Vecinătățile frontului de captare sunt reprezentate de locuințe particulare (cartier ANL),
lacul de acumulare Bacău II, albia râului Bistrița și canalul de fugă al UHE Bacău I.
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Fig. Zona de studiu Gherăești – Proiect Dedeman

Pentru stabilirea impactului asupra corpului de apă subteran din perimetrul studiat s-a
folosit calculul numeric care modelează realitatea din teren și s-a utilizat programul Visual
MODFLOW realizat de U.S. Geological Survey Ground-Water software.
MODFLOW este un model tridimensional folosind un algoritm bazat pe diferenţe finite
pentru simularea mişcării subterane a apei. Acest soft simulează parametrii stratului
acvifer în regim de mişcare permanent şi nepermanent cu gradient hidraulic neregulat,
stratele acvifere putând fi uniforme sau neuniforme sau o combinaţie între acestea.
Elementele bilanţului hidrogeologic, cum ar fi debitul extras prin puţuri, consumul de apă
prin evapotranspiraţie, debitul drenat, etc. sau parametrii ce influenţează curgerea apei
subterane (conductivitatea hidraulică sau transmisivitatea) pot fi diferite atât pe fiecare
strat de sol cat şi spaţial, însă capacitatea de înmagazinare a solului trebuie să fie
omogenă.
De asemenea softul are în vedere aportul de apă provenit din zonele înalte, acesta fiind
evidenţiat în criteriile impuse în condiţiile de margine. Utilizarea modelului matematic
permite determinarea parametrilor optimi pentru o extracţie din acviferul cunoscut prin
sondajele clasice.
S-au analizat principalele căi potențiale de afectare a calității pânzei freatice din care se
face alimentarea cu apă a puțurilor forate, cauzate de amplasarea digului de protecție
contra inundațiilor și a lacului de agrement. Se are în vedere ca investiția (proiectul) este
amplasat pe malul opus (stâng) al Bistriței față de puțurile forate pentru captare.
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Rezultatele evaluării sunt argumentatate (susținute) de simularea dinamicii apei freatice
la captarea cu puţuri.
Spectrele hidrodinamice determinate pe model dau o imagine completă asupra mişcării
apei spre fronturile de captare, pe baza acestora se poate determina debitul specific de-a
lungul fronturilor de captare, element principal în stabilirea distanţelor optime dintre
puţurile de captare a apei și lacului proiectat.
Prin rularea modelului de curgere s-a obţinut harta hidroizoipselor și câmpul de viteze în
zona de studiu, efectuarea simulării modelului de curgere și transport în apele subterane.
Conform modelului matematic acviferul este alimentat preponderent din zona inaltă
(terasă), afluxul de apă subterană fiind considerabil, precum și o legătură importantă între
acvifer și râul Bistrița.

Fig. 3.Reprezentarea evoluției cotelor piezometrice la captarea cu puțuri
din zona Gherăești și lac de acumulare proiectat 2D și 3D
Debitul captat de puțuri în zona Gherăești reprezintă aproximativ 20% din totalul
debitului tranzitat (la un debit maxim exploatat de un foraj de Q = 6,0 l/s), iar
amplasarea lacului proiectat, conform planului de situație din zona de studiu, nu
afectează în mod major nivelurile freatice din zona de captare.
Impactul asupra corpului de apă de suprafață
Îngustarea secțiunii de scurgere a albiei râului Bistrița, prin construcția digului de
protecție.
Pentru stabilirea impactului asupra corpului de apă de suprafață din perimetrul studiat s-a
realizat determinarea nivelurilor în albia râului Bistrița aval de acumularea Lilieci, pentru
debite cu anumite probabilități de calcul.
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Se vor determina nivelurile în albie corespunzătoare debitului cu probabilitatea de 1%
având valoarea de 1900 mc/s, debitului cu probabilitatea de 0,5% având valoarea de
2215 mc/s, respectiv debitului corespunzător valorii capacității maxime de deversare din
lacul Lilieci având valoarea de 1960 mc/s.
Determinarea acestor niveluri se va face utilizând programul de modelare hidraulică Mike
11. Se va face o modelare 1D (unidimensională), rezultatele cu valoarea nivelurilor
putându-se vizualiza doar în profil longitudinal pe sectorul de râu luat în calcul respectiv în
fiecare secțiune transversală inclusă în modelul hidraulic.
Sectorul studiat are o lungime de 6256 m fiind prinse în model secțiunile P8, P9, P10,
P11, P12, P13, P13’, P14, P15, P16, P17.

Fig. 4. Poziţionarea secţiunilor transversale
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Fig. 5.Vedere asupra datelor brute a unei secţiuni transversale
Pentru o bună acuratețe a rezultatelor și o mai mare siguranță, au fost realizate două
simulări distincte, una pentru situația existentă A (fără dig pe partea stângă) și una pentru
situația propusă B, (cu digul de protecție specific proiectului luat în studiu). Simularea s-a
făcut pentru probabilitatea de 1% având valoarea de 1900 mc/s, debitului cu
probabilitatea de 0,5% având valoarea de 2215 mc/s, respectiv debitului corespunzător
valorii capacității maxime de deversare din lacul Lilieci avand valoarea de 1960 mc/s.
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A. Rezultare simulare situație existentă (fără dig pe partea stângă)

Fig. 6. Valorile nivelurilor maxime ale apei în toate secțiunile de la P8 la P17 (Q=1900 mc/s)

Fig. 7.Nivelul liber al apei în secțiunea P15 (Q=1900 mc/s)

49
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

`

Tab.3. Valorile maxime ale nivelului apei pentru Q=1900 mc/s –regim natural
Q=1900 mc/s - regim natural
Nr. Profil
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P13'
P14
P15
P16
P17
Km
0
1172.95 2471.18 2980.89 3705.74 5110.01 5268.41 5445.22 5583.24 5877.14 6256
Nivel maxim apa 173.468 172.364 169.993 169.189 168.252 165.658 165.22 164.806 164.508 163.492 160.939

După cum s-a observat din figurile precedente pe baza rezultatelor, în regimul natural
pentru Q=1900 mc/s, coronamentul digului din dreapta deja existent nu este depășit.
În continuare prezentăm rezultatele pentru debitul Q=1960 mc/s, tot în regim natural.
Pentru debitul Q=1960 mc/s, se poate observa că, coronamentul digului din dreapta nu
este depășit. Valorile nivelurilor maxime în fiecare sectiune se pot observa în Tab.3,
respectiv Fig. 8.

Tab.4. Valorile maxime ale nivelului apei pentru Q=1960 mc/s –regim natural
Q=1960 mc/s - regim natural
Nr. Profil
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P13'
P14
P15
P16
P17
Km
0
1172.95 2471.18 2980.89 3705.74 5110.01 5268.41 5445.22 5583.24 5877.14 6256
Nivel maxim apa 173.547 172.439 170.062 169.255 168.309 165.702 165.261 164.844 164.544 163.524 160.972

Fig. 8. Valorile nivelurilor maxime ale apei în toate secțiunile de la P8 la P17 (Q=1960 mc/s)
Pentru debitul cu probabilitatea de 0,5% a carei valoare este Q=2215 mc/s, in regim
natural rezultatele sunt prezentate in figurile urmatoare.
Din Fig. 9 se poate observa ca în anumite secțiuni, nivelul apei este la limita sau chiar
depășeste coronamentul digului din dreapta.
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Fig. 9. Nivelul liber al apei în secțiunea P14(Q=2215 mc/s)- nu depășeste coronamentul

Fig. 10. Valorile nivelurilor maxime ale apei in toate sectiunile de la P8 la P17 (Q=2215 mc/s)
Tab.5. Valorile maxime ale nivelului apei pentru Q=2215 mc/s –regim natural
Q=2215 mc/s - regim natural
Nr. Profil
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P13'
P14
P15
P16
P17
Km
0
1172.95 2471.2 2980.9 3705.74 5110.01 5268.41 5445.22 5583.24 5877.1 6256
Nivel maxim apa 173.862 172.737 170.34 169.52 168.531 165.874 165.428 164.998 164.689 163.65 161.112

Pentru debitul cu probabilitatea de 0,5% cu Q=2215mc/s, în regim natural se poate
observa că nivelul apei depășește coronamentul digului din dreapta în cateva
secțiuni luate în calcul.
Pentru debitul cu probabilitatea de 1% cu Q=1900 mc/s, nivelul apei nu depășește
coronamentul digului din dreapta existent și nici pentru debitul maxim deversat de
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către barajul din amonte cu Q=1960 mc/s nivelul apei nu depășește coronamentul
digului din dreapta existent.
În concluzie în regimul natural, pentru situația actuală, la debitul Q=2215 mc/s,
nivelul apei depășește coronamentul digului din dreapta existent.Secțiunile în care
nivelul apei depășeste coronamentul digului din dreapta sunt: P9, P10 si P13.
B. Rezultare simulare situație propusă (cu dig pe partea stângă)
În continuare vom prezenta rezultatele pentru situația propusă a sectorului de râu (cu
digul propus pe malul stâng)- regim amenajat.
Pentru debitul cu probabilitatea de 1%, Q=1900 mc/s, rezultatele sunt următoarele:

Fig. 11. Nivelul liber al apei în secțiunea P14 (Q=1900 mc/s)-nu depășeste coronamentul digurilor

Fig. 12. Valorile nivelurilor maxime ale apei în toate secțiunile de la P8 la P17 (Q=1900 mc/s)-regim
amenajat cu dig propus pe malul stâng
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Tab.6. Valorile maxime ale nivelului apei pentru Q=1900 mc/s –regim amenajat cu dig propus pe
malul stâng
Q=1900 mc/s - regim amenajat cu dig propus pe malul stang
Nr. Profil
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P13'
P14
P15
P16
P17
Km
0
1172.95 2471.18 2980.89 3705.74 5110.01 5268.41 5445.22 5583.24 5877.14 6256
Nivel maxim apa 173.471 172.371 170.047 169.304 168.371 165.71 165.295 164.922 164.579 163.492 160.939

După cum s-a observat în situația cu digul propus pe malul stâng, pentru debitul cu
probabilitatea de 1% cu Q=1900 mc/s, nivelul liber al apei nu depășeste nici
coronamentul digului de pe malul drept existent și nu depășeste nici coronamentul digului
propus de pe malul stâng al râului.
Pentru debitul cu probabilitatea de 0,5%, cu Q=2215 mc/s, rezultatele modelării în regim
amenajat cu dig propus pe malul stâng sunt:

digul propus de pe malul stâng al apei se poate observa în secțiunile transversale de
la P12 până la P15 inclusiv;

secțiunile P16 și P17 nu trec prin amplasamentul digului propus de pe malul stâng.
În cazul acestora se poate observa un dig existent situat mai în stânga față de cel propus.

Fig. 13. Nivelul liber al apei în secțiunea P14 (Q=2215 mc/s)-digul mal drept nu este depășit (la limita),
digul mal stâng nu este depășit
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Fig. 14. Valorile nivelurilor maxime ale apei in toate sectiunile de la P8 la P17 (Q=2215 mc/s)-regim
amenajat cu dig propus pe malul stang
Tab.7. Valorile maxime ale nivelului apei pentru Q=2215 mc/s –regim amenajat cu dig
propus pe malul stâng
Q=2215 mc/s - regim amenajat cu dig propus pe malul stang
Nr. Profil
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P13'
P14
P15
P16
P17
Km
0
1172.95 2471.18 2980.89 3705.74 5110.01 5268.41 5445.2 5583.24 5877.1 6256
Nivel maxim apa 173.867 172.747 170.421 169.684 168.717 165.96 165.528 165.14 164.775 163.65 161.112

Pentru debitul cu probabilitatea de 0,5%, Q=2215 mc/s, din analiza rezultatelor se poate
observa ca nivelul maxim al apei nu depășeste în nici o secțiune coronamentul digului
propus pe malul stâng al râului. Totuși, nivelul apei este foarte aproape de cota
coronamentului digului propus pe malul stâng în secțiunea P12, asa după cum se
observa și din Fig. 14, deci este un nivel de pericol.
În ceea ce privește coronamentul digului existent de pe malul drept, acesta este depășit
de nivelul maxim al apei în secțiunile P9, P10, P13.
În secțiunile P8, P11, P12, P13’, P14 si P15 , deși coronamentul nu este depășit, nivelul
maxim al apei este foarte aproape de cota coronamentului digului existent de pe malul
drept (la limită), deci este un nivel de pericol.
În concluzie, cota coronamentului digului propus pe malul stâng nu este depășit de
nivelul maxim al apei pentru niciunul din debitele luate în calcul. Totuși, pentru
profilul P12 se remarcă un nivel de pericol pentru acest dig propus, la debitele
luate în calcul (Q=1900 mc/s, Q=1960 mc/s, Q=2215 mc/s).
În ceea ce privește cota coronamentului digului existent de pe malul drept, pentru
debitele luate în calcul, în câteva secțiuni, acesta este depășit de nivelul maxim al
apei, iar în celelalte este la limită în pericol, foarte aproape de coronament.
Aceste rezultate sunt funcție de rugozitățile luate în calcul atât în albia minoră cât și
majoră, iar ele pot varia (se pot modifica în sens pozitiv sau negativ) atât funcție de
modificările morfologice care pot apărea în albia râului cât și funcție de configurația albiei
între secțiunile luate în calcul.
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Dacă modificările morfologice din albia minoră vor avea ca rezultat apariția sau
supraînălțarea bancurilor de nisip, atunci și nivelul va urca, daca vor apărea afuieri,
nivelul apei va cobori. Dacă între secțiunile luate în calcul albia se îngustează, atunci va
apărea corespunzător și o supraînălțare a nivelului, dacă va apărea o lărgire a secțiunii
va rezulta o coborâre a nivelului în anumite secțiuni.
De remarcat faptul că nu s-au luat în calcul anumite condiții initiale foarte importante cum
ar fi nivelul maxim al apei din lacul de acumulare aval de sectorul modelat. Pentru un
nivel maxim în acest lac, remuul corespunzător ar putea influența în mod negativ (o
supraînălțare a nivelului apei) nivelul apei în secțiunile luate în calcul la acest model.
Totuși printr-o exploatare adecvată a nivelului apei din acest lac de acumulare în caz de
viituri, se poate evita acest pericol (dacă ar avea o influență semnificativă).
De asemenea sectorul de râu nu a fost în prealabil calibrat și validat din cauza lipsei
datelor necesare.
Descrierea modelului matematic și totaliatatea secțiunilor realizate se pot consulta în
Raport hidraulic albie Bistrița, aval de acumularea Lilieci.
Protecția calității apei în timpul lucrărilor de constructii
Protecţia apelor de suprafaţă și subterane și a ecosistemelor acvatice are ca obiect
menţinerea și ameliorarea calităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte
negative asupra mediului, sănătăţii umane și bunurilor materiale. Proiectarea lucrărilor de
infrastructură se face astfel încât contaminarea potenţială a cursurilor de apă, pânzei
freatice, să fie evitată.
Pe perioada realizării obiectivului nu este consum tehnologic de apă pe amplasament.
Apa potabilă va fi adusă la locul de muncă în recipienţi adecvaţi din punct de vedere
sanitar sau în imbuteliat din comercial.
Apele uzate menajere vor fi preluate prin toaletele ecologice.
Nu sunt. ape uzate tehnologice:
Executantul va asigura în permanență o bună întreţinere a utilajelor și mijloacelor de
transport pentru a nu fi posibile pierderi accidentale de carburanţi și/sau lubrifianţi în apă
sau pe drumurile de acces.
Pentru protecţia ecosistemelor terestre și acvatice nu sunt necesare programe sau măsuri
speciale de protecţie.
Planurile pentru situatiile de risc si impacturile potentiale
Toate situațiile de risc prezentate pot conduce la manifestarea unui impact.
Impactul nu poate fi unul semnificativ însă se impune aplicarea de măsuri de prevenire
care pot face parte din planul de prevenire a inundatiilor în zona studiată (ridicarea cotei
digurilor peste cota de inundare in zonele de risc).
S-au analizat principalele căi potențiale de afectare a calității pânzei freatice din care se
face alimentarea cu apă, cauzate de realizarea lacului de agreement si a digului
perimetral pe malul sting al Bistritei. Rezultatele evaluării sunt rezumate în tabelul de mai
jos.
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Tab. 9. Evaluarea căilor potențiale de afectare a calității apei freatice
Presiune
Impact potențial și
Impact
potențială
Măsuri de prevenire
cuantificare
rezidual
exercitată
Asupra debitului
Asupra nivelului
freaticului prin
hidrostatic din
realizarea lacului
puțurile forate
Aplicarea
de agrement
aflate pe malul
regulamentului de Nu
(Frontul de
drept.
exploatare și
captare Gherăești)
întreținere

Măsuri
reducere

de

Nu este cazul

Negativ minor
Depășirea
Prin îngustarea
coronamentului
secțiunii de
scurgere a albiei digului din dreapta
râului Bistrița, prin laprobabilitate de
depășire 0,5%
construcția digului
de protecție
Negativ moderat

Supraînălțarea
digului malului drept Nu
cu înălțimile minime
de gardă

Nu este cazul

Chiar dacă impactul se manifestă, acesta este în toate cazurile, minor, local, temporar și
reversibil, astfel încât nu se prefigurează o depreciere semnificativă asupra cantității și
calității freaticului din care se alimentează sistemul de apă.
Practic cu sau fără construcția proiectului (dig perimetral și lac agrement pe malul stâng),
malul drept prezintă aceleași pericole privind calitatea și cantitatea freaticului precum și
gradul de inundabilitatea și depășirea coronamentului la probabilitatea de 0,5 %. Digul
construit pe malul stâng având un impact minor (nesemnifivativ), asupra secțiunii de
curgere a râului Bistrița.
În ceea ce privește siguranța și protecția puțurilor de captare a apei potabile aflate pe
malul drept al Bistriței și pentru debite cu probabilități mici (debitele de verificare) se
recomandă supraînălțarea digului malului drept cu înălțimile minime de gardă prevăzute
în STAS-urile în vigoare corespunzător clasei și categoriei de importanță a obiectivului.
Măsuri de diminuare a impactului in perioada lucrarilor de constructie
Nu sunt necesare amenajări si dotări speciale pentru protecţia apelor de suprafaţă.
Masurile de diminuare a impactului asupra apelor subterane sunt numai de tip
operaţional:





Manipularea cu foarte mare atenţie a carburanţilor si lubrifianţilor folosiţi pentru
utilajele care lucrează pe amplasament, utilizarea bidoanelor metalice
prevăzute cu dop antiscurgere;
Gestionarea corespunzătoare a deseurilor generate;
Utilizarea numai a mijloacelor de transport si utilajelor corespunzătoare d.p.d.v.
tehnic.

Aceste masuri sunt specifice si etapei de dezafectare, care vor fi completate in baza
proiectului realizat in acel moment.
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Măsuri de diminuare a impactului in perioada de exploatare

inspecţii periodice ale lucrărilor pentru a observa şi corecta deficienţele;

implementarea unui program de monitorizare pentru apele subterane (nivelul
apelor freatice),

decolmatarea lacului pentru menţinerea capacităţii de stocare
Aerul inconjurator
SURSE DE POLUARE A AERULUI IN PERIOADA DE CONSTRUCTIE
Principalele surse de poluare atmosferică sunt datorate:
-

Prafului (pulberi) de la decopertarea stratului de sol vegetal, excavarea cuvetei lacului,
manipularea şi transportul materialului excavat.

-

Emisiile de poluanţi atmosferici de la echipamentele motorizate folosite pentru
transport şi construcţii; se includ aici emisiile de particule de la motoarele diesel, NO x,
compuşii organici volatili, monoxid de carbon şi diverşi alţi poluanţi atmosferici,
inclusiv benzen.

Modul de evaluare a calităţii aerului înconjurător pentru SO2, NO2, NOx, CO, PM10,
PM2,5, ozon, plumb, benzen, arsen, cadmiu, nichel, mercur, compuşi organici volatili
COV şi NH3 se va face conform prevederilor Ordinului Ministerului mediului si pădurilor,
nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor
privind emisiile de poluanţi în atmosferă si Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
Impactul potenţial asupra aerului atmosferic in perioada de constructie
Noxele emise în aerul atmosferic vor fi puternic dispersate datorita curentilor existenti dea lungul cursului de apa, dar si datorită specificului zonei de vale larga, fara bariere sau
obstacole, aglomerări de clădiri.
Ţinând cont de aspectele prezentate se estimează că nu se vor înregistra depăsiri ale
concentraţiilor maxim admise pentru poluanţii relevanţi (COx, SO2, NOx, particule),
pentru protecţia sănătăţii umane si a ecosistemelor;
Caracterizarea impactului
- Amplarea impactului: impact local, in zonele imediat invecinate frontului de lucru; in
zona digului praful poate fi antrenat si in zonele limitrofe amplasamentului in
conditiile atmosferice deosebite, de vant puternic si perioade secetoase;
- Tipul impactului: impact reversibil, negativ redus si direct – conditiile de mediu
revin la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor de constructii:
- Durata impactului: impact temporar, pe termen scurt: lucrarile de constructii nu
necesita un timp indelungat de realizare;
Surse de poluare a aerului si impactul potential in perioada de exploatare
Efectele vor fi similare celor din faza de construcţie, dar cu o intensitate mult mai mica,
avand in verere ca se vor realiza numai lucrari de intretinere si reparatii.
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Măsuri de diminuare a impactului in perioada de constructie












Prevenirea formării de praf prin stropirea cu apă a frontului de lucru;, mai ales în
perioadele de secetă si vânt;
Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea frontului de lucru (îndepărtarea
pământului şi a nisipului), pentru a preveni formarea prafului;
Controlul şi asigurarea materialelor împotriva împrăştierii în timpul transportului şi în
amplasamentele destinate depozitarii, inclusiv a pământului rezultat din săpături,
excavaţii;
Oprirea motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru;
Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor si mijloacelor de transport
pentru a se evita depăsirile LMA; efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele
de transport si la utilajele folosite;
Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;

Aceste masuri sunt specifice si etapei de dezafectare, care vor fi completate in baza
proiectului realizat in acel moment.
Surse poluare a aerului, impactul potential in perioada de exploatare, masuri de diminuare
a impactului
Efectele vor fi similare celor din faza de construcţie, dar cu o intensitate mult mai mica,
avand in verere ca se vor realiza numai lucrari de intretinere si reparatii
Zgomot si vibratii
Principalele surse de zgomot si vibratii sunt:
Echipamentele şi utilajele utilizate în activitatea de construcţii generează zgomot si
vibratii.
Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei unde se vor face lucrările va
respecta nivelul de zgomot echivalent de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60
dB, conform STAS 10009/88 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de
zgomot.
Calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se face respectând prevederile STAS
6161/1-79, STAS 6156-86 si STAS 6161/3-82.
Impactul potenţial in perioada de constructie
Zgomotul îi poate afecta pe muncitori, animalele care se deplaseaza in apropierea
lucrarilor , putand avea un factor perturbator asupra pasarilor protejate din zona
invecinata, din cadrul sitului Natura 2000 – ROSPA0063 “Lacurile de acumulare Buhusi –
Bacau – Beresti”.
In vecinatate nu se afla cladiri, institutii, locuinte, sau alte structuri construite care sa fie
afectate de zgomotul si vibratiile generate de activitatile de constructie.
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Caracterizarea impactului
-

Amplarea impactului: impact local, in zonele imediat invecinate frontului de lucru;
Tipul impactului: impact reversibil, negativ redus si direct – conditiile de mediu
revin la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor de constructii:
Durata impactului: impact temporar, pe termen scurt: lucrarile de constructii nu
necesita un timp indelungat de realizare;

Măsuri de diminuare a impactului
Se vor lua măsuri de tip operaţional specifice acestor tipuri de surse:





Oprirea motoarelor utilajelor si 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 depăsirile LMA;
Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport si la utilajele
folosite, pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA.

Aceste masuri sunt specifice si etapei de dezafectare, care vor fi completate in baza
proiectului realizat in acel moment.
Surse de zgomot si vibratii, impactul potential in perioada de exploatare, masuri de
diminuare a impactului
Efectele vor fi similare celor din faza de construcţie, dar cu o intensitate mult mai mica,
avand in verere ca se vor realiza numai lucrari de intretinere si reparatii
Clima
Proiectul propus nu duce la modificarea efectelor climatice locale
Sol si subsol
SURSE DE POLUARE A SOLULUI SI SUBSOLULUI IN PERIOADA DE CONSTRUCTIE
Suprafata totala a terenului este de 552556 mp.
Realizarea proiectului necesita ocuparea definitiva a unei suprafete de 68103 mp,
necesare pentru construirea digului de protectie si a lacului de agrement, reprezentand
12% din suprafata totala aterenului. Acest teren va fi scos din circuitul agricol.
Principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de:
-

degradarea solului din cauza dislocarii prin excavare o unei cantitati mari de material
liturgic din subsol, constituit din nisip, pietris si argila, care va fi utilizat pentru
realizarea corpului depozitului.

-

degradarea solului din cauza îndepărtării stratului fertil de pe suprafetele ocupate de
componentele proiectului; solul vegetal decopertat va fi depozitat temporar in vederea
utilizarii ulterioare.

-

schimbarea temporară a folosinţei terenului afectat de organizarea de santier;
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-

creştere temporară a eroziunii solului pe amplasamentele lucrărilor de excavare,
ducând la instabilitatea solului ;

-

eroziune cauzată de îndepărtarea vegetaţiei, lucrări efectuate asupra solului şi
utilizarea de maşini grele în cursul activităţilor de construcţie desfăşurate pe albia
râului sau aproape de aceasta;

-

poluarea solului prin scurgerea accidentală de combustibili, lubrifianţi;

-

contaminarea solului prin infiltrarea de diverse scurgeri din depozitarea inadecvata a
deşeurilor sau a materialelor de construcţie.

SURSE DE POLUARE A SOLULUI SI SUBSOLULUI IN PERIOADA DE EXPLOATARE
-

schimbarea permanenta a destinatiei terenului din teren agricol in teren propus pentru
constructii; dupa scoaterea terenului de sub efectul inundatiilor titularul va face
demersurile pentru schimbarea destinatiei intregului teren in zona rezidentiala.

-

acumulare de sedimente la baza lucrarilor de protectie, rezultate va urmare a viiturilor
de pe raul Bistrita.

-

poluarea solului prin scurgerea accidentala de combustibili, lubrifianţi in perioadele de
intretinere si refacere a lucrarilor la digul de protectie sau lac.

IMPACTUL PRODUS ASUPRA SOLULUI SI SUBSOLULUI IN PERIOADA DE
EXECUTIE
Impactul asupra solului in perioada de executie se manifesta fie direct, fie prin intermediul
mediilor de dispersie.
Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate in perioada de executie a lucrarilor
sunt:
modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor prevazute a se
executa excavare, nivelare, compactare;
poluari accidentale prin deversarea de motorina sau ulei de motor direct pe sol,
depozitarea deseurilor sau a diverselor materiale de constructive;
Caracterizarea impactului
-

-

Amplarea impactului:
 impact local – lucrarile au loc pe suprafata de teren a titularului ;
 impact redus: nu vor fi afectate suprafete mari de teren pentru organizarea
de santier;
Tipul impactului:
 exista un impact permanent daca facem referire la terenul afectat de
constructia digului de protectie si a lacului, care reprezinta 12 % din
suprafata totala a terenului;
 impact pozitiv – avand in vedere schimbarea functionala a acestuia, din
teren slab productiv, intr-o zona de recreere utilizata de titular , iar terenul
este scos de sub efectul inundatiilor;
 impact partial reversibil – terenurile afectate de lucrarile de constructii vor fi
ecologizate;
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-

Durata impactului:
 impact temporar, pe termen scurt: lucrarile de constructii nu necesita un
timp indelungat de realizare, avand in vedere ca se pot suprapune etapele
de excavatie a lacului cu lucrarile de realizare a digului de protectie;

Impactul produs asupra solului si subsolului in perioada de exploatare
Impactul asupra solului este nesemnificativ
In perioada de exploatare nu sunt afectate suprafete suplimentare de teren, pentru
lucrarile curecte se utilizeaza drumurile de acces existente si drumul de pe coronamentul
digului;
In final, impactul cel mai important asupra solului generat de investitia propusa este
ocuparea definitiva a terenului si schimbarea folosintei actuale a unor suprafete de teren.
Masuri de diminuare a impactului in perioada de constructie
Nu sunt necesare amenajări si dotări speciale, se vor lua măsuri de tip operaţional
specifice acestor tipuri de surse:












Manipularea cu foarte mare atenţie a carburanţilor si lubrifianţilor folosiţi pentru
utilajele care lucrează pe amplasament, utilizarea bidoanelor metalice prevăzute cu
dop antiscurgere; amplasarea pe suprafeţe impermeabile; în caz de scurgeri
accidentale, trebuie să fie puse la dispoziţie recipiente pentru colectare, materiale
absorbante ;
Îndepărtarea stratului fertil de sol şi depozitarea controlată a acestuia în grămezi
separate, urmând sa se reutilizeze ca atare după finalizarea lucrărilor de construcţii,
pentru a facilita revegetarea naturală
Gestionarea corespunzătoare a deseurilor generate;
Utilizarea numai a mijloacelor de transport si utilajelor corespunzătoare d.p.d.v. tehnic.
Lucrările de excavare să nu fie executate în condiţii meteorologice extreme (ploaie,
vânt puternic).
Umplerea adecvată a gropilor de împrumut;
Controlul procesului de curăţare a terenului;
Întreţinerea, alimentarea cu combustibil şi spălarea vehiculelor şi echipamentelor să
se efectueze la ateliere echipate cu mijloace adecvate de prevenire a scurgerilor şi
infiltrărilor

Masuri de diminuare a impactului in perioada de exploatare


Limitarea accesului vehiculelor pe dig;



Implementarea de programe de inspecţie şi control al lucrărilor cu scopul intervenţiilor
de remediere rapide şi eficiente ;

Flora si Fauna
Efecte şi impacturi potenţiale


Afectarea speciilor animale care au o vulnerabilitate caracterizată de variabilitate
sezonală, de exemplu perioadele de reproducere;



Distrugerea florei în timpul construcţiilor;



Contaminarea apei subterane in cazul poluarilor accidentale;

Caracterizarea impactului
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-

Amplarea impactului: impact local, in zonele afectate de lucrarile de constructii;;
Tipul impactului: impact reversibil, negativ nesemnificativ – conditiile de mediu
revin la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor de constructii;
Durata impactului: impact temporar, pe termen scurt, mediu si lung;

Măsuri de diminuare a impactului
Se impun masuri operationale:


Decopertarea cu atentie a stratului de sol vegetal, mentinerea acestuia in depozit pe
perioada lucrarilor, udarea permanenta;



Instruirea personalului implicat in lucrarile de reconstructie ecologica, repunerea
stratului vegetal si inierbarea digului si a zonelor afectate;



Udarea permanenta a vegetatiei ierboase de pe dig in perioadele secetoase;



Restricţionarea utilizării de utilaje şi vehicule şi execuţia manuală a lucrărilor în zonele
protejate sau în perioadele în care speciile de faună prezintă vulnerabilitate ;

Zone protejate, Situri Natura 2000
Amplasamentul studiat este in vecinatatea sitului Natura 2000 – ROSPA0063 “Lacurile de
acumulare Buhusi – Bacau – Beresti”.
Specii şi habitate afectate de implementarea proiectului
Evaluarea stării actuale de conservare a speciilor şi a numărului de exemplare ale
populaţiilor speciilor de interes comunitar şi naţional, s-a realizat pentru toate speciile de
păsări care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA0063.
Din punct de vedere al gradului de vulnerabilitate a speciilor de păsări întâlnite în zonă,
există:
a)
b)
c)
d)
e)

categoria SPEC 1 cu 3 reprezentanţi,
categoria SPEC 2 cu 7 reprezentanţi,
categoria SPEC 3 cu 45 reprezentanţi,
categoria SPEC 4 cu 31 reprezentanţi,
NON-SPEC cu 82 reprezentanţi.

Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar
Indicatorii obiectivi şi cantitativi cu privire la statutul unei specii sau al unui habitat într-o
anumită zona sunt mărimea populaţiei, schimbările populationale (dinamică), respectiv
suprafaţa fizică acoperită de habitat şi schimbările de suprafaţă survenite în acest
perimetru. De aceea, pentru a aprecia efectele unei investiţii, trebuie monitorizate aceste
schimbări şi pentru a reduce efectele negative, trebuie contracarate posibilele efecte care
pot cauza schimbări negative la nivelul indicatorilor menţionaţi.
Concluziile studiului sunt bazate pe date din literatură, şi pe observaţiile efectuate în
timpul ieşirilor în teren în zona elementelor proiectului. Aceste date sunt extrapolate
pentru a formula unele concluzii în ceea ce priveşte efectul de scurtă şi lungă duratăa
investiţiei.
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Starea de conservare a tuturor speciilor a fost corelată cu informaţiile căpătate prin
literatura de specialitate. Astfel, multe specii care în unele zone supuse cercetărilor sunt
considerate vulnerabile, nu pun probleme pe toată suprafaţa arealului lor. La acest fapt se
adaugă şi fluctuaţiile populaţionale caracterizate prin curba lui Gauss, care presupun
perioade cu număr foarte redus, alternând cu perioade în care numărul de indivizi este
foarte mare. Factorii care determină acest fenomen sunt multipli şi de cele mai multe ori
nu afectează în mod capital specia în general, ci doar populaţiile locale, în anumite
momente ale existenţei lor. Pentru a stabili riscul potenţial generat de orice activitate sau
fenomen natural, sunt necesari ani îndelungaţi de observaţii efectuate de ornitologi,
pentru cunoaşterea şi evaluarea capacităţii de adaptare, în corelaţie cu biologia speciilor.
Aythya niroca – raţa roşie, SPEC1, nu a fost văzută cuibărind în perioada observaţiilor şi
nici literatura de specialitate nu confirmă acest lucru. Apare doar în timpul pasajelor şi în
număr relativ mic de indivizi, care variază în funcţie de fluctuaţiile populaţionale din zonele
unde cuibăresc. Ea este asociată adesea în stoluri mixte cu Aythya ferina - raţa cu cap
castaniu, Aythya fuligula – raţa moţată, dar şi alte specii de scufundătoare. Variaţiile
numerice la nivelul stolurilor mixte sunt determinate de fluctuaţiile normale de la nivelurile
populaţiilor precum şi de condiţiile climatice îngheţ/dezgheţ din zonă.
Crex crex – cristelul de câmp, SPEC1, este o specie cu largă răspândire în zonă şi cu o
prezenţă constantă. Faptul că aceasta foloseşte ca zone de cuibărit porţiuni înierbate cu
vegetaţie deasă, precum şi unele suprafeţe cu culturi agricole perene - lucernă, trifoi,
prezenţa sa este limitată la existenţa acestor tipuri de zone. În plus, teritorialismul foarte
accentuat al speciei, legat de posibilitatea găsirii unor cantităţi de hrană suficiente pentru
pui, le obligă să cuibărească la distanţe mari, o pereche faţă de cealaltă. Prezenţa acestei
specii în zonă nu este periclitată.
Oxyura leucocephala – raţa cu cap alb, SPEC1, are la nivel nord-european populaţii
destul de reduse ca număr. Exemplarele care rămân iarna în zonă sunt legate de
suprafaţa lacurilor care nu îngheaţă, astfel încât, uneori pot fi întâlnite chiar zeci de
exemplare în cârduri mici, care reprezintă probabil una-două familii. Adesea, această
specie se asociază şi cu alte specii de raţe scufundătoare.
Referitor la specia Branta leucopsis– gâsca călugăriţă, SPEC2, în toamna anului 2010 a
fost observat un singur exemplar, într-un cârd de Anser albifrons – gârliţa mare. Fiind
singura observaţie pe parcursul a mai bine de 50 de ani, concluzionăm că specia nu are
traseul de migraţie prin zonă.
Ciconia ciconia – barza albă, SPEC2, cuibăreşte în zonele antropice dar foloseşte
pentru hrănire cu precădere suprafeţele mlăştinoase, apropiate de localităţi. În zona
lacurilor nu este frecvent întâlnită, deoarece are un comportament de căutare a hranei,
specific zonelor umede, înierbate şi nu cu luciu deschis. În timpul pasajelor, stolurile mari
care trec prin zonă, folosesc terenurile cu arături proaspete, pentru căutarea hranei.
Specia nu este ameninţată în zonă.
Coracias garrulus - dumbrăveanca, SPEC2, a fost observată în zonă, în mod special în
perioadele de pasaj din luna august. Înainte de defrişarea şleaurilor bătrâne de luncă,
care erau răspândite în lungul văilor Bistriţei şi Siretului, pentru a face loc lacurilor de
acumulare, specia era un cuibăritor frecvent. Lipsa scorburilor sau a găurilor din mal,
favorabile unor locuri de cuibărit au determinat apariţia speciei doar în trecere;
Gallinago media – becaţina mare, SPEC2, a fost reprezentată prin puţini indivizi, chiar şi
în perioadele când pe traseele de migraţie existau zone înmlăştinate naturale. Fluctuaţiile
în numărul de exemplare ce pot fi observate în zonă, sunt determinate de variaţiile de la
nivelul populaţiilor din nordul Europei.
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Limosa limosa – sitarul de mal, SPEC2, este întalnit în zona lacurilor, în timpul pasajelor.
Observaţiile confirmă adesea, mai multe stoluri de câteva sute de exemplare, în acelaşi
timp, pe acelaşi lac.
Phalacrocorax pygmaeus – cormoranul mic, SPEC2, apare în zonă doar în mod
accidental, deoarece habitatele obişnuite de cuibărit sunt mult în afara drumurilor de
migraţie care trec pe aici;
Platalea leucorodia - lopătarul, SPEC2, a fost observat în penaj nupţial chiar şi pe timpul
verii, în apropierea grindului format prin colmatare, pe lacul Răcăciuni şi acoperit cu
stufării. Posibilitatea ca această specie să ajungă să clocească în zonă nu este exclusă,
cu condiţia ca fluctuaţiile nivelurilor lacurilor să nu acopere grindurile uscate în perioada
aprilie-iunie. Acest aspect este valabil şi pentru alte specii cuibăritoare la sol.
În categoria SPEC3, sunt incluse, conform criteriilor europene, specii aflate în declin, la
care fluctuaţiile populaţionale, ce se întind adesea pe parcursul mai multor ani, sunt
datorate unor perioade cu o abundenţă sau diminuare a efectivului.
Categorii de periclitare
Conform BirdLife International categoriile de periclitare adoptate se reflectă în fauna de
păsări din zonă, astfel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Categoria E – periclitate – 2 specii;
Categoria V – vulnerabile – 27 specii;
Categoria R – rare – 4 specii;
Categoria D – declin – 20 specii;
Categoria L – localizată – 2 specii;
Categoria S – sigură – 30 specii.

În zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, ROSPA0063, sunt identificate
40 de specii listate în Anexa 3 a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 57/ 2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ritmul nictemeral al păsărilor presupune uneori deplasări lungi de zeci de kilometri, între
locurile de hrănire şi cele de adăpost, putând acoperi adesea întreaga distanţă dintre
lacurile Lilieci şi Bereşti. De regulă, unele concentrări ale surselor de hrană, sunt
valorificate cu maximum de eficienţă de păsări, care străbat distanţe destul de lungi
pentru aceasta. În aceste condiţii, apreciem că starea de periclitare a celor 40 de specii
cuprinse în Anexa 3, a OUG. 57/ 2007 cu modificările şi completările ulterioare, poate fi
diferită faţă de aprecierile făcute la nivel european. Adesea, condiţiile locale determină
aglomerări sau dispersări, independente de situaţia generală a unei specii, pe întreg
arealul său de existenţă.
Alcedo atthis – pescăruşul albastrueste întâlnit pe tot arealul lacurilor din zona protejată,
iar starea de conservare a habitatului caracteristic acestei specii, este favorabilă. Fiind o
specie teritorială destul de agresivă care îşi protejează spaţiile de procurare a hranei,
pescăruşul albastru are în condiţiile actuale la dispoziţie un spaţiu favorabil mult mai
extins, motiv pentru care considerăm că poate fi încadrat în categoria S.
Anthus campestris – fâsa de câmp a fost semnalată doar în perioadele de pasaj într-un
număr redus de exemplare. Habitatele din zonă nu sunt caracteristice speciei, aceasta
făcând parte din categoria R.
Aquila pomarina – acvila ţipătoare mică este destul de puţin răspândită în zonă,
observaţiile în timp, fiind caracteristice pasajului. Ea este o specie care îşi face cuibul în
păduri, dar are nevoie pentru căutarea hranei de teritoriu natural cu o suprafaţă de până
la 1000 ha. Specia este rară în zonă, fiind încadrată în categoria R.
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Ardea purpurea – stârcul roşu este o specie prezentă pe valea mijlocie şi inferioară a
râului Siret. Deşi cuibăreşte în colonii, amplasând cuiburi în stufării, habitatele cu stuf din
zonele colmatate ale lacurilor nu pot fi considerate ca sigure, deoarece fluctuaţiile
nivelului apelor îneacă adesea cuiburile. Din această cauză, specia este rară, iar
efectivele populaţiilor dependente de modul de folosire al apei din lacuri, reflectă de fapt,
condiţiile existente în zonă. Specia poate fi încadrată în categoria R.
Asio flammeus – ciuful de câmpeste un oaspete frecvent de iarnă, care se deplasează
în căutarea hranei doar noaptea, restul zilei petrecându-l adăpostit în tufărişuri dese de
pe maluri, ceea ce îl face greu observabil.În realitate, specia este oaspete de iarnă,
inclusă în categoria S.
Botaurus stellaris – buhaiul de baltă este frecvent întâlnit în perioada pasajelor de
toamnă. Datorită faptului că plasează cuiburile în stufării, efectivele populaţiilor locale sunt
vulnerabile la fluctuaţiile nivelului apei din lacuri. Dacă pentru perioadele de cuibărit,
specia s-ar încadra în categoria R, în perioadele de pasaj se încadrează cu siguranţă în
categoria S.
Burchinus oedicnemus – pasărea ogorului este caracteristică zonelor de stepă sau
deşertificate. În perioadele de pasaj, specia a fost observată rareori, în exemplare izolate,
acestea fiind probabil cu un caracter eratic. Specia se încadrează în categoria R.
Calidris alpina – fugaciul de ţărm nu a cuibărit niciodată în zonă. Datorită fluctuaţiilor
nivelului apelor prin uzinarea lacurilor, suprafeţe destul de întinse mâloase, cu surse
importante de nevertebrate ca hrană, devin accesibile şi favorizează staţionarea unor
stoluri, uneori destul de numeroase. Acestea îşi continuă migraţia către sud, imediat ce
condiţiile meteorologice se înrăutăţesc. Primăvara pe drumul de întoarcere viteza de
deplasare este atât de mare, încât specia poate fi observată doar întâmplător. Specia se
încadrează în categoria S.
Chlidonias niger – chirighiţa neagră depune ouăle pe sol, pe grinduri înierbate, acestea
din urmă fiind destul de puţine. Nici acum nu cuibăresc multe exemplare datorită faptului
că nivelul apelor variază, inundând adesea grindurile rezultate din colmatare, pe care
păsările depun ouă. În perioadele de pasaj, numărul exemplarelor este relativ constant şi
dependent de fluctuaţiile numerice ale populaţiilor care vin. Se încadrează în categoria S.
Ciconia ciconia – barza albă cuibăreste în zonă, dar lucrările de desecare au limitat
posibilităţile ei de hrănire, prin dispariţia zonelor mlăştinoase. În zonele litorale ale
lacurilor, comportamentul de obţinere a hranei nu favorizează barza. Întrucât zonele
agricole oferă surse de hrană foarte limitate pentru această specie cuibăritoare, ea se
încadrează în categoria V. Atunci când pasajul se suprapune peste perioade în care au
loc arăturile de vară, stolurile mari de berze pot fi considerate în categoria S.
Ciconia nigra – barza neagră este reprezentată printr-un număr mic de exemplare.
Specia cuibăreşte în arborii din pădurile bătrâne fiind dependentă de existenţa unor zone
mlăştinoase, de unde poate asigura hrana puilor. Desecările efectuate în ultimii 30 de ani
au redus drastic posibilităţile de hrănire ale speciei, astfel încât deşi există condiţii
favorabile pentru cuibărit, efectivul populaţiilor este foarte redus. Specia poate fi încadrată
în categoria R.
Circus aeruginosus – eretele de stuf cuibăreşte în zonă, folosind pâlcurile de stufării
care se formează, de regulă, pe meandrele abandonate sau în zonele înmlăştinate.
Întrucât cuibul amplasat pe sol este vulnerabil fluctuaţiilor nivelului apei chiar în zonele de
stufării de pe lacuri, numărul perechilor cuibăritoare este relativ constant. Specia Circus
aeruginosus se încadrează în categoria S.
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Circus cyaneus – eretele vânăteste o specie de pasaj, şi, mai ales, oaspete de iarnă în
zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti. Specia poate fi afectată numeric,
în perioadele în care îngheţurile sunt prelungite, iar câmpurile sunt acoperite timp
îndelungat cu straturi de zăpadă. Cu toate fluctuaţiile numerice, specia se poate încadra
în categoria S.
Coracias garrulus – dumbraveanca. Dispariţia spaţiilor favorabile de cuibărit, a redus
drastic numărul perechilor cuibăritoare din zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău –
Bereşti. Agricultura intensivă a contribuit la limitarea surselor de hrană şi diminuarea
populaţiilor în perioadele de pasaj, când specia este nevoita să-şi devieze traseele de
migraţie. Specia se poate încadra în categoria V.
Crex crex – cristelul de câmpeste constituit din populaţii cuibăritoare în zonă, care
folosesc de regulă, culturile perene de trifoi, lucernă, sau spaţiile înierbate de tip fâneţe
pentru cuibărit. Specia are un caracter teritorial foarte accentuat, numărul perechilor de
indivizi fiind limitat, dar constant în fiecare an. Pentru zona lacurilor de acumulare Buhuşi
– Bacău – Bereşti specia Crex crex poate intra în categoria S.
Cygnus cygnus – lebăda de iarnă este oaspete de iarnă în zonă neavând condiţii de
cuibărit. În anii favorabili, când stratul de gheaţă al lacurilor este mai subţire, se observă
un număr mare de exemplare care folosesc apele puţin profunde şi grindurile de
colmatare, pentru hrană şi adăpost. Pe unele lacuri au fost numărate 500-1000 de
exemplare pe tot parcursul iernii. Specia Cygnus cygnus se încadrează în categoria S.
Egretta alba – egreta mare nu cuibăreşte în zonă, dar în timpul pasajelor au fost
observaţi 15-20 de indivizi. Uneori, exemplare răzleţe rămân şi pe timpul iernii, atâta timp
cât au apă neîngheţată de mică profunzime, de unde să-şi poată procura hrana. Fiind
prezentă constant, specia Egretta alba se poate încadra în categoria R.
Egretta garzetta – egreta mică este prezentă în timpul migraţiilor, îndeosebi pe lacurile
Bereşti şi Răcăciuni, unde au fost observate 50-100 de exemplare. Specia Egretta
garzetta se încadrează în categoria S.
Falco vespertinus – vânturel de seară. Dispariţia pădurilor din zonă, a diminuat numărul
perechilor cuibăritoare iar în timpul pasajelor pot fi observate uneori exemplare răzleţe.
Practicile agricole, au contribuit în mare măsură, la reducerea efectivelor populaţiilor
acestei specii consumatoare de insecte. Pentru zona lacurilor de acumulare Buhuşi –
Bacău – Bereşti specia Falco vespertinus se poate încadra în categoria V către E.
Gallinago media – becaţina este prezentă constant în zonele de păşune umedă, dar
numai în perioadele de pasaj şi în număr redus de exemplare. În prezent specia poate fi
observată doar accidental. Ea poate fi considerată ca făcând parte din categoria V,
deoarece islazurile umede au dispărut aproape complet.
Gavia stellata – cufundarul mic a fost observat în număr mic de exemplare pe valea
Siretului, ca specie de pasaj şi uneori oaspete de iarnă. Pe lacurile Răcăciuni şi Bereşti
este frecvent întâlnită în grupuri de 10 exemplare, iar pe toată suprafaţa acestor lacuri au
fost observate în perioada – iunie 2010 – aprilie 2011, între 30 şi 100 exemplare. Pe
lacurile de acumulare Lilieci şi Bacău II, apariţia acestei specii este sporadică. Dacă la
începutul migraţiei pot fi observate mai multe exemplare, efectivele populaţiilor scad pe
parcursul anului, mai ales înaintea unui îngheţ puternic. Faptul poate fi pus pe seama
continuării migraţiei către sud, dar nu putem exclude nici posibilitatea ca numeroşi indivizi
să moară înecaţi, încurcându-se în plasele pescarilor. Specia Gavia stellata poate fi
trecută în categoria V - datorită riscurilor probabile de înec.
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Haliaetus albicilla – vulturul codalb apare sporadic în zona lacurilor de acumulare
Buhuşi – Bacău – Bereşti, în perioadele de migraţie, mai ales pe lacurile Răcăciuni şi
Bereşti. Specia Haliaetus albicilla se încadrează în categoria R.
Ixobrychus minutus – stârcul mic cuibăreşte în număr mare de perechi, în pâlcurile de
stuf, de lângă bălţile râului Siret. Peste populaţia locală, bine reprezentată, se suprapun,
mai ales în timpul migraţiei de toamnă, numeroşi indivizi în trecere. Deşi este o specie
solitară şi destul de agresivă teritorial, numărul de indivizi este totuşi destul de mare.
Specia Ixobrychus minutus poate fi încadrată în categoria S.
Lanius collurio – sfrânciocul roşiatic a existat întotdeauna ca specie cuibăritoare în zonă
folosind cu eficacitate toate tufărişurile răzleţe de pe islazurile sau lizierele forestiere.
Specia găseşte şi în momentul de faţă numeroase habitate favorabile atât pentru cuibărit,
cât şi pentru hrănire, dar acestea sunt situate în afara luciului de apă. Peste populaţia
locală, se suprapun uneori şi exemplare aflate în migraţie, dar fenomenul este greu
observabil deoarece ele se deplasează solitar.Specia Lanius collurio poate fi încadrată în
categoria S.
Larus minutus – pescăruşul mic cuibăreşte constant în număr redus de exemplare, în
perioadele de pasaj, fără a fi abundent. Prezenţa sa în număr diferit de exemplare este
dependentă de dimensiunile populaţiilor din zonele de cuibărit. Specia Larus minutus
poate fi considerată ca făcând parte din categoria S.
Nycticorax nycticorax – stârcul de noapte. Pe suprafeţele întinse ale lacurilor, prezenţa
sursei de hrană favorizează existenţa acestei specii. Specia Nycticorax nycticorax se
încadrează în categoria S.
Oxyura leucocephala – raţa cu cap alb este întâlnită în perioadele de pasaj, toamnă
târziu, ca oaspete de iarnă. În zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, au
fost observate 20-30 de exemplare, răspândite printre raţele scufundătoare, aglomerate
în stoluri. Specia Oxyura leucocephala se încadrează în categoria R.
Pandion haliaetus – vulturul pescar se observă sporadic, în exemplare izolate, pe
lacurile Răcăciuni şi Bereşti, datorită condiţiilor habitatului în care peştii de talie medie nu
înoată aproape de suprafaţa apei. Specia Pandion haliaetus se încadrează în categoria
R.
Pernis apivorus – viesparul este o specie migratoare care apare în zona lacurilor de
acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti. În perioada – iunie 2010 – aprilie 2011, au fost
observaţi 25-30 de indivizi. Specia Pernis apivorus se încadrează în categoria R.
Phalacrocorax pygmaeus – cormoranul mica fost observat în grupuri mici de 8-10
exemplare pe lacurile Răcăciuni şi Bereşti, în timpul perioadelor de pasaj, fără a staţiona
prea mult timp în zonă. Specia Phalacrocorax pygmaeus se încadrează în categoria R.
Phalaropus lobatus – notatiţa a fost observată izolat, în zonele litorale ale lacurilor
Răcăciuni şi Bereşti. Specia Phalaropus lobatus se încadrează în categoria R.
Platalea leucorodia – lopătarul a fost semnalat în fiecare an pe lacurile Răcăciuni şi
Bereştiîn exemplare răzleţe, pe valea Siretului. Neavând posibilităţi de filtrare a mâlului
pentru hrănire, acestea părăseau zona imediat. În timpul pasajelor poate fi observată
destul de frecvent, dar stolurile nu depăşesc 5-15 exemplare. În prezent, specia Platalea
leucorodia, se încadrează în categoria R.
Plegadis falcinellus – ţigănuşul este o specie de pasaj, care nu cuibăreşte în zonă dar
poate fi observată în cârduri de 25-30 exemplare pe lacurile Lilieci, Răcăciuni şi Bereşti.
Specia Plegadis falcinellus se încadrează în categoria R.
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Pluvialis apricaria – ploierul auriu a fost observat în timpul pasajelor de toamnă în
cârduri mici de 5-15 exemplare, în căutarea hranei, pe grindurile şi lacurile Răcăciuni şi
Bereşti. În timpul toamnei, nu staţionează în zonă mai mult de 1-2 săptămâni. Specia
Pluvialis apricaria se încadrează în categoria R.
Porzana parva - cresteţ cenuşiu cuibăreşte şi a fost observată în timpul pasajelor
aproape în toate bălţile cu stufării, create de meandrele Siretului. Urmele lăsate pe mâl, la
marginile apelor, sunt un indiciu privind existenţa acestei specii. Specia Porzana parva se
încadrează în categoria S.
Porzana porzana – cresteţ pestriţ este frecvent în zonele cu stufării de lângă bălţile
create de meandrele Siretului. Specia Porzana porzana se încadrează în categoria S.
Cele două specii de cristei, precum şi altele cu o viaţă asemănătoare, au un concurent la
sursele de hrană reprezentat de fazan, ce constituie un adversar important în menţinerea
populaţiilor locale de specii autohtone.
Recurvirostra avosetta – ciocîntors apare sub forma unor exemplare răzleţe pe lacul
Lilieci şi în cârduri de 25-50 exemplare, în perioadele de pasaj, pe lacurile Răcăciuni şi
Bereşti. În anul 2009, pe unul din grindurile formate pe lacul Răcăciuni, care oferă condiţii
favorabile, au fost observate cuibărind 33 de perechi de ciocîntors. În primăvara anului
2010, specia a revenit la cuibărit dar odată cu creşterea nivelului apei lacului, cuibăritul a
fost compromis. Dacă în perioada aprilie-mai nivelul apei lacului Răcăciuni ar fi menţinut
la un nivel mai scăzut, în zonă s-ar putea instala o colonie din această specie. Specia
Recurvirostra avosetta se încadrează în categoria S.
Sterna albifrons – chira mică a fost observată sporadic pe lacul Lilieci putând fi încadrată
în categoria R.
Sterna hirundo - chira mică a cuibărit şi a fost observată în pasaj cu numeroase
exemplare, aproape pe toate bălţile mai mari create de meandrele Siretului înainte de
apariţia lacurilor. În perioada actuală specia este prezentă în toată zona cuibărind pe lacul
Lilieci în puţine exemplare şi mai multe perechi pe lacurile Răcăciuni şi Bereşti. În timpul
pasajelor se adaugă populaţiei locale şi numeroşi indivizi aflaţi în migraţie. Specia Sterna
hirundo se încadrează în categoria S.
Tringa glareola – fluierarul de mlaştină a fost observat răzleţ, în număr redus de
exemplare, nefiind o specie ameninţată. Specia Tringa glareola se încadrează în
categoria R.
Evoluţia probabilă a populaţiilor afectate de proiect
În ceea ce priveşte speciile de păsări, acestea vor fi deranjate doar temporar, în timpul
fazei de execuţie a lucrărilor de construire a lacului si digului de protectie. Intervenţiile nu
vor cauza schimbări în evoluţia populaţiilor speciilor de păsări.
Impactul asupra speciilor şi habitatelor, precum şi măsurile de reducere a impacturilor
sunt prezentate la capitolul III. şi IV.
Integritatea ariei protejate de interes comunitar
„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
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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).
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.
Structura ROSPA0063Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti,este definită de
totalitatea factorilor abiotici (climă, relief, sol, ape) şi biotici (faună şi floră) care contribuie
la realizarea cadrului natural.
Proiectul analizat se află la limita cu ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi-BacauBeresti, suprafaţa ocupată este de doar 31849 mp, iar restul va fi teren liber de
construcţii, cu un grad minim de intervenţie faţă de situaţia actuală.
Proiectul analizat nu va ocupa terenuri pe suprafaţa sitului.
Intervenţiile efectuate in vecinatatea sitului sunt la o scară mică, fără a influența specii şi
habitate aflate la distanţe mai mari. Iar pe amplasamentul proiectului nu sunt prezente
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habitate de interes comunitar, obiectivele de protecţie fiind 51 de specii de păsări incluse
în AnexaI a Directivei Păsări.
Obiectivele de conservare ale ariei protejate de interes comunitar
Obiectivele de protecţie sunt cele 51 de specii de păsări incluse în Anexa I a Directivei
Păsări, precum si habitatele lor.
În zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, ROSPA0063, au fost identificate
40 de specii listate în Anexa 3 a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 57/ 2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
Descrierea stării actuale de conservare a ariei protejate de interes comunitar
Conform FormularuluiStandard Natura 2000, speciile de păsări pentru care situl a fost
desemnat se află într-o stare de conservare bună.
Ritmul nictemeral al păsărilor presupune uneori deplasări lungi de zeci de kilometri, între
locurile de hrănire şi cele de adăpost, putând acoperi adesea întreaga distanţă dintre
lacurile Lilieci şi Bereşti. De regulă, unele concentrări ale surselor de hrană, sunt
valorificate cu maximum de eficienţă de păsări, care străbat distanţe destul de lungi
pentru aceasta. În aceste condiţii, apreciem că starea de periclitare a celor 40 de specii
cuprinse în Anexa 3, a OUG. 57/ 2007 cu modificările şi completările ulterioare, poate fi
diferită faţă de aprecierile făcute la nivel european. Adesea, condiţiile locale determină
aglomerări sau dispersări, independente de situaţia generală a unei specii, pe întreg
arealul său de existenţă.
Starea de conservare a tuturor speciilor a fost corelată cu informaţiile căpătate prin
literatura de specialitate. Astfel, multe specii care în unele zone supuse cercetărilor sunt
considerate vulnerabile, nu pun probleme pe toată suprafaţa arealului lor. La acest fapt se
adaugă şi fluctuaţiile populaţionale caracterizate prin curba lui Gauss, care presupun
perioade cu număr foarte redus, alternând cu perioade în care numărul de indivizi este
foarte mare. Factorii care determină acest fenomen sunt multipli şi de cele mai multe ori
nu afectează în mod capital specia în general, ci doar populaţiile locale, în anumite
momente ale existenţei lor. Pentru a stabili riscul potenţial generat de orice activitate sau
fenomen natural, sunt necesari ani îndelungaţi de observaţii efectuate de ornitologi,
pentru cunoaşterea şi evaluarea capacităţii de adaptare, în corelaţie cu biologia speciilor.
Identificarea şi evaluarea impactului
Identificarea şi cuantificarea impacturilor cauzate de implementarea proiectului
Prin natura sa, proiectul analizat în prezentul studiu este bine definit atât prin elementele
lui cât si privind modul de execuție şi schimbările produse. Practic, impactul pe termen
scurt este identic cu cel din perioada de construcție-montaj şi perioada imediat următoare.
Impactul pe termen lung este nesemnificativ.
În afara impactului activitaţilor umane desfăşurate în perimetrul sau în vecinătatea sitului,
pot exista fenomene de eroziune a malurilor sub acţiunea apei, inundaţii, alunecări de
teren, incendii de vegetaţie în anii secetoşi, eutrofizarea apelor, daune provocate de
vânturile puternice, cu impact semnificativ asupra habitatelor speciilor de păsări care fac
obiectul protecţiei.
Impactul asupra speciilor de păsări prezente şi posibil prezente în zona proiectului
Dintre cele 51 specii de păsări menţionate în formularul standard al ROSPA0063 Lacurile
de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, se estimează că lucrările de construcţie a lacului
de agreement si dig perimetral, pe termen foarte scurt (numai în timpul execuţiei
lucrărilor), vor avea impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil,
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asupra a 2 specii de păsări (Caprimulgus europaeus – Caprimulg şi Crex crex - Cristel de
câmp), care s-ar putea afla în zona sau în vecinătatea acestui amplasament.
Caprimulgus europaeus – Caprimulg şi Crex crex - Cristel de câmp au primit indicatorul C
(sunt prezente pe suprafaţa sitului), gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care
sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de refacere: A – conservare
excelentă, gradul de izolare a populaţiilor prezente în sit faţă de aria de răspândire
normală a speciilor este C - populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluarea
globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective este C – valoare
considerabilă. Ceea ce înseamnă că speciile respective au o stare bună de conservare
Caprimulgus europaeus - caprimulgul este caracteristic zonelor deschise, aride,
reprezentate de rarişti ale pădurilor de conifere sau de amestec şi în păşuni. Se hrăneşte
cu insecte ce zboară la crepuscul sau noaptea şi pe care le prinde în zbor. Cuibăreşte pe
sol, în scobituri de pe pajişti sau la adăpostul copacilor sau a tufişurilor. Femelă depune în
mod obişnuit 1 – 3 ouă, în a două parte a lunii mai şi începutul lunii iulie. Incubatia
durează în jur de 17 – 18 zile şi este asigurată în special de către femelă, care este
hrănită în tot acest timp de către mascul. Puii devin zburători la 16 – 19 zile şi sunt îngrijiţi
în tot acest timp de către femelă. Reducerea pesticidelor folosite în agricultură şi un
management prietenos al pajistilor şi pădurilor, cu păstrarea rariştilor contribuie la
conservarea speciei.
Crex crex - cristelul de camp, cunoscut şi sub denumirea de Cârstei de câmp, este o
specie caracteristică zonelor joase, cum sunt păşunile umede, dar şi culturilor agricole
(cereale, rapiţă, trifoi, cartofi). Cuibul este aşezat într-o scobitură pe sol (12 – 15 cm
diametru şi 3 - 4 cm adâncime) şi căptuşit cu vegetaţie. Femelele pot produce o a
douaponta la începutul lunii iulie. Femeladepune de obicei 8 – 12 ouă la sfârşitul lunii mai.
Incubatia durează în medie 19 – 20 de zile şi este asigurată numai de către femelă. Puii
pot părăsi cuibul după o zi sau două. Sunt hrăniţi în continuare de către femelă încă 3- 4
zile, după care se hrănesc singuri. Puii devin zburători la 34 - 38 de zile. Succesul
cuibăritului este de 80 – 90 % în teritoriile nederanjate şi de circa 50% acolo unde
păşunile se cosesc, iar culturile agricole se recoltează. Distrugerea şi degradarea
habitatelor reprezentate de păşunile umede, distrugerea pontelor şi a cuiburilor în timpul
cositului, în cazul păşunilor şi a recoltării în cazul culturilor, sunt principalele pericole ce
afectează specia.
Speciile: Anthus spinoletta (Fâsă de munte), Apus apus – Drepneaua, Aquila pomarina Acvilă ţipătoare mică, Asio otus - ciuful de pădure, Athene noctua – Cucuvea, Buteo
buteo - Şorecar comun, Falco peregrinus - Şoim călător, Lanius collurio - Sfrâncioc
roşiatic, Perdix perdix – Potârnichea, Streptopelia turtur – Turturică, Upupa epops Pupăza,sunt listate cu indicatorul D, cu populaţie nesemnificativă în sit faţă de populaţia
de la nivel naţional. Zona de implementare a proiectului ar putea oferi condiţii pentru
caspeciile respective să fie prezente, însă abundenţaredusă, face puţin probabilă
prezenţa lor pe amplasament.
Putem afirmacă speciile a căror populaţii în situl ROSPA0063 au indicativul D (populaţie
nesemnificativă) nu sunt în nici un fel afectate de proiect, pe de o parte din cauza faptului
că investiţia este localizată în intravilanul localităţii, pe de altă parte datorită specificului
proiectului: Construire lac de agreement cu dig perimetral, în zona antropizata, destinată
dezvoltării unor activitati agricole.
Prin naturasa, această investiţie nu se numără printre cele care aduc impacturi majore şi
nu contravine prevederilor Planului de management. Construcţia va fi în armonie cu
peisajul local.
Nu se vor cauza pierderi însemnate de suprafeţe ale habitatelor naturale din zonă.
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Construirea lacului de agrement nu reprezintă un proiect cu potenţial perturbator major,
atât pentru peisaj, pentru speciile de păsări protejate sau pentru factorii de mediu în
general. Nu vor fi emisii de substanţe poluante, deşeurile vor fi depozitate conform legii,
nu va fi un trafic intens, luminozitate intensă în timpul nopţii, emisii de zgomot peste
limitele admise, iar locaţia nu oferă un potenţial de dezvoltare viitoare a unor activităţi
intensive sau cu impact major asupra mediului.
Multe dintre speciile de păsări care tranzitează zona pot fi dimpotrivă interesate de
condiţiile de hrană şi eventual adăpost oferite de viitoarea investiţie, de altfel multe dintre
speciile de păsări sunt suficient de permisive faţă de prezenţa umană astfel încât să
poată profitade oportunităţile oferite.
Zona prezintă deja aspecte de antropizare. Pe amplasament nu sunt prezente habitate de
interes comunitar care să necesite măsuri de protecţie specială.
Speciile de păsări listate în Formularul standard Natura2000 şi enumerate în AnexaII a
Directivei 92/43/CEE, pot fi prezente pe amplasament însă prin naturasa, lacul de
agreement cu suprafata de 31849 mp nu va avea un impact negativ semnificativ astfel
cum este prevăzut la art. 28 al OUG 57/ 2007 cu modificările şi completările ulterioare.
Singura etapă care va avea un potenţial impact perturbator asupra speciilor de păsări
care fac obiectul protecţiei în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de
acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti, este cea de construire, prin zgomotul suplimentar,
generarea deşeurilor, etc.
Evaluarea impactului cumulativ
Evaluarea impactului cumulativ este dificil de realizat în lipsa unor date cuprinzătoare şi
actualizate asupra populaţiilor speciilor protejate şi distribuţiei acestora în cadrul sitului.
Impactul cumulativ apare atunci când impacturile unor intervenţii (chiar şi impacturi
minore, nesemnificative) se cumulează şi produc împreună impacturi semnificative
asupra unei populaţii de păsări sau asupra habitatelor de hrănire sau reproducere. De
obicei acest impact cumulativ apare la o scară mai mare de timp, ca un efect întârziat, şi
este greu de remediat dacă nu se redresează din timp.
Categorii de activităţi umane identificate în prezent, în perimetrul şi în imediata vecinătate
a sitului:

Activităţi agricole şi silvice: cultivare, cosit, utilizarea pesticidelor, fertilizare, irigare,
păşunat, creşterea animalelor, plantare;

Activităţi de pescuit, vânătoare, cules: acvacultură, pescuit comercial, pescuit recreativ
sportiv, vânătoare, braconaj, capturare faună în alte scopuri, recoltare floră;

Activităţi de urbanism şi industrializare: dezvoltare de zone rezidenţiale, locuinţe,
aşezări, zone industriale, depozite de deşeuri menajere, construcţii agricole;

Transport şi comunicaţii: şosele, linii electrice, drumuri tehnice şi de exploatare, ţevi
conducte, acces în sit;

Activităţi desfăşurate în timpul liber: turism, sporturi nautice, plimbări, echitaţie,
vehicule nemotorizate, camping;

Activităţi care conduc la schimbarea condiţiilor hidrologice: acoperire, asanare,
managementul nivelului de apă, îndiguire, consolidare maluri, lucrări de apărare,
canalizare, inundare.
Masurile de reducere a impactului
Măsuri de reducere a impactului în faza de execuţie:



În timpul lucrărilor șantierul nu se va extinde în afara suprafețelor prestabilite.
Deșeurile de șantier nu vor fi lăsate în zona lucrărilor, ci se vor transporta în locurile
special destinate, în afara ariei protejate și departe de albia râului.
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Nu se vor efectua tăieri de arbori.
Se va evita poluarea apelor subterane și de suprafață. Utilajele vor fi depozitate la o
distanță de minim 20 m de albia lacului.
Utilajele și autovehiculele, care prezintă risc de scurgere (de uleiuri, de combustibil,
etc.) nu vor fi folosite în interiorul sitului.
Lucrările de constrire se vor desfășura evitând perioada de reproducere a speciilor de
păsări de interes comunitar.
Nu se vor executa lucrări majore în perioada 15 mai – 15 august, când cele două
specii cuibaritoare la sol: caprimulgul şi cristelul de câmp, sunt în perioada de cuibărit
şi creştere a puilor.

Ȋn vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt
interzise:
a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de
maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor de
protective din aria naturala protejata de interes comunitar;
e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi
capturarea;
f) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a
acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la
acestea, uşor de identificat.
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane,
prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B a OUG 57/ 2007, cu modificarile ulterioare, cu
excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în
afara lor, sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie;
c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea
cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic;
f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea
spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic.
Peisajul
Efecte si impacturi potentiale




Alterarea aspectului şi caracterului natural al luncilor inundabile în urma lucrărilor de
apărare împotriva inundaţiilor
Infrumusețarea amplasamentului actual prin creerea unei zone recreationale;
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Caracterizarea impactului
-

Amplarea impactului: impact local, numai pentru terenul analizat;
Tipul impactului: impact neutru;
Durata impactului: impact pe termen mediu si lung;

Amenajări, dotări, măsuri de reducere a impactului asupra peisajului
- Reducerea impactului asupra peisajului zonei analizate se poate face printr-o
organizare judicioasă a zonelor de pe amplasament.
Patrimoniul cultural, arheologic si arhitectural
In perimetrul proiectului si vecinatatile acestuia nu sunt obiective arhitectonice sau
arheologice care ar putea fi afectate.
Bunuri materiale, fiinte umane
In vecinatatea proiectului nu sunt materiale sau zone rezidentiale care ar putea fi
afectate.
Populatia din zona nu va fi afectata de realizarea acestui proiect.
Trebuie avut in vedere faptul ca lacul va utilizat ca lac de agrement.
Prin realizarea digului de protectie se scoate de sub efectul inundatiilor amplasamentul
analizat;
Caracterizarea impactului: Impactul pozitiv pe termen mediu si lung.
Riscuri naturale
Zona amplasamentului este supusa riscului la inundatii, conform studiului hidrologic
realizat de ANAR ABA Siret.
In vederea unei dezvoltari ulterioare terenul va fi scos de sub acest risc prin lucrari de
indiguire executate perimetral, fiind construit un dig de protectie.
Relaţia cu alte planuri, proiecte existente sau planificate
Nu sunt alte proiecte si planuri care se dezvolta in zona.
In acesta etapa beneficiarul are intentia sa scoata terenul de sub efectul inundatiilor pentru
a dezvolta activitati ulterioare: recreative sau rezidentiele, care vor fi analizate printr-un plan
urbanistic zonal.
CAPITOLUL 5 - ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERAŢIE
Alternative studiate pentru proiectului – „Imprejmuire cu dig de protectie si lac” in
extravilanul municipiului Bacau judeţul Bacău, se pot referi la:




Momentul demararii proiectului;
Amplasamentul proiectului;
Soluţiile tehnice privind construcţia/exploatarea digului de protectie si a lacului;
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Momentul iniţierii proiectului
Se pot alege variante pentru momentul initierii proiectului, sau chiar intreruperea si/sau
diminuarea lucrarilor de constructii in anumite perioade care ar putea sa aiba un impact
perturbator asupra speciilor de păsări care fac obiectul protecţiei în aria de protecţie
avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti.
Se va realiza etapizarea lucrarilor in asa fel incat sa nu se execute lucrări majore în
perioada 15 mai – 15 august, când cele două specii cuibaritoare la sol: caprimulgul şi
cristelul de câmp, sunt în perioada de cuibărit şi creştere a puilor.
Amplasamentul proiectului
Suprafata de teren pe care se propune proiectul este cel care prezinta interes din
partea titularului, deci nu se poate lua in considerare un alt amplasament.
Terenul este slab productiv conform studiului OSPA, nu se afla pe teritoriul sitului
avifaunistic ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti ci la limita
acestuia.
Totusi se poate lua in considerare posibilitatea modificarii locatiei anumitor componente
ale proiectului, avand in vedere suprafata mare a terenului.
Amplasamentul digului de protectie marcheaza limita proprietatii si are ca scop
scoaterea terenului de sub efectul inundatiilor.
Amplasarea lacului in partea de sud a luat in calcul considerente tehnice, avand in
vedere studiul hidrogeologic efectuat , curgerea acviferului este pe directia NE-SV,
lacul asigurand drenajul apelor freatice.
Locatia organizarii de santier poate fi modificata in asa fel incat sa fie la distanta fata de
limita sitului.
Soluţiile tehnice privind construcţia şi/sau exploatarea lacului.
În ceea ce privesc tehnologiile utilizate în construcţia şi exploatarea lacului, acestea
sunt adaptate tehnicilor utilizate în mod curent.
Măsurile de prevenire a impactului şi de refacere a amplasamentului vor fi impuse prin
actele de reglementare emise de instituţiile cu competenţe în domeniul protecţiei
mediului, pe baza studiilor de mediu dispuse.
Alternativa 0 - Neimplementarea proiectului
Avantaje
- Nu va exista nici un impact perturbator asupra speciilor de pasari care fac obiectul
protecţiei în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare
Buhuşi-Bacău-Bereşti;
Dezavantaje;
- Terenul va fi in continuare sub efectul inundatiilor;
- Nu se va valorifica potentialul terenului;
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Alternativa I – Alegerea unui alt amplasament pentru proiect
Avantaje:
- Să fie la o distanta apreciabila fata de aria de protecţie avifaunistică ROSPA0063
Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti, pentru a nu avea un impact perturbator
asupra speciilor care fac obiectul protectiei;
Dezavantaje:
- Titularul este limitat de actualul teren;
Alternativa II – Amplasamentul si soluţia tehnică propuse pentru analiză şi avizare
Avantaje:

Valorificarea durabilă a terenului prin scoaterea de sub efectul inundatiilor si realizarea
unui drenaj bun al acviferului;

Valorificarea resurselor naturale ale terenului pentru lucrarile de aparare impotriva
inundatiilor (digul de protectie);

Asigurarea unui loc pentru recreere prin amenajarea lacului;

Dezavantaje:
- Aplasamentul se fla la limita ariei de protecţie avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de
acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti, trebuind sa ia masuri suplimentare de diminuare a
impactului asupra pasarilor care fac obiectivelor de protectie a sitului.
Alternativa II este cea pe care se propune pentru analiză si avizare.
CAPITOLUL 6 - MONITORIZAREA
Monitorizarea este necesara in vederea cuantificarii impactului realizarii proiectului
asupra factorilor de mediu si adoptarii masurilor de protectie care se impun.
Monitorizarea factorilor de mediu se face in perioada de executie si in exploatare.
In perioada de constructie se monitorizeaza activitatea din organizarea de santier;
Astfel se vor face urmatoarele verificari:
-

mentinerea limitei organizarii de santier;
cantitatea de agregate extrase;
vidanjarea la timp a WC-urilor ecologice; evidenta vidanjarilor;
gestionarea deseurilor produse conform HG 856/2002
verificarea amplasamentelor unde se vor depozita deseurile;
verificarea inspectiilor tehnice la vehiculele folosite;
verificarea vizuala a amplasamentului pentru depistarea la timp la unor scurgeri
de combustibili, uleiuri etc;
verificarea starii de curatenie pneurilor vehiculelor care intra si ies din
amplasament ;
respectarea graficului zilnic de desfasurarea a lucrarilor la necesitatile de
protejare a receptorilor sesibili din vecinatate;
folosirea de echipamente care sa lucreze la niveluri moderate de zgomot;
diminuarea la minim al inaltimilor de descarcare a materialelor;
motoarele vehiculelor vor fi oprite in timpul efecturarii operatiilor de descarcare a
materialelor.
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In perioada de exploatare
masurarea periodica a nivelului hidrostatic din forajele piezometrice F1, F2, F3
Verificarea periodica a integritatii digului de protectie

DESCRIEREA DIFICULTATILOR
Dificultati tehnice
Realizarea Raport la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului s-a facut in baza
Avizului de amplasament, nefiind realizat in aceasta etapa proiectul tehnic, din acesta
cauza nu s-au putut detaila catracteristicile tehnice ale proiectului.
Nu sunt cunoscute la acesta data dotarile organizarii de santier, capacitatea si numarul
de utilaje necesare, acesta depinzand de operatorul care va realiza lucrarile de
constructii.
Nu a fost finalizata documentatia de gospodarire a apelor si nu a fost inca obtinut avizul
de gospodarire a apelor, astfel ca in cadrul analizei impactului asupra apei de suprafata si
apei subterane, nu sunt incluse conditiile impuse de autoritatea de gospodarire a apelor.
Avizul de gospodarire a apelor s-ar putea sa stabileasca conditii suplimentare sau
modificatoare fata de cele prezentate in raportul de evaluare a impactului asupra
mediului.
Pentru analiza asupra factorului de mediu – apa- datele au fost preluate din Raportul la
studiul de evaluare a impactului investitiei asupra corpului de apa subteran si de
suprafata.
REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
Prezenta lucrare reprezinta Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul „Imprejmuire cu dig de protectie si lac” in municipiul Bacau, Calea
Romanului nr.237 si a fost elaborat in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru
realizarea investitiei.
Descrierea activitatii
Scopul proiectului este de a proteja incinta fermei pomicole existente prin scoaterea
terenului de sub efectul inundabilitatii prin indiguirea incintei cu material local (balast
stabilizat), care prin dizlocare va rezulta in prima faza un lac de agrement cu suprafata
de 3.2 ha.
In acesta faza de proiectare se va mentine situatia actuala a amplasamentului, de teren
agricol in extravilan.
Prin proiect se propune realizarea pe o suprafata de 68103, 00 mp a urmatoarelor lucrari:

dig de protectie – amenajare de protectie pentru combaterea si prevenirea actiunilor
factorilor naturali distructivi de origine naturala (inundatii);

lac – de agrement rezultat in urma excavatiilor de agregate necesare pentru realizarea
digului;

amenajare drum pe coronamentul digului propus;

achizitionarea de dotari si echipamente;
Suprafetele de teren propuse pentru realizararea obiectivelor proiectului sunt:

Suprafata dig protectie S = 36254.00 mp;

Suprafata lac (agrement) S = 31849.00 mp;

Suprafata totala (lac+dig) = 68103.00 mp;
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Perimetrul total = 5771.205 m

DIG DE PROTECTIE
Digul de protectie va fi amenajat la limita vestica a amplasamentului, pe directia nord-sud
si va facilita exploatarea terenului prin scoaterea acestuia din zona de inundabilitate a
albiei Bistritei, respectiv dezvoltarea acestuia pentru investitii ulterioare.
Caracteristici tehnice
- lungime dig perimetral = 2257.38ml
- latimea coronamentului digului = 3 m
- inaltimea digului- variabila in functie de cota terenului si cota coronamentului
- cota dig imprejmuire Z=169.00 md MN;amonte- 166.35mdMN aval;
- suprafata medie sectiune = 18,00mp
- volum estimat = 41256,00mc
Materialul necesar pentru construirea digului va rezulta prin excavarea pietrisului si
nisipului, realizandu-se cuveta lacul de agrement, lucrari ce se vor executa concomitent.
Pe coronamentul digului propus se va construi un drum carosabil si pietonal din balast.,
care va avea o latime de 3 m, o lungime egala cu lungimea digului.
Se vor amenaja o rampe de acces a vehiculelor pe dig atat in perioada de constructie, cat
si in cea de exploatare, necesare lucrarilor de intretinere;
LAC
Lacul se propune a se amenaja la limita sudica a amplasamentului studiat, intre digul
existent si digul propus.
Caracteristici tehnice
- H mediu acvifer liber = -2,50m
- H min sapatura = 4, 48 m; H max sapatura = 5,68 m; H mediu sapatura = 5,22 m;
- suprafata luciu de apa = 31839 mp.
- perimetru = 425 m
- latime maxima amplasament existent = 140,72 m
- Volumul eextras din cuveta lacului = 166570 mc.
- Cota luata in calcul la nivel apa acvifer/amplasament (F11)= 160.52 md MN
Construirea lacului se va realiza prin executarea lucrarilor de excavare pe o suprafata de
31849 mp si pana la o adancime de 5.00m (2.5m sub nivelul hidrostatic).
De la nivelul sapaturii generale, vor fi executate sapaturile in sant, la o adancime +0.5m
fata de nivelul hidrostatic.
Structura lacului va fi din balast.
Accesul la amplasament se va face de pe Calea Romanului din municipiul Bacau, pe un
drum paralel cu raul Bistrita de cca 800 m lungime, apoi pe un drum perpendicular de cca
600 pana la digul perimetral.
Pentru construirea digului se vor folosi drumurile interioare existente de 3.5 m latime, la
care se va adauga ca si cale de acces amplasamentul digului in faza de construire si
exploatare.
Amplasamentul studiat va fi împrejmuit cu un dig protectie în lungime de 2257.38 m si gard
de plasa prevăzut cu porţi metalice in partea de vest si sud.
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Nu sunt necesare amenajari suplimentare avand in vedere ca scopul investitiei in aceasta
etapa este de scoatere de sub efectul inundabilitatii a amplasamentului, constructia
lacului realizandu-se pentru materialele necesare la constructia digului de protectie.
Intr-o etapa ulterioara se doreste extinderea suprafetei urbane prin creerea unei zone de
agrement si constructie de locuinte.
Metodologii utilizate in evaluarea impactului
Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a fost intocmit conform prevederilor
Ghidului metodologic privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul
nr.863/2002, anexa 2 privind Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a
raportului la studiul de evaluare.
S-au avut in vedere, de asemenea, cerintele/prevederile generale ale Legislatiei nationale
si europene in domeniu.
Pentru evaluarea impactului asupra aerului, apei, solului si subsolului, biodiversitatii,
arealelor sensibile s-a folosit ghidul sectorial EIA – Lucrari de aparare si protectie
impotriva inundatiilor si Ghidul metodologic de evaluare adecvata.
Referitor la impactul obiectivului asupra mediului inconjurator si populatiei, evaluarea
acesteia s-a facut dinstinct pentru perioada de constructie si pentru perioada de
exploatare. S-au evaluat sursele de poluare a apei, a aerului, a solului si subsolului, a
florei si faunei, de poluare sonora si vibratii, gospodarirea deseurilor, substantelor toxice
si periculoase. In continuare s-a analizat si cuantificat impactul produs asupra factorilor
de mediu aer, apa etc. si asupra asezarilor umane si altor obiective; s-au analizat
masurile propuse in proiect si s-au recomandat masuri suplimentare pentru diminuarea
sau eliminarea impactului negativ produs asupra mediului si incadrarea efectelor adverse
in limite admisibile. In cadrul masurilor de diminuare/eliminare a impactului negativ, o
atentie deosebita s-a acordat activitatii de monitorizare din punct de vedere al protectiei
mediului in perioada de constructie a obiectivului; s-au facut recomandari organizatorice,
metodologice si de eficientizare a monitorizarii.
Impactul prognozat asupra mediului
Impactul produs este in cea mai mare parte in etapa de construtie a digului de protectie
si a lacului de agrement, dar este local, negativ nesemnificativ si reversibil.
In perioada de exploatare practic va fi un impact pozitiv avand in vedere ca terenul va fi
scos de sub efectul inundatiilor; terenul care la acesta data este slab productiv va putea
fi folosit pentru zona de recreere prin amenajarea lacului si mai apoi pentru dezvoltari
ulterioare.
Identificarea si descrierea zonei unde se resimte impactul
Zona cu potential impact este la limita de sud a amplasamentului care se invecineaza cu
aria de protecţie avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti.
Masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu
In urma analizei de evaluare a impactului asupra mediului descrisa intr-un capitol anterior
pe componente de mediu rezulta ca atat in perioada de executie, cat si in perioada de
exploatare a proiectului se vor adopta masuri de diminuare a impactului asupra mediului.
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Apa
S-a analizat impactul asupra corpului de apa subteran si a influentei lucrarilor
proiectate fata de frontul de captare Gheraiesti, folosindu-se un program care
utilizeaza un model tridimensional folosind un algoritm pe simularea miscarii
subterane a apei.
Debitul captat de puțuri în zona Gherăești reprezintă aproximativ 20% din totalul
debitului tranzitat (la un debit maxim exploatat de un foraj de Q = 6,0 l/s), iar
amplasarea lacului proiectat, conform planului de situație din zona de studiu, nu
afectează în mod major nivelurile freatice din zona de captare.
S-a realizat impactul asupra corpului de apa de suprafata avand in vedere ingustirea
sectiunii de scurgere a albiei raului Bistrita prin constructia digului de protectie.
Determinarea nivelurilor in albia corespunzatoare debitului cu asigurarea de 1% si
0.5%, respectiv debitul corespunzator valorii capacitatii maxime de deversare din
Lacul Lilieci s-a realizat utilizand un program de modelare hidraulica, pe un sector
studiat de 6256 m.
În concluzie, cota coronamentului digului propus pe malul stâng nu este depășit de
nivelul maxim al apei pentru niciunul din debitele luate în calcul. Totuși, pentru profilul
P12 se remarcă un nivel de pericol pentru acest dig propus, la debitele luate în calcul
(Q=1900 mc/s, Q=1960 mc/s, Q=2215 mc/s).
În ceea ce privește cota coronamentului digului existent de pe malul drept, pentru
debitele luate în calcul, în câteva secțiuni, acesta este depășit de nivelul maxim al
apei, iar în celelalte este la limită în pericol, foarte aproape de coronament, acelasi
situatie fiind in regim natural si in situatia actuala.
Pentru siguranța și protecția puțurilor de captare a apei potabile aflate pe malul drept
al Bistriței și pentru debite cu probabilități mici (debitele de verificare) se recomandă
supraînălțarea digului malului drept cu înălțimile minime de gardă prevăzute în STASurile în vigoare corespunzător clasei și categoriei de importanță a obiectivului.
Chiar dacă impactul se manifestă, acesta este în toate cazurile, minor, local, temporar
și reversibil, astfel încât nu se prefigurează o depreciere semnificativă asupra cantității
și calității freaticului din care se alimentează sistemul de apă.
Aerul
Sursele de impurificare ale atmosferei sunt asociate activitatilor in perioada de
constructie, respectiv praful de la excavarea , manevrarea si transportul materialului
excavat si emisiile de poluanti de la echipamentele motorizate.
Prin natura obiectivului analizat, a masurilor, tehnologiilor si solutiilor adoptate, acesta
nu reprezinta o sursa majora de poluare a factorului de mediu aer.
Zgomot si vibratii
Sursele de zgomot si vibratii sunt generate de activitatile asociate in perioada de
constructie.
Zgomotul are un efect perturbator asupra pasarilor protejate din zona invecinata din
cadrul situl Natura 2000 – ROSPA0063 “Lacurile de acumulare Buhusi – Bacau –
Beresti”.
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Sol si subsol
Realizarea proiectului necesita ocuparea definitiva a unei suprafete de 68103 mp,
necesare pentru construirea digului de protectie si a lacului de agrement,
reprezentand 12% din suprafata totala a terenului. Acest teren va fi scos din circuitul
agricol.
In etapa lucrarilor de constructii nu se afecteaza suprafate mari de sol, sunt prevazute
la finalizarea constructiilor lucrari de ecologizare a terenurilor afectate.
Impactul final va fi pozitiv avand in vedere schimbarea functionala a acestuia, din
teren slab productiv, intr-o zona de recreere utilizata de titular , iar terenul este scos
de sub efectul inundatiilor
Zone protejate, Situri Natura 2000
Proiectul analizat se află la limita cu situl Natura 2000- ROSPA0063 Lacurile de
acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, suprafaţa ocupată este de doar 31849 mp, iar restul
va fi teren liber de construcţii, cu un grad minim de intervenţie faţă de situaţia actuală.
Proiectul analizat nu va ocupa terenuri pe suprafaţa sitului.
In baza studiului de evaluare adecvata s-au evaluat speciile si habitatele care ar putea
fi afectate de implementarea proiectului.
În ceea ce priveşte speciile de păsări, acestea vor fi deranjate doar temporar, în timpul
fazei de execuţie a lucrărilor de construire a lacului si digului de protectie. Intervenţiile
nu vor cauza schimbări în evoluţia populaţiilor speciilor de păsări.
Intervenţiile efectuate in vecinatatea sitului sunt la o scară mică, fără a influența specii
şi habitate aflate la distanţe mai mari, iar pe amplasamentul proiectului nu sunt
prezente habitate de interes comunitar,
Obiectivele de protecţie sunt cele 51 de specii de păsări incluse în Anexa I a Directivei
Păsări, precum si habitatele lor.
În zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, ROSPA0063, au fost
identificate 40 de specii listate în Anexa 3 a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.
57/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin natura sa, această investiţie nu se numără printre cele care aduc impacturi
majore şi nu contravine prevederilor Planului de management. Construcţia va fi în
armonie cu peisajul local.
Nu se vor cauza pierderi însemnate de suprafeţe ale habitatelor naturale din zonă.
Construirea lacului de agrement nu reprezintă un proiect cu potenţial perturbator
major, atât pentru peisaj, pentru speciile de păsări protejate sau pentru factorii de
mediu în general. Nu vor fi emisii de substanţe poluante, deşeurile vor fi depozitate
conform legii, nu va fi un trafic intens, luminozitate intensă în timpul nopţii, emisii de
zgomot peste limitele admise, iar locaţia nu oferă un potenţial de dezvoltare viitoare a
unor activităţi intensive sau cu impact major asupra mediului.
Multe dintre speciile de păsări care tranzitează zona pot fi dimpotrivă interesate de
condiţiile de hrană şi eventual adăpost oferite de viitoarea investiţie, de altfel multe
dintre speciile de păsări sunt suficient de permisive faţă de prezenţa umană astfel
încât să poată profita de oportunităţile oferite.
Zona prezintă deja aspecte de antropizare. Pe amplasament nu sunt prezente
habitate de interes comunitar care să necesite măsuri de protecţie specială.
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Speciile de păsări listate în Formularul standard Natura2000 şi enumerate în AnexaII
a Directivei 92/43/CEE, pot fi prezente pe amplasament însă prin natura sa, lacul de
agreement cu suprafata de 31849 mp nu va avea un impact negativ semnificativ
astfel cum este prevăzut la art. 28 al OUG 57/ 2007 cu modificările şi completările
ulterioare.
Singura etapă care va avea un potenţial impact perturbator asupra speciilor de păsări
care fac obiectul protecţiei în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de
acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti, este cea de construire, prin zgomotul suplimentar,
generarea deşeurilor, etc.
Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului
Documentatia pune in evidenta cauzele si consecintele efectelor negative si benefice
asupra factorilor de mediu datorate implementarii proiectului.
La intocmirea prezentului raport s-au avut in vedere urmatoarele elemente:
reglementarile in vigoare elaborate de autoritatea centrala de protectie a mediului,
datele puse la dispozitie de beneficiarul studiului, normele impuse de autoritatea
locala de protectie a mediului, datele obtinute de executant cu ocazia vizitelor de
documentare in zona de amplasare a obiectivului, date din literatura de specialitate,
ghiduri, indrumatoare, normative, enciclopedii.
Masurile ce ar trebui luate de catre beneficiarul constructiei pentru a se incadra in
exigentele impuse de legislatia de mediu, asa cum rezulta ele din concluziile
prezentului raport, pot fi realizate printr-o buna organizare a lucrarilor de executie si
exploatare, respectarea normelor tehnice specifice activitatilor desfasurate, fara a se
impune masuri radicale.
ANEXE
Anexa 1 – Coordonatele de contur ale amplasamentului
Anexa 2 – Plan general al amplasamentului
Anexa 3 - Planul topografic al amplasamentului, dig si lac pentru drenaj
Anexa 4 - Planul privind terenul studiat cu propunerile amenajarilor si pozitia fata de ANP
Anexa 5 - Harta cu pozitia geografica cu sectiule amonte si aval a tronsonului strudiat
Anexa 6 - Profilul transversal si cheia limnimetrica a raului Bistrita, amplasament amonte
livada
Anexa 7 - Profilul transversal si cheia limnimetrica a raului Bistrita, amplasament aval
livada
Anexa 8 - Plan privind marcarea forajelor piezometrice
Anexa 9 - Plan privind directia de curgere a apelor subterane.
Anexa 10 - Harta geografica a zonei Bacau
Anexa 11 - Plan teren cu marcarea sondajelor de sol
Anexa 12 – Documentatia pedologica privind incadrarea terenurilor agricole in clasa de
calitate
Anexa 13 – Studiul hidrogeologic
Anexa 14 – Studiu hidrologic
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