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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 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



toate activitatile implicate de realizarea proiectului

Modalitatile de identificare a impactului au luat in condiderare:



toate componentele mediului receptor care va suporta efectele proiectului
toate interactiunile potentiale dintre activitati si componente

La baza evaluarii impactului asupra mediului, fiind integrate in studiu au stat:


studiul de evaluare adecvata.

Informatii despre titularul proiectului

Titular proiect: SC MUV SRL

Sediul social: Str. Garii, nr. 12, Bacau, jud. Bacau, administrator Munteanu Chitaciu
Vasile

Profilul de activitate: CONSTRUCTII
Cod CAEN – 1420
CUI – 9077512;

O.R.C – JO4/1460/12.12.1996;
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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Beneficiarul lucrarii : Comuna Letea Veche
Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra
mediului
SC ECOPROJECT CONSULTING SRL, Bacau,

Adresa: strada Aprodu Purice nr.7/A/12, Bacau, judetul Bacau
Date

de contact:

www.ecoproject.ro,

telefon

0742

781

521,

email:

contact@ecoproject.ro,

web:

Inscrierea in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului pozitia
390.

Denumirea proiectului

EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE”DIN PERIMETRUL AVAL COSTEI, CURS
DE APA RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA SI REPROFILAREA
ALBIEI” IN COM. LETEA VECHE, JUD. BACAU

Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia

Lucrarea „Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, rau Siret, mal
drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei”, administrata de S.C. MUV

S.R.L.

BACAU se realizeza in extravilanul comunei Letea Veche cu acces la drum Dj 207F Holt -

Saucesti pe teritoriul administrativ al comunei Letea Veche, judetul Bacau, in albia raului

Siret,care va exploata nisipurile si pietrisurile – agregate minerale – ce vor fi valorificate
ulterior in constructii, drumuri etc.

Agregatele minerale extrase vor fi valorificate.
NECESITATEA investitiei

Scopul investitiei are ca scop principal in functie de beneficiar si utilizator:


Din punctul de vedere ABA Siret Bacau- de gospodarire a apelor prin decolmatare



Din punct de vedere a utilizatorului S.C. MUV S.R.L. Bacau: Exploatarea



Din punct de vedere a riveranilor: Eliminarea eroziunilor de mal si reintrarea in

si reprofilare a albiei;

agregatelor minerale;

posesie a proprietarilor terenurilor invecinate.
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Sub aspect geomorfologic, prin exploatarea zacamantului de agregate minerale in zona

exploatarii realizata de balastiera se vor produce urmatoarele influente asupra morfologiei
raului :

- translocarea curentului de apa pe senal albiei si albie naturala avand ca efect diminuarea

eroziunii celor doua maluri; diminuarea proceselor de transport a materialului solid ca

-

urmare a micsorari vitezelor de curgere in albie;

diminuarea intensitatii curentilor transversali din albia minora si, prin aceasta, reducerea

intensitatii proceselor de sapare a malurilor;

- degajarea albiei minore de unele din aluviunile depuse in timpul viiturilor;

Fata de cele de mai sus rezulta ca, exploatarea agregatelor minerale din zona, va

aduce, in principal, modificari cu caracter pozitiv asupra regimului geomorfologic al raului Siret
in zona luata in studiu.

Scopul investiţiei este de a decolmata, regulariza şi reprofila albia minoră a râului Siret în

zonă prin exploatarea agregatelor minerale de râu şi utilizarea acestora ca materiale de
construcţie.

Localizarea terenului

Lucrarea „Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, rau Siret, mal drept,

pentru decolmatarea si reprofilarea albiei”, administrata de S.C. MUV S.R.L. BACAU se

realizeza in extravilanul comunei Letea Veche cu acces la drum Dj 207F Holt - Saucesti pe
teritoriul administrativ al comunei Letea Veche, judetul Bacau, in albia raului Siret,care va
exploata nisipurile si pietrisurile – agregate minerale – ce vor fi valorificate ulterior in
constructii, drumuri etc.

Exploatarea este amplasata pe cursul mijlociu al raului Siret, pe teritoriul administrativ al

com. Letea Veche, judetul Bacau, la cca. 1500 Km de Dj207F Saucesti-Holt si 1800 m de statia
de sortare proprietatea societatii. Perimetrul a fost identificat de reprezentantii A.N. Apele
Romane – A.B. Siret si cei ai SC MUV S.R.L. BACAU pentru care a fost intocmit Proces verbal
de predare amplasament.

Accesul in perimetrul de exploatare Aval Costei se va face din Dj 207F dintre loc. Saucesti

si Holt, apoi pe un drum local cu L=1500m, perpendicular pe albia raului Siret pana in balastiera.

Pentru folosirea drumurilor societatea comerciala a obtinut Avizul favorabil din partea Primariei
Letea Veche.

Obiectivul se va realiza in Bazinul hidrografic Siret, cod cadastral XII – 1.000.00.00.00.0 in

comuna Letea Veche, cu acces la drum din comuna Letea Veche, judetul Bacau, in albia raului
Siret, perimetrul Aval Costei.

7
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

`

CONSULTANȚA IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

Elemente de coordonare si de cooperare a perimetrului Aval Costei
Coordonata
Coordonata
Nr. pct
X
Y
1
568332
652102
2
568329
652074
3
568323
652029
4
568322
652009
5
568320
651996
6
568320
651974
7
568320
651964
8
568319
651952
9
568318
651938
10
568319
651928
11
568319
651916
12
568321
651903
13
568323
651880
14
568323
651844
15
568321
651823
16
568320
651778
17
568320
651755
18
568295
651779
19
568288
651821
20
568285
651842
21
568285
651864
22
568285
651886
23
568283
651906
24
568283
651921
25
568283
651940
26
568283
651953
27
568285
651970
28
568289
651990
29
568291
652002
30
568292
652015
31
568293
652035
32
568305
652077
33
568332
652103
S= 10500
S=0.0105Kmp
- Suprafata perimetrului = 10500 mp
- Suprafata prin Nota de adjudecare = 10500 mp;
- Volumul total estimat = 21000.00 mc;
- Volumul propus \2019-2020 = 21000 mc;
- H. sapatura cuprinsa intre = 0.80-2.88 m(fara a depasi cota talvegului); H.
Mediu=2.00m
- Lungimea totala a perimetrului = 350 m;
- Latimea maxima a perimetului = 38.17 m;
-
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CAPITOLUL 2 – DESCRIEREA PROIECTULUI

In vederea evaluarii rezervelor totale de agregate din perimetrul marcat in planul de
situatie s-a utilizat metoda evaluarii volumetrice pe baza datelor din profilele transversale
intocmite si prezentate in anexa la prezenta documentatie.
Calculele cu privire la volumele de excavatie pe fiecare trimestru a anului 2019-2020, se
prezinta astfel :
– Zona de extractie trim. II 2019 ……………. 5000 mc.
– Zona de extractie trim. III 2019 ……………..6000 mc.
– Zona de extractie trim. IV 2019………… …5000 mc.
– Zona de extractie trim. I 2020………… … 5000 mc.
Total extractie 2019-2020 ...........…………21000 mc.
In planul de situatie s-au delimitat suprafata de excavatie de 10500 mp care la o
adancime medie de exploatare de 0.80-2.88m asigura un volum total de circa 21000 m3
agregate minerale.
Perimetrul de exploatare propus pentru anul 2019-2020 se va marca in teren, prin
plantarea de borne in zona celor 3 profile transversale si a conturului perimetrului. Dupa
bornarea perimetrului se va putea trece la exploatarea propriu zisa a agregatelor minerale.
Urmarirea in timp a comportarii in timp a albiei se va face prin ridicari topografice care se
executa :
 Anual – odata cu intocmirea documentatiei de gospodarire a apelor pentru extragerea
agregatelor minerale din albia cursului de apa;
 Masuratori topografice la cel mult 15 zile dupa viiturile cele mai importante;
 Recomandari privind reabilitarea tehnica a albiei minore a raului Siret :
 Refacerea capacitatii de transport a albiei minore a raului Siret in zonele de exploatare in
corelatie cu debitele tranzitate prin albie;
 Proiectarea unor lucrari de dirijare a curentilor in albie, in scopul schimbarii directiilor de
curgere a apei la debite medii multianuale, precum si la debitele cu probabilitatile de
calcul corespunzatoare clasei de importanta a lucrarii, asigurandu-se astfel stabilitatea
tronsoanelor de albie.
PROGRAMUL DE EXPLOATARE
pe anul 2019-2020
la
Perimetrul Aval Costei
SPECIFICAŢIA

U.M.

PROGRAM

EXCAVAT
GEOLOGIC

mc.

21000

TRIM. II
2019
5000

TRIM. III
2019

TRIM.IV
2019

TRIM.
I-2020

6000

5000

5000

Extragerea nisipului si pietrisului extras se face prin intermediul unor utilaje dupa
cum urmeaza :
- un camion – 20 t ;
- un excavator. – 1 mc;
- un camion – 8 t;
- una draglina DH 1800 -1 mc;
- un incarcator frontal avand cupa de 3 mc.
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Excavarea se realizeaza mecanizat in camp continuu, in fasii paralele cu firul
apei, cu lungimea de cca 350 m si latimea de 6 m din aval spre amonte, de la firul stang
spre malul drept al raului Siret.
In perioada de protectia habitatelor si speciilor, unde intretinerea si imbunatatirea apei
este un factor important.
Exploatarea in perioadele de restrictie 1 aprilie – 1 octombrie se va realiza in bazin
inchis (exploatarea nu va avea contact cu apa). Pentru realizarea exploatarii se va
constitui un dig de protectie la ape medii. Exploatarea in perioada de restrictie se va
realiza prin razuire cu incarcatoarele frontale, fara a se creia gropi in perimetru.
In perioada 1 octombrie – 1 aprilie exploatarea se va realiza in fasii paralele cu
albia raului din amonte spre aval si de la firul apei spre malul drept.Balastul brut dupa
extragere este depozitat in vederea eliminarii apei, dupa care cu utilajul din dotare se
incarca direct in mijloacele auto.
Materialul incarcat este transportat direct la beneficiari.
Se respecta normele de exploatare rationala (nedepasirea cotei talvegului),
stabilita de A.N. APELE ROMANE– ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET
BACAU. Apele Romane A.B.A. Bacau precum si adancimea maxima de exploatare
stabilita prin autorizatiile anuale de gospodarire a apelor. Agregatele produse in
balastiera sunt utilizate la diferite intrebuintari ale beneficiarilor, exemplu la amenajarea
drumurilor, statii betoane.
Exploatarea balastierei se incadreaza in categoria lucrarilor de regularizare prin
calibrare a albiei avand drept scop mentinerea curentului principal in cursul optim pentru
scaderea eroziunii malurilor si reducerea vitezei cursului apei in sectorul propus.
- Suprafata perimetrului = 10500 mp
- Suprafata prin Nota de adjudecare = 10500 mp;
- Volumul total estimat = 21000.00 mc;
- Volumul propus \2019-2020 = 21000 mc;
- H. sapatura cuprinsa intre = 0.80-2.88 m(fara a depasi cota talvegului); H.
Mediu=2.00m
- Lungimea totala a perimetrului = 350 m;
- Latimea maxima a perimetului = 38.17 m;
Substanta minerala utila care face obiectul exploatarii este nisipul si pietrisul utilizate la
fabricarea mortarelor si betoanelor, asternerea pe drumuri, etc.
Zacamantul, in acceptiunea din Legea Minelor nr.85/2003, este un amestec in diferite proportii
de nisip, pietris si bolovanis.
Volumul maxim de agregate preliminat a se exploata este de 21000 mc in anul 20192020, dintr-un total de 21000 mc.
Sort
0 - 7 mm...........................48 % din care
- 0 - 3 mm..................... 32 %
- 3 - 7 mm......................16 %
Sort 7 - 70 mm.........................50 % din care
- 7-16 mm.....................28 %
- 16 – 31 mm.....................19 %
- 31 -70 mm..................... 3 %
Parte levigabilă............................3 %
Calculele cu privire la volumele de excavatie pe fiecare trimestru a anului 2019-2020, se
prezinta astfel :
 Zona de extractie trim. II 2019 ……………. 5000 mc.
 Zona de extractie trim. III 2019 ……………..6000 mc.
 Zona de extractie trim. IV 2019………… …5000 mc.
 Zona de extractie trim. I 2020………… … 5000 mc.
 Total extractie 2019-2020 ...........…………21000 mc.
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In planul de situatie s-au delimitat suprafata de excavatie de 10500 mp care la o
adancime medie de exploatare de 0.80-2.88m asigura un volum total de circa 21000 m3
agregate minerale
Pentru arealul perimetrului Aval Costei s-a estimat cantitativ resursa minerala pornind de
la urmatoarele elemente de calcul:
- grosimea medie a depozitului de balast este de cca 0.80-2.88 m;
- acumularea este dezvoltata in plan orizontal pe suprafete de mal drept,
totalizand cca 1,05 ha;
- depozitul nu are coperta;
- acumularea prezinta rare intercalatii sterile.
Descrierea procesului de extractie
Lucrarile constau din:
 trasarea fasiilor de exploatare si materializarea lor pe teren prin bornare;
 decorare cu ajutorul excavatorului si incarcarea materialui extras, transportul acestuia in
locurile de depozitare;
 nivelarea terenului;
 excavarea nisipului, pietrisului in fasii paralele cu raul, excavatorul inaintand din aval catre
amonte si de firul apei catre malul drept;
 transportul agregatelor minerale in stare bruta, cu autobasculantele catre beneficiari.
In planul de situatie s-au delimitat suprafata de excavatie de 10500 mp care la o
adancime medie de exploatare de 0.80-2.88m asigura un volum total de circa 21000 m3
agregate minerale).
Balastul brut dupa extragere va fi depozitat in vederea eliminarii apei, dupa care cu utilajul din
dotare se incarca direct in mijloacele auto.
Materialul incarcat va fi transportat direct la beneficiari. Se vor respecta normele de
exploatare rationala (nedepasirea talvegului), stabilita de A.N. Apele Romane . ABA SIRET
Bacau va aproba, adancimea maxima de exploatare stabilita prin autorizatiile anuale de
gospodarire a apelor. Agregatele produse in balastiera vor fi utilizate la diferite intrebuintari ale
beneficiarilor, exemplu la amenajarea drumurilor, statii betoane, etc.
Producţia care se va realiza

Calculele cu privire la volumele de excavatie pe fiecare trimestru a anului 2019-2020, se
prezinta astfel :
 Zona de extractie trim. II 2019 ……………. 5000 mc.
 Zona de extractie trim. III 2019 ……………..6000 mc.
 Zona de extractie trim. IV 2019………… …5000 mc.
 Zona de extractie trim. I 2020………… … 5000 mc.
 Total extractie 2019-2020 ...........…………21000 mc.
Materii prime, materiale, combustibili, lubrifianţi, substanţe sau preparate chimice
utilizate

Materii prime utilizate

Nu se utilizează materii prime.
Combustibili:
-

Motorină - pentru utilajele și mijloacele de transport folosite

Substanţe şi/sau preparate periculoase
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Motorină (R10 - Inflamabil. R11 - foarte inflamabil., R22 - nociv prin înghițire, R43-poate provoca
sensibilizare în contact cu pielea, R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme din sol) – 60 to

Ulei hidraulic (R22 - nociv prin înghițire, R43-poate provoca sensibilizare în contact cu pielea,
R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme din sol) 150 l.

Ulei de transmisie (R10 - Inflamabil. R11 - foarte inflamabil.R22 - nociv prin înghițire,R43-poate
provoc,sensibilizare în contact cu pielea, R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme din sol) 30 l.
Modificări fizice care decurg din implementarea proiectului
Etapa lucrarilor de decolmatare

Modificari fizice ce decurg din proiect in etapa de exploatare

Proiectul determină modificări fizice la nivelul albiei minore a râului Siret prin aplicarea
tehnologiei de excavare în vederea decolmatării, reprofilării albiei şi regularizării curgerii apei.
Realizarea lucrărilor se concretizează în final cu exploatarea unui volum de agregate minerale
care reprezintă producţia de balast şi eliminarea din albia majoră a acumulării de aluviuni .
Titularul proiectului a propus spre avizare excavarea un volum de 21000 mc de nisip şi pietriş
pentru perioada 2019 - 2020.
Perimetrul este amplasat in aria naturala protejata ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ce impune
exploatarea agregatelor minerale in bazin inchis (fara a avea contact cu albia raului) in perioada
1 aprilie-1 octombrie, de vulnerabilitate a speciilor care fac obiectul protectiei.
Extragerea nisipului si pietrisului extras se face prin intermediul unor utilaje dupa cum
urmeaza :
- un camion –20 t ;
- un excavator. – 1 mc;
- un camion – 8 t;
- una draglina DH 1800 -1 mc;
- un incarcator frontal avand cupa de 3 mc.
Exploatarea in perioadele de restrictie 1 aprilie – 1 octombrie se va realiza in bazin inchis
(exploatarea nu va avea contact cu apa). Pentru realizarea exploatarii se va constitui un dig de
protectie la ape medii. Exploatarea in perioada de restrictie se va realiza prin razuire cu
incarcatoarele frontale, fara a se creia gropi in perimetru.
In perioada 1 octombrie – 1 aprilie exploatarea se va realiza in fasii paralele cu albia
raului din amonte spre aval si de la firul apei spre malul drept. Balastul brut dupa extragere este
depozitat in vederea eliminarii apei, dupa care cu utilajul din dotare se incarca direct in
mijloacele auto.
Materialul incarcat este transportat direct la beneficiari.
Exploatarea balastierei se incadreaza in categoria lucrarilor de regularizare prin
calibrare a albiei avand drept scop mentinerea curentului principal in cursul optim pentru
scaderea eroziunii malurilor si reducerea vitezei cursului apei in sectorul propus.
Modificările fizice apar la excavarea în cadrul fâşiilor unde se produc modificări fizice prin
derocarea depozitelor de agregate minerale
Pe sectorul analizat de rau nu au fost realizate masuratori topobatimetrice, cu exceptia
ridicarilor topografice pentru avizarea lucrarilor pentru exploatare.
Avand in vedere importanta acestor lucrari batimetrice, periodic si dupa orice viitura se
vor reface masuratorile topografice pe aliniamentul profilelor transversale existente, astfel incat
prin suprapunerea acestora, se va observa starea rezervei si miscibilitatea acesteia.
Curbele batimetrice sunt linii de egala adancime ale albiei, considerate fata de suprafata
libera a apei, la nivelul cel mai scazut inregistrat dupa un timp indelungat.
12
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚA IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

`

Curbele batimetrice sunt trasate prin puncte, pe baza unui numar limitat de profile
transversale ridicat dupa procedeele hidrotopografice cunoscute; curbele celor mai mari
adancimi se prezinta ca niste elipse mult alungite si indoite. Catre malul concav, curbele
batimetrice sunt mult mai apropiate decat corespondentele lor de pe malul convex.
Prin activitatea de extractie controlata a agregatelor minerale utile din albia minora a
raului Siret,se va asigura recalibrarea si adaptarea albiei la debite mari, la protectia terenurilor
riverane prin configurarea elementelor morfologice stabile ale albiei.
Datorita neomogenitatii constitutiei litologice ale malurilor, a materialului necoeziv din care
acestea sunt alcatuite, este prezent in permanenta fenomenul de eroziune, generat de desele
schimbari ale axului dinamic al curgerii.
Excavarea controlata a aluviunilor duce la marirea capacitatii de transport a debitelor
lichide in albia minora si la protejarea malurilor concave si abrupte impotriva erodarii.
Tinand cont de geometria finala a exploatarii cat si de usurinta asimilarii in peisajul
circumstant, la refacerea ecologica se vor avea in vedere urmatoarele:
- in zona afectata si in aval de aceasta se vor amenaja in timpul si la finele exploatarii, un
regim stabil de curgere;
- incinta tehnica si celelalte spatii tehnologice vor fi dezafectate in cazul incetarii activitatii si
redate mediului cu folosinta initiala;
- se vor intretine drumurile comunale si de exploatare utilizate in transportul agregatelor.
Perimetrul de exploatare Aval Costei, este situat in arie protejata de interes comunitar
ROSCI0434 Siretul Mijlociu, astfel incat exploatarea in perioadele de vulnerabilitate (1 aprilie-1
octombrie) se va realiza in bazin inchis.
Nu este necesara constituirea pilierilor de siguranta in perimetrul deoarece exploatarea
se realizeaza in concavitatea raului, in zona de depunere a materialului aluvionar
Prin procesul de extractie controlata a agregatelor minerale de rau nu se afecteaza in
mod brutal mediul ambiant, ci se asigura conditiile pentru curgere corespunzatoare a raului,
diminuandu-se eroziunea care se produce in prezent asupra malului stang.
Prin exploatarea balastului din plaja din albia raului Siret se urmareste reprofilare si
calibrarea albiei raului, dirijand curentul hidrodinamic al apei spre axul albiei in scopul protejarii
malului stang de eroziune.
Lucrarile de excavare pot fi asimilate cu lucrari de regularizare al traseului acesteia, in
acest mod lucrarile incadrandu-se in prevederile art.33, al.2 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare, “dreptul de exploatare al agregatelor minerale din albiile
raurilor sau malurilor cursurilor de apa, cuvetelor lacurilor, baltilor prin exploatari organizate se
acorda de autoritatea de gospodarirea apelor numai in zonele ce necesita decolmatarea,
reprofilarea albiei si regularizarea scurgerii”.
Modificari in etapa de inchidere

În momentul închiderii lucrărilor de reprofilare a albiei, secţiunea de scurgere a râului Siret pe
acest tronson va fi eliberată de aluviunile acumulate.
La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:
- nivelarea perimetrului de exploatare pe L=350 m si l= 38,17 m
- îndepărtarea utilajelor de pe amplasament
Etapa de exploatare
-

Suprafata perimetrului = 10500 mp
Suprafata prin Nota de adjudecare = 10500 mp;
Volumul total estimat = 21000.00 mc;
Volumul propus \2019-2020 = 21000 mc;
H. sapatura cuprinsa intre = 0.80-2.88 m(fara a depasi cota talvegului); H.
Mediu=2.00m
Lungimea totala a perimetrului = 350 m;
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- Latimea maxima a perimetului = 38.17 m;
Substanta minerala utila care face obiectul exploatarii este nisipul si pietrisul utilizate la
fabricarea mortarelor si betoanelor, asternerea pe drumuri, etc.
Zacamantul, in acceptiunea din Legea Minelor nr.85/2003, este un amestec in diferite proportii
de nisip, pietris si bolovanis.
Volumul maxim de agregate preliminat a se exploata este de 21000 mc in anul 20192020, dintr-un total de 21000 mc.
Etapa lucrărilor de închidere a exploatării
La finalizarea exploatării, beneficiarul proiectului va nivela perimetrul, va elibera
amplasamentul de utilaje şi deşeuri.
RESURSE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Resurse neregenerabile

Pentru implementarea proiectului suspus analizei nu se utilizează resurse naturale

neregenerabile.

Resurse regenerabile

Exploatarea unui volum de 21000 mc pe parcursul a 2 ani, 2019 – 2020.
RESURSE NATURALE CARE VOR FI EXPLOATATE DE PE TERITORIUL ROSCI0434
SIRETUL MIJLOCIU, PENTRU A FI UTILIZATE LA IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI
Resurse neregenerabile

Pentru implementarea proiectului suspus analizei nu se utilizează resurse naturale
neregenerabile.

Resurse regenerabile

Exploatarea unui volum de 21000 mc pe parcursul a 2 ani, 2019 – 2020.
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.
Ape de suprafaţă şi subterane
Bazinul hidrografic al raului Siret, cu o suprafata de 47.610 km 2 (din care 42.890 km2 pe
teritoriul romanesc) este, dintre raurile noastre interioare, cel mai important afluent al Dunarii,
(Atlasul Cadastrului apelor din Romania,1992), avand debitul de apa la varsare de cca. 240
m3/s. Cea mai mare parte din Bazinul Hidrografic al raului Siret este administrata de catre
Directia Apelor Siret Bacau .
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Raul Siret izvoraste din Carpatii Padurosi (de pe teritoriul actual al Ucrainei), de sub
Muntele Lungul (1382 m), patrunde in Romania in localitatea Vascauti, situata la circa 5 km NE
de orasul Siret si, dupa un parcurs total de 726 km (559 km in Romania), se varsa in Dunare, in
apropiere de municipiul Galati (la Sendreni).
Bazinul sau hidrografic se dezvolta in partea de est a tarii ocupand culmile central –
estice ale Carpatilor Orientali, Subcarpatii Moldovei si o parte din Subcarpatii Curburii, partea
central – vestica a Podisului Moldovei si extremitatea de NE a Campiei Dunarii. Din punct de
vedere matematic acest bazin hidrografic, de forma alungita se incadreaza intre meridianele:
24050' E si 28000' E si paralele: 45005' N si 48015' N.
Extinderea de numai 30 pe latitudine nu are o semnificatie hidroclimatica deosebita, daca
o privim numai din acest punct de vedere. In contextul celorlalti factori geografici zonali si locali
si implicit, a elementelor de impact antropic, diferentele dintre arealele situate in N sau S, in V
sau in E sunt insa semnificative.
Cei mai importanti afluenti de dreapta ai raului Siret sunt: Suceava, Moldova, Bistrita,
Trotus, Putna, Ramnicu Sarat si raul Buzau.
Caderea totala a bazinului de la izvor la varsare este de 1236 m.
Trasatura de baza a reliefului din Bazinul Hidrografic Siret consta in paralelismul culmilor
si in fragmentarea longitudinala de catre numeroase depresiuni intramontane si de vai orientate
paralel cu structura zonala.
Structura geologica, a impus Carpatilor Orientali caractere morfologice specifice; o
masivitate mai pronuntata in zona cristalino-mezozoica si o fragmentare in zona flisului.
Depresiunile tectonice introduc o importanta variatie de relief si de modificari pe verticala a
peisajului. Reteaua hidrografica este adaptata la structura in general, avand o densitate de 0,80,9 km/km2.
Altitudinea medie a bazinului este de 515 m. Relieful bazinului scade pe toata lungimea
lui de la vest la est. In aceeasi ordine se succed si marile unitati de relief bine individualizate si
anume :
– zona montana - Carpatii Orientali;
– zona Subcarpatica;
– zona Podisului Central Moldovenesc;
– zona de campie - Campia Siretului;
– zona de lunca - Lunca Siretului.
Energia de relief se reduce foarte mult, raurile principale pierzandu-si caracteristicile din
zonele anterioare, panta reliefului se reduce considerabil, eroziunea de adancime si laterala
scade, apele isi desfac cursurile in numeroase brate.
Clima din Bazinul Hidrografic Siret este diferentiata pe marile unitati de relief. In zona
montana a Carpatilor Orientali este tipic de munte, rece si umeda cu sensibile variatii locale.
Precipitatiile medii anuale sunt de 1200-1400 mm pe culmile cu orientare estica. In zona
subcarpatica clima este continental moderata de tranzitie, de la clima montana la cea
continentala. Temperaturile medii anuale variaza de la 8,20C la 9,20C, iar precipitatiile medii
anuale de la 600 mm la 700 mm. Cantitatile maxime de precipitatii sunt la inceputul verii, iar
cele minime iarna.
In cuprinsul Podisului Central Moldovenesc se resimt influente climatice europene si est
europene. Temperatura medie anuala creste de la nord la sud, de la 70C la 9,70C, iar
precipitatiile descresc de la nord la vest, de la 600 mm la 500 mm in sud-est.
Resursele de apa de suprafata reprezinta cca. 17% din volumul total al resurselor de apa
ale tarii si sunt formate in principal de raul Siret si afluentii lui si intr-o masura foarte redusa din
lacuri si balti naturale.
Stocul mediu multianual al raului Siret in sectiunea de varsare in Dunare este de cca. 5800
mil.mc. (Q= 183 mc/s) situand din acest punct de vedere raul Siret pe locul I in ierarhia celor
mai importante cursuri de apa ale Romaniei.
15
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚA IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

`

Spre deosebire de alte cursuri de apa,raul Siret dispune de afluenti importanti (Suceava
cca 9 %, Moldova cca 17,6 %, Bistrita cca 35 %, Trotus cca 18 %), fapt ce se exprima mai
pregnant prin variatia debitului mediu multianual in lungul cursului sau.
Volumul multianual scurs pe intreaga suprafata a bazinului este distribuit neuniform pe
sezoane si luni, astfel ca in sezonul de vegetatie se scurge cca. 70% din totalul anual, deoarece
scurgerea maxima corespunde in general cu o frecventa ridicata a ploilor primavara, iar
scurgerea minima se inregistreaza in lunile de iarna nu in lunile de vara.
Din punct de vedere al scurgerii, pe ansamblu bazinului, reteaua hidrograficã se
caracterizeazã printr-un regim semipermanent in regiunile deluroase si de campie. Bazinul
hidrografic Siret este tipic asimetric deoarece s-a format pe seama afluentilor montani de pe
partea dreapta.
Detine urmatoarele coordonate geografice : 47°58” latitudine Nord; 45°28” latitudine Sud;
24°49” longitudine Vest si 28°2” longitudine Est.
Din punct de vedere administrativ Administratia Bazinala de Apa Siret, cuprinde 4
Sisteme de Gospodarire a Apelor si 2 Sisteme Hidrotehnice .
Administratia Bazinala de Apa Siret are in administrare resursele de apa si are obligatia
de a le conserva, proteja si dezvolta durabil in scopul de a le lasa mostenire generatiilor viitoare.
Acest scop nobil este posibil printr-o dezvoltare stiintifica a unui sistem optiml de management
integrat dezvoltat la nivelul Bazinului Hidrografic Siret, dar si la nivel de district de gospodarirea
apelor, care sa aiba in vedere atat latura cantitativa cat si cea calitativa.
Dupa caracteristicile morofohidrografice si hidrologice, raul Siret se imparte in trei
sectoare distincte:
1. Siretul superior, pana la patrunderea raului pe teritoriul tarii noastre la Vascauti cu
panta medie de 7m/km. Cursul Siretului superior (S=1606 kmp, L=133,5 Km) este dezvoltat in
intregime pe teritoriul Ucrainei. Altitudinea medie a bazinului de receptie pina la granita este de
572m, iar panta medie a reliefului atinge abia 58m/km, ceea ce indica ponderea redusa a
regiunilor de munte.
Pe acest sector, Siretul primeste apele a doi afluenti mai insemnati: Siretul Mic (S=550kmp; L=
55 km, Hm=521m) si Cotovatul(S=81kmp, L=81km, Hm=360m). Primul soseste din Carpati iar al
doilea este un rau de podis. La intrarea pe teritoriul Romaniei, raul Siret are un debit mediu de
12,1 mc/s sau de 11,5 mc/s sa Serbanesti.
2. Siretul mijlociu, pina la varsarea Putnei, adica sectorul de podis al raului cu panta
medie de 0,5 m/km. Are o lungime de 516,5km si se distinge printr-o vale larga cu puternice
tendinte de divagare cu un grad ridicat de divagare (1,65 km/km).
Pina la confluenta cu Suceava raul primeste din Podisul Sucevei o serie de afluenti mici
precum
Gavanul, Negostina, Bahna, Molnita, ( izvoare in Ucraina S=115Kmp, L=27,6 km) Verehia
Baranca (S=36kmp, L=12 km), Leahu, Poienilor Harigii (curs de lunca externa a Siretului),
Hantesti ( S=50kmp, L=14 km), Grigoresti (S=31 kmp, L=11km), Garla Hutanilor (S=86kmp,
L=11km), Salageni (S=86 kmp, L=24km) si Verona (S=72kmp, L=13km).
3. Siretul inferior sau sectorul de cimpie in aval de varsarea Putnei, unde pantele
longitudinale ale raului scad la 0,23 m/km.
In aval de Susita incepe deja zona de divagare a Putnei care se varsa in Siret in aval de
primirea Barladului. Pe conul Putnei s-au individualizat doua paraie, cursuri parasite care se
varsa direct in Siret: Garla Morilor ( S=36 kmp, L=22 km) si Putna Seaca ( S= 22 kmp, L= 13
km). In prezent sunt transformate in canale de irigatie alimentate din Putna.
Calitatea aerului
Date climatice

Din punct de vedere climatic zona face parte din sectorul topoclimatic al culoarului
Siretului.
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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/cm 2/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
anuale , 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;
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,
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-

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

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

Concentraţia
Maxima
Medie
orară /
anuală
zilnică
31,95/20,53
5,77
4,93
0,23
102,98
39,13
86,73
19,24
25,10
3,16

UM
µg/mc
mg/mc
µg/mc
µg/mc
µg/mc

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

174,92

26,63

39,41

21,34

µg/mc

15,89

29,74

20,70

µg/mc

13,70

79,39

18,15

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

µg/mc

Captura
de date
(%)

95,76

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

µg/mc
mg/mc
µg/mc
µg/mc

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

207,59

23,10

µg/mc

96,72

48,83

25,73

µg/mc

13,70

µg/mc

98,47

Măsurările 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.
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
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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/m3, valabilă de la 1
ianuarie 2015.
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
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protecţiei vegetaţiei şi ecosistemelor.
Zgomot şi vibraţii
Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de
zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport
folosite.
Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite, la o distanța de
peste 5 km față de zona locuită, pe rau Siret, mal drept.
Datorită distanţei de peste 5 km până la zona locuită şi ţinând cont de direcţia N-S a
curenţilor de aer pe culoarul râului Siret, rezultă că intensitatea zgomotului produs de
utilaje nu va depăşi valoarea de 50 dB ziua și nu va polua fonic zona locuită, emisiile
de zgomot încadrându-se în limitele admise de STAS 10009.
Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite se poate estima că,
impactul proiectului privind zgomotul şi vibraţiile va fi:
Asupra faunei din zonă:

 Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;
 Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
Asupra populației din zonă:

Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru.
Solul si geologia subsolului
Amplasamentul face parte din Bazinul hidrografic Siret si este situat in vechea

albie a raului Siret, in vecinatatea (la sud) de amenajarea piscicola proprietatea societatii.

Din punct de vedere geomorfologic, este localizat pe lunca din dreapta raului Siret,

in amonte de confluenta cu raul Bistrita si amonte de podul din loc Holt, com. Letea.

Din punct de vedere geologo - structural, perimetrul studiat aparţine, conform modelului

geotectonic mai vechi, părţii mai afundate a Platformei Moldoveneşti, care suferă o dublă
afundare, una lentă spre sud spre Platforma Bârladului şi alta relativ bruscă, în lungul
unor fracturi, spre vest către orogenul carpatic.

Conform ultimului model al evoluţiei bazinelor de foreland, arealul supus studiului se

încadrează depozonei avanfosă ce este cuprinsă între depozona wedge top (marginea
frontală a şariajului prismei orogenice ce este acoperită de o cuvertură de sedimente sin-

şi postorogenice) şi depozona forebulge (regiunea de potenţială boltire ce apare în lungul
marginii acratonice a avanfosei). Depozona avanfosă mai este întâlnită în literatura de

specialitate sub denumirea de: „depresiune pericarpatică”, Bazinul Pre-Carpatic”,
„avanfosă externă” sau „avanfosă s. str.”
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Numeroasele foraje şi secţiuni seismice realizate pe această unitate geologică au arătat

că stratificaţia este tipic de platformă, cvasiorizontală, cu inflexiuni largi şi puţin afectată
de disjuncţii tectonice.

Cele mai noi depozite ce aflorează în perimetrul studiat sunt de vârstă Cuaternară

(Holocen superior), fiind reprezentate de aluviuni, uneori cu sedimentare gradată ce se
dispun discordant şi colmatează parţial paleorelieful sculptat al formaţiunilor mai vechi de
vârsta Sarmaţian.

Depozitele Cuaternare (Pleistocene şi Holocene) sunt cele care reprezintă în zonă

terasele râului Bistriţa şi Siret cumulând o grosime medie de aproximativ 170 m. Ele
aparţin unui paleosistem fluviatil căruia îi corespunde în prezent valea Bistriţei, dar care
poate fi urmărit sporadic şi la nivelul interfluviului Siret-Bistriţa.

Aceste depozite sunt constituite în principal din pietrişuri şi nisipuri cu caracter lenticular
(de tip shoestring) în alternanţă cu fracţii pelitice constituite din argile şi argile nisipoase.

Stratele de suprafaţă, holocene, sunt alcătuite dintr-un amestec de pietriş, bolovăniş,

nisip şi subordonat strate loessoide. Petrografic cuprind elemente diverse ce provin din
formaţiunile geologice traversate, în amonte, de râul Bistriţa şi afluenţii săi şi care sunt

formate din roci competente, de natură preponderent sedimentară, aparţinând zonelor de
fliş şi de molasă a Carpaţilor Orientali, dar şi metamorfice din zona cristalino-mezozoică
ai munţilor Bistriţei unde se află bazinul hidrografic superior al Bistriţei. Ele alcătuiesc

aluviunile transportate de râul Bistriţa şi depuse pe terasa largă creată înainte de
vărsarea în râul Siret.

Prin sondajele geotehnice anterioare executate în zone apropiate amplasamentului,

precum și prin forajele de alimentare cu apă existente în zonă au fost traversate structuri
aluvionare, de natură sedimentară, ce caracterizează zona de luncă și de terasă a rîului
Siret, ele fiind reprezentate prin alternanțe de pietrișuri, nisipuri și diferite tipuri de argile.

Predominante sunt însă stratele de pietriș și nisip, de grosimi variabile, care permit
interceptarea freaticului la adânicmi mici, acesta fiind în directă legătură cu apa râului
Siret care curge pe latura estică a amplasamentului.

Intregul bazin hidrografic detine o orientare generala nord – sud. Pe partea dreapta
cursurile de apa sunt orientate pe directia nord-vest-sud-est.

Intreaga suprafata a bazinului hidrografic se desfasoara pe patru mari unitati de relief :
Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldoveni, Podisul Moldovei, Campia Siretului Inferior.

Reprezentand partea cea mai inalta a Podisului Moldovei are o clima mai racoroasa si

mai umeda si cu aspecte biopedologice cu afinitati mai apropiate de Specificul Europei
Centrale decat al celei estice.
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Podisul Sucevei este alcatuit din formatiuni sarmatiene necutate cu inclinare generala

concordanta cu cea a intregului Podis al Moldovei. Depozitele sunt reprezentate printr-un

complex de argile si marne cu alternante de nisipuri la care se adauga in diverse sectoare
si unele orizonturi subtiri de gresii calcare si conglomerate.

Relieful are un caracter tipic de podis ce poarta amprenta structurii monoclinale si a
litologiei variate. Structura orografica este data de un ansamblu de culmi si platouri
structurale inalte (Dealul Mare, Podisul Dragomirnei), dealuri piemontane la contactul cu

unitatea carpatica, depresiuni si inseuari sculpturale (Liteni, Balcauti, Bucecea, Strunga),

calcare largi cu sesuri si terase fluviale (culoarele Moldovei si Siretului), campii
piemontane terasate (Baia, Radauti).

Caracteristica principala a reliefului este data de larga dezvoltare si repetare a formelor

structurale generata de pozitia monoclinala a stratelor si de alternanta orizonturilor cu
grad dificil de rezistenta la eroziune. Platourile structurale au cea mai mare extindere in
partile centrale si de est, unde faciesul sarmatic este alcatuit pe intinderi mari din gresii si
calcare. Platourile au suprafete aproape orizontale cu inclinare ce nu depaseste trei

grade si se afla la inaltimi ce variaza intre 500-300m, in functie de pozitia stratului
rezistent care este scos la zi.

Orizonturile de calcare si gresii sunt exploatate doar pentru interese locale. In nord-est de
padurea Zagavia sunt inca vizibile vechile cariere pentru piatra de moara.

In majoritatea cazurile marginiele acestor platforme sunt foarte abrupte, constituind
cornise dure pe baza carora datorita prezentei unor strate acvifere bogate, apar alunecari

de teren de mare amploare. Prin sectionarea acestor suprafete structurale de catre
reteaua hidrografica au rezultat vai cu caracter resecvent subsecvent si obsecvent.

Marile vai ale Sucevei si Siretului, adincite cu peste 150 m in podis, cursul superior al
Somuzului Mare si Somozului Mic sunt orientate in cea mai mare parte pe directia nord-

vest-sud-est, conform cu structura monoclinala si prezinta profile transversale cu versantii

relativ simetric si afectati de aceleasi procese geomorfologice. Evolutia lor avansata tinde
sa le transforme in depresiuni culoar pe directia de inclinare a stratelor.

Versantii mai ales crestele, cu pante de peste cinci grade sunt afectati de alunecari de

teren, eroziune torentiala si spalari areolare intense. Din vechea campie de acumulare

miocena care a reprezentat suprafata initiala a podisului, nu se mai pastreaza nimic,
formele de acumulare majore fiind generate recent de raurile principale.

Ariile de influenta si luncile raurilor mari (Siret, Moldova, Suceava) au aspectul si
caracteristicile unor adevarate campii acumulate.

Asimetria versantilor Siretului si existenta seilor din est acoperite de prundis carpatice , au

adus pe primii cercetatori la formularea ipotezei orientarii initiale a retelei hidrografice pe
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directia vest-est si formarii Siretului printr-un lant de captari successive. In acest caz
inseuarile respective (denumite si porti) au reprezentat vechi sei de captare (Dersca
pentru Siret, Bucecea pentru Suceava, Ruginoasa pentru Moldova). Studiile ulterioare
(Sarcu, 1955, 1956; Martiniuc, 1955,1960; Bacauanu 1968, 1973; Sficelea 1960,1980)

infirma aceasta ipoteza aratand ca seria teraselor pastreaza un paralelism evident la
cursul actual iar terasele superioare se gasesc la altitudini mai mari decat seile.

Aparitia seilor este conditionata de eroziunea diferentiala favorizata de prezenta in
perimetrele respective a unor formatiuni mai slabe. In cateva puncte din Dealul Mare, din
Dealurile Bour – Ibanesti si in portiunile de inseuare se intalnesc prundisuri de virsta

sarmatica provenite din dezagregate conglomeratelor din substrat, ele reprezentand
opera unor paleorauri cu directia vest-est.

Este posibil ca in viitor reteaua hidrografica sa se transforme partial, intr-o retea
transversala pentru ca raurile din bazinul Prutului au nivelul de baza mai coborat cu circa
160- 200 m, decat axul vaii Siret.

Cercetarile din diferite sectoare au pus in evidenta existenta pina la 8 terase la care se

adauga inca 2-3 trepte din lunca. Terasele inalte ajung pana la altitudinea relativa de 200210 m in valea Siretului, 180 – 190m in valea Sucevei si 160-170m in valea Moldovei.

Terasele cu inaltimea pana la 60-70m in valea Moldovei. Terasele cu inaltimea pana la

60-70 m sunt mai bine conservate si sunt acoperite de depozite groase de luturi
loessoide. In sectoarele de confluenta majora (Suceava-Siret, Moldova-Siret) sunt

caracteristice “gruiurile aluvionare” formate din mutarea aval a confluentelor pe distante
de zeci de kilometric.

Culoarul propriu-zis al Siretului prezinta o latime variabila, fiind asimetrica cu versanti pe
stanga intodeauna abrupti si inalti, insotiti de fragmente de terasa iar cei de pe dreapta
mai domoli cu o larga desfasurare a teraselor pe alocuri ajungand in numar de opt,
impresionant dezvoltate in adevarate campuri la confluentele cu Suceava, Moldova,
Bistrita si Trotus. De la granita Romaniei si pana la nord de confluentele cu Moldova,

Siretul strabate in intregime Podisul Sucevei, valea fiind strajuita de Podisul Dragomirnei

si Podisul Falticenilor, spre vest, si culmea Bour-Dealu-Mare spre est. De la nord de
confluenta cu Moldova, pina la cea cu Trotus, valea este flancata spre est de Podisul

Barladului iar spre vest de Subcarpatii Moldovei. Mai departe lunca ia proportii
considerabile ajungand la peste 40km, largime neatinsa de lunca Dunarii.

Pe teritoriul Romaniei, pana la confluenta cu raul Trotus, cursul raului Siret

se

caracterizeaza prin pante de 0.54m/km si chiar 0.40m/km cu o mare dezvoltare a
meandrelor duble sau compuse pana la nord de orasul Roman, reprezentand un studiu
mai avansat de dezvoltare cu aspect de campie la confluentele cu r. Suceava si r.
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Moldova. Din dreptul r. Trotus

pana la varsare, panta este mai accentuata pana la

confluenta cu r. Zabraut si foarte redusa de aici si pana la varsarea in Dunare
(0,25m/km).

In general amonte de confluentele importante, panta scade si albia se prezinta meandrat,

iar aval de acestea, panta creste, raul vand tendinte de impletire. Aceasta variatie a
morfologiei albiei este datorata marilor cantitati de aluviuni aduse de afluenti carpatici

depasind posibilitatile raului de a le evacua imediat si formand la intrarea in lunca
acestuia conuri de dejectie de mari dimensiuni.

Albia minora este sculptata in aluviuni iar aspectul general al luncii este dominat de

multimea meandrelor si belciugelor de grinduri si cursuri paralele, balti si sectoare
mlastinoase.

Lunca are latimi apreciabile de la minim 2 km la maxim 10 km in dreptul marilor

confluente, in cuprinsul ei aparand trei trepte de terasa, primele doua afectate de
modificari morfologice in timpul viiturilor.

Terasele cu suprafete mici si fragmentele pe partea stanga au extindere mari pe
versantul drept, ajungand pe unele portiuni (Roman-Bacau), la opt avand ca altitudini in

jur de 210-200 m, 170-160m, 140-130m, 60-50m, 40-35m, 20-10m, 7-5m si 4-3m,
coborand pana la nivelul luncii.

Versantul stang puternic inclinat, reprezentand in general o coasta de denivelari de peste

200 m fata de albia minora, este afectat aproape in intregime de intense procese de

modelare actuala cu predominarea alunecarilor si eroziunii torentiale, ca in sectoarele
Mihaileni- Vladeni, Lespezi – Icusesti si Racaciuni – sud Adjud a eroziunii areolare siroire
si torenti in celelalte sectoare.

Versantul drept este afectat de procese moderate de eroziuni areolara, siroire si torenti in
sectorul podisului Dragomirnei si Falticenilor si la sud de confluenta cu r.Bistrita.

Structura geologica este intocmai teraselor normale : la baza prundisului groase de 1-2 m

dupa care urmeaza nisipuri de 1-2 m si deasupra lutului nisipoase aluvionare de 1 metru
grosime. Ca varsta Holocenului vechi.

Fruntea terasei este reprezentata printr-un abrupt vertical rezultat din comportarea
loessului la eroziune.

Din punct de vedere geologic bazinul hidrografic Siret prezinta variatii de mare amploare

deoarece se intilnesc conditii geoastructurale corespunzator unitatilor de geosinclinal

(Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei) si de platforma (Podisul Moldovei, Campia
Romana). Conditii geologice deosebite contribuie alaturi de cele geomorfologice la
diversificarea conditiilor hidrologice.
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Carpatii Orientali ocupa partea estica a bazinului si sunt reprezentati de urmatoarele
regiuni morfotectonice:

o Zona cristalino-mezozoica alcatuita din rocii cristaline, roci vulcanice si petice de
roci sedimentare mezozoice.
o Zona de flis, puternic dezvoltata situata la est de zona cristalo-mezozoica unde se
disting trei subzone; flisul intern, flisul mediu si flisul extern.
o Zona neogena alcatuita din roci detritice mio-pliocene.
Depozitele de flis sunt constituite dintr-o alternanta de conglomerate, gresii, calcare,
marno-calcare, marne, sisturi argiloase etc. Unele depozite sunt puternic fisurate ceea ce face
ca proprietatile hidrologice sa creasca.
Subcarpatii Moldovei insotesc lantul carpatic de la valea Moldovei in nord pana la iesirea
Siretului in Campia Romana. Reprezinta o unitate de orogen de varsta Neogena in care
straturile sunt puternic cutate chiar cu pozitie verticala. Depozityele mio-pliogene sunt alcatuite
din marne, argile, gresii, nisipuri etc. Depresiunile de contact sunt cele mai bune arii hidrologice
de virsa cuaternala.
Podisul Moldovei este din punct de vedere structural o regiune de platforma care
reprezinta continuarea Platformei Ruse pe teritoriul Romaniei Partea Podisului Moldovei care
face parte din bazinul Siretului este formata din depozite sarmatiene reprezentate prin etajele
Volhinian, Basarabean, Kersonian iar spre sud Pliocene reprezentate prin etajele Meotian,
Dacian, Levantin si Cuaternar. Rocile care intra in alcatuirea lui sunt marne argile, gresii si
nisipuri si mai rar pietrisuri.
Campia Romana este regiunea mai joasa si se incadreaza in sudul bazinului Siret.
Cuprinde campia piemontana campia de divagare si campia inalta. Sunt constituite din depozite
aluvionare in care predomina pietrisuri, nisipuri, argile loessoide si leossuri.
Raul Siret si afluentii lui din dreapta au terasele si luncile foarte bine dezvoltate, formate
din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri in care sunt accumulate importante reserve de ape freatice.
Afluentii din stanga Siretului au terasele si luncile slab dezvoltate formate in general din nisipuri
care inmagazineaza resurse neinsemnate de apa subterana.
Conform Sr 662/2002 prin experienta urmatoarelor clase granulometrice:
– clasa 0 – 8 mm = 35 %;
– clasa 8 – 16 mm = 25 %;
– clasa 16 – 31 mm = 20 %;
– clasa peste 31- 63mm = 15%;
– parte levigabila = 5%.
Balastul din cadrul acestei acumulari are in compunere intre 1,0 – 4,0 % parti lavigabile,
restul din masa rocii fiind alcatuit din:
– 25-45 % gresii silicioase si calcaroase;
– 15-30 % silicolite (cuarturi, menilite, etc );
– 5-10 % sisturi cuartitice verzi si negre;
– 4-10 % marnocalcare;
– 3-7 % calcare;
– 4 % alte roci.
Seismicitate

Zona este stabila din punct de vedere seismic. Terenul face parte din zona seismica de
calcul este “C” (kD=0,20; TC=1 sec.), gradul de seismicitate VIII.
Adancimea de inghet este de 0,9 m cinform STAS –77.
Biodiversitatea
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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.

Letea Veche este o comună de ses cu flora și fauna specifică climatului temperat
continental. Astfel flora este alcătuită în principal de arbori (tei, salcie, plopi, salcam),

pomi fructiferi (pruni, caiși, meri, peri, cireși, etc) și arbuști (prunul sălbatic, măceșul,

porumbarul, măceșul pitic), flori viu colorate și bogate (mușețel, mac, trandafiri,
albăstrele, margarete).

Predominã specii de ierburi printre care își fac loc: trifoiul sălbatic, măzărichea,

păpădia, coada șoricelui, laptele câinelui, traista ciobanului. Printre ierburi cresc: menta,

sânzienele, pătlagina, măcrișul, scaieții. Pe șanțuri nu lipsesc cucuta, urzicile, iar pe

locurile bătătorite pe lângă drum troscotul și loboda. In culturile agricole nelucrate la timp
se desfatã: costreiul, mohorul, palamida, rãpita salbaticã, susaiul, volbura, lãptuca, macul,
albastrița. Mecanizarea lucrărilor agricole, ierbicidarea și chimizarea, îngustarea spațiilor
necultivate

vor

încheia

existența

acestor

plante

care

sărăcesc

pãmântul.

Ca urmare a extinderii culturilor, fauna care a existat pe teritoriul comunei este în

continuã scădere împuținându-se atât speciile cât si numãrul lor. Lucrările mecanice
agricole au dus la scãderea numãrului iepurilor. Dintre animalele pãgubitoare se mențin
vulpile, aricii, cârtițile.

Păsările cãlãtoare care staționeazã vara la noi sunt:
-

ciocârlia pe terenurile de culturã

-

barza, prepelita - în preajma bălților

-

graurii, cucii, pupăzele și porumbelul sălbatic prin livezi
rândunica pe lângã casele oamenilor.

De asemenea în timpul iernii pe "Balta Albastră" poposesc cârduri de rațe sălbatice
pentru a ierna.

Zone protejate, situri Natura 2000

Perimetrul de exploatare Aval Costei este o plajă naturală situată în pe teritoriul
administrativ al comunei Letea Veche, judetul Bacau, albia minoră a râului Siret, mal
drept, pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
A fost instituit regimul de arie natural protejată şi declarată sit de importanţă comunitară –
ROSCI0434 Siretul Mijlociu - prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 46 din
15.02.2016, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000.
Suprafaţă - 2.969 ha
Regiune biogeografică - Continentală
Regiune administrativă – Nord-Est
Alte caracteristici ale sitului
Acest sit prezintă condiții favorabile de viețuire și hrănire pentru a susține populația de vidră.
Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului:
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Reziduuri provenite de la diverse activități industriale, comerciale, în special de la
balastiere din albia râului Siret sau din apropierea malurilor acestuia;
 Pescuit cu undița;
 Baraje, maluri betonate sau canalizate cu pietriș.
Tipuri de habitate prezente în sit:
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
Specii prevăzute la articolul nr. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II a
Directivei 92/43/CEE
7 specii de faună:
 1 specie de mamifere (Lutra lutra – vidra);
 1 specie de reptile (Emys orbicularis – broasca țestoasă europeană de baltă);
 5 specii de pești (Aspius aspius – avat, Barbus meridionalis - mreană vânătă, moioagă,
Cobitis taenia – zvârlugă, Gobio kessleri – porcușor de nisip, Sabanejewia aurata - câră,
fâță).
Clasele de habitate de pe teritoriul ROSCI0434
Cod
Clase de habitate
Acoperire
N06
Râuri, lacuri
43,04
N07

Mlaştini, turbării

21,91

N12

Culturi (teren arabil)

10,50

N14

Păşuni

18,68

N15

Alte terenuri arabile

0,40

N16

Păduri de foioase

5,40

Total acoperire

99,93

Managementul sitului:

 Fiind desemnat în anul 2016, situl nu are plan de management și regulament.
 Custodele sitului este Agentia Nationala pentru Arii protejate

Habitatele de interes comunitar prezente pe amplasamentul și vecinătățile
amplasamentului

Tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba – habitat de interes
conservativ
Nu este prezent în zonă (pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Aval Costei și
vecinătăți), deci proiectul propus nu are nici un impact asupra acestuia.
Habitatul ”râuri”
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor
fine care se mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea, se produce și o ușoară
colmatare a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere
antrenate de apă, impactul fiind:

Pe termen scurt - negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil,
asupra calității apei râului Siret, în zona amplasamentului balastierei şi aproximativ 200 m
în aval de aceasta;
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Pe termen mediu şi lung – impact pozitiv, lucrările care se desfășoară în
cadrul proiectului contribuie la decolmatarea albiei râului Siret în secțiunea Perimetrului
de exploatare Aval Costei, reducerea eroziunii malurilor, și în consecință, menținerea
suprafețelor habitatelor din zona de luncă.

Speciile de interes comunitar prezente pe amplasamentul și
Perimetrului de exploatare Aval Costei

vecinătățile

Lutra lutra – Vidra
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Vidra este un mamifer acvatic, dar care trăieşte şi pe uscat, întâlnit mai des în Delta
Dunării, în zone umede, râuri, zone de coastă şi în apele de munte bogate în păstrăv.
Hrănire
Vidra este o specie normal-activă noaptea, zona de procurare a hranei fiind reprezentată
de pelagosul râului și malurile împădurite.
Se hrăneşte în general cu peşte dar şi cu raci, broaşte şi alte mamifere acvatice mici, fiind
situaţii în care vânează în grup şi poate rămâne sub apă până la 7 minute.
Reproducere
Perioada de imperechere este in februarie, iar perioada de gestatie este de 60-63 zile, in
aprilie. Face cuibul într-o vizuină cu doua intrări, de obicei în scorburile copacilor de pe marginea
râurilor, se împerechează o singură dată pe an şi naşte 1 - 5 pui, frecvent 2 – 3.
Statutul speciei - vulnerabilă.
Deoarece în zona Perimetrului de exploatare Aval Costei și vecinătăți nu sunt prezente
habitate caracteristice vidrei (cu vegetaţie arboricolă), aceasta nu poate fi prezentă decât
accidental, dar fiind o specie normal activă noaptea, lucrările de exploatare și transport a
agregatelor minerale care se desfășoară în timpul zilei, nu vor avea nici un impact asupra
speciei - pe termen scurt, mediu și lung.
Emys orbicularis – Broasca țestoasă europeană de baltă
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Trăieşte pe malurile lacurilor cu vegetaţie acvatică bogată şi în zonele mlăştinoase, greu
de străbătut de alte animale, iernând pe fundul apelor.
Hrănire
Se hrăneşte în apă cu crustacee, păsări tinere, peşti, insecte, viermi şi foarte rar cu unele
vegetale, dar se poate hrăni și pe uscat, cu nevertebrate terestre şi rozătoare.
Reproducere
În perioada martie – aprilie iese din hibernare, în lunile iunie - iulie femela depune ponta
într-un cuib săpat direct în sol în zonele inundabile, sau se urcă uneori în sălcii şi depune ouăle,
în pământul afânat din scorburi, dar în mod obişnuit pe mal, nu departe de luciul apei.
Ecloziunea are loc în lunile august-septembrie, iar în octombrie întră în hibernare.
Statutul speciei - periclitată.
Specia Emys orbicularis nu poate fi prezentă pe amplasamentul proiectului și vecinătăți
deoarece nu sunt prezente habitatele caracteristice (bălți, mlaștini și vegetație acvatică
abundentă).
Deoarece în zona Perimetrului de exploatare Aval Costei și vecinătăți nu sunt prezente
habitate caracteristice speciei Emys orbicularis (maluri ale lacurilor cu vegetaţie acvatică bogată
şi zone mlăştinoase, greu de străbătut de alte animale), specia Emys orbicularis nu poate fi
prezentă, astfel că, lucrările de exploatare și transport a agregatelor minerale nu vor avea nici un
impact asupra speciei - pe termen scurt, mediu și lung.
Ținând cont de mobilitatea speciilor de ihtiofaună, studiile relevante privind prezența și
evaluarea populațională a acestora trebuie făcute pe întreg râul Siret, în general, și pe teritoriul
ROSCI0434 Siretul Mijlociu, în special.
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Studiile relevante pentru evaluarea ihtiofaunei pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu vor
fi făcute pentru fundamentarea Planului de management al acestui sit.
Referitor la cele 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ, menționate în formularul
standard al ROSCI0434, în funcție de preferințele față de condițiile de habitat ale acestora, am
luat în considerație prezența a 4 specii, în apa rîului Siret din zona corespunzătoare Perimetrului
de exploatare Aval Costei și vecinătăți.
Aspius aspius – Avat
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie dulcicolă nectonică, preferă râurile mari de șes și zonele colinare joase, cu curs
lent, bălțile și apele salmastre, trăiește și se deplasează activ în masa și la suprafața apei,
evitând zonele cu ape tulburi.
Primăvara este prezent în straturile superioare ale apei, pe lângă maluri, obstacole
natural sau artificiale, în căutarea speciilor de pești mici care ies să se încălzească, în apele mai
calde, deci la adâncimi mai mici. Vara, pe caldură, avatul se mută în zonele cu ape mai adânci și
mai oxigenate, la confluențe cu ape mai reci. Toamna, după răcirea apelor, avatul coboară în
zonele adânci (1,5 – 4 m).
Hrănire
Specie răpitoare diurnă, foarte violentă în atac, denumită popular „căpcăunul apelor” sau
„lupul obleților”. Juvenilii se hrănesc cu fitoplancton, trecând apoi la nevertebrate, iar în stadiul
de adult se hrănesc cu pești, în special oblete.
Reproducere
Deși preferă apele curgătoare, pentru perioada de reproducere (martie – iulie) se retrage
în ape stătătoare.
Statutul speciei
Este o specie neevaluată, nu sunt studii populaționale și nu este considerată o specie în
pericol.
Specia Aspius aspius poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Aval Costei, cu excepția perioadei de reproducere (martie – iulie),
când specia se retrage în ape stătătoare.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor
fine care se mobilizează și se dispersează în masa apei, suspensii care ar putea afecta, la
nivelul branhiilor, în mod deosebit speciile care trăiesc în masa apei.
Deoarece avatul este o specie cu mobilitate foarte mare, care trăiește în straturile
superioare ale apei, pe lângă maluri, obstacole naturale sau artificiale (primăvara), în masa și pe
fundul apelor (vara), evitând zonele cu ape tulburi, se estimează că numai exploatarea
agregatelor minerale în condiții submerse sau de contact a malului drept cu apa va avea
următorul impact asupra acestei specii:

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în
timp a extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în
care se vor face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2
luni/an), local (cu amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta),
reversibil;

Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei
minore și reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare
Aval Costeii.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Barbus (meridionalis) petenyi - Mreană vânătă, moioagă
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
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Specie sedentară care trăieşte în cârduri, răspândită în cea mai mare parte a ţării, mai
ales în zona de deal şi de munte, Telcean & Bănărescu în 2002 încadrând-o în categoria
speciilor care şi-au menţinut arealul de răspândire şi abundenţa în ultimii ani, fiind prezentă în
segmental montan al tuturor râurilor care izvorăsc la munte, cu excepția Begheiului și Timișului,
începând din zona păstrăvului.
Trăieşte atât în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi în unele pâraie mai nămoloase din
zona de munte care vara se încălzesc puternic, având preferinţă mai ales pentru porţiunile cu
fund pietros şi curent puternic.
Fiind o specie sedentară se reproduce, se hrăneşte şi iernează în acelaşi loc.
Hrănire
Se hrăneşte, în principal, cu nevertebrate acvatice de fund - tendipedide, efemeroptere,
tricoptere, gamaride, oligochete, mai rar cu vegetale (alge, resturi vegetale) şi icre. Indivizii adulţi
se pot hrăni şi cu puiet de peşte. Nu se hrăneşte în perioada de reproducere şi în timpul iernii.
Reproducere
Reproducerea are loc primăvara, de regulă în lunile mai – iunie, uneori până la sfârşitul
verii, când depune ponta în zona malurilor râurilor.
Statutul speciei
Este o specie neevalualuată, nu sunt studii populaționale.
Specia Barbus meridionalis poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Aval Costei.
Se estimează că exploatarea agregatelor minerale în condiții submerse sau de contact a
apei cu malul drept, va avea următorul impact asupra acestei specii:

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în
timp a extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în
care se vor face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2
luni/an), local (cu amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta),
reversibil;

Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei
minore și reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare
Aval Costei.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Cobitis taenia – Zvârlugă
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie sedentară, răspândită în majoritatea apelor lent curgătoare, pe fundurile apelor cu
mâluri bogate în vegetație moartă, cu fund nisipos, cât şi în ape stătătoare, evitându-le în
general, pe cele foarte mâlite. În bălţi se întâlneşte mai ales în cele cu substrat dur, nisipos sau
argilos, adesea îngropându-se complet în mâl sau nisip.
Are respiraţie intestinală, scoasă din apă, emite un sunet caracteristic.
Hrănire
Hrana constă din viermi, larve, alge, icre de peşti, hrană după care umblă mai mult
noaptea.
Reproducere
Se reproduce în perioada aprilie - iunie, atât în ape stătătoare, cât şi în cele curgătoare,
femela depune ponta în zona malurilor, icrele sunt adezive.
Statutul speciei
Este o specie neevalualuată, nu sunt studii populaționale. Telcean & Bănărescu în 2002
încadrau zvârluga în categoria speciilor care în ultimii ani şi-au menţinut arealul de răspândire şi
abundenţa.
Zvârluga nu poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare Perimetrului
de exploatare Aval Costei, fiind o specie care trăiește pe fundurile apelor cu mâluri bogate în
vegetație moartă, biotop care nu se găsește în apa râului Siret din zona corespunzătoare
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acestui perimetru de exploatare, impactul asupra speciei fiind neutru – pe termen scurt, mediu și
lung.
Romanogobio/Gobio kessleri – Porcușor de nisip
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Porcușorul de nisip este o specie reofilă, bentofagă, trăiește în cursul mijlociu și superior
al râurilor de deal și de șes, cu ape relativ rapid curgătoare, acolo unde apa atinge o viteză de
45 – 60 m/s. Preferă apele puțin adânci, limpezi și bine oxigenate din cursul mijlociu al râurilor
cu fund nisipos sau cele cu prundiș și nisip, prundiș cu argilă sau pietros. În cursul superior al
râurilor este mai rar fiind prezenți doar peștii adulți, evitând zonele mocirloase ale râului.
Porcușorul de nisip trăiește în cârduri mari de câteva sute de exemplare, stă nemișcat pe
fundul apei, ducând o viață sedentară.
Mai puțin fotofob decât alte specii ale genului Romanogobio, este mai activ în amurg sau
în zilele înnorate.
Hrănire
Hrana constă din mici nevertebrate psamofile: insecte acvatice și larvele lor, crustacee
copepode și gamaride, moluște, viermi, larvele și icrele altor pești. Consumă și detritus organic
de origine animală sau vegetală, alge unicelulare din grupa diatomeelor.
Reproducere
Perioada de depunere a icrelor durează de la sfârșitul primăverii până în septembrie
(martie – iunie), în funcție de climă și de debitul râurilor.
Cârdurile de pești reproducători se deplasează în apele de suprafață în perioada de
depunere a icrelor, situate în zone bine oxigenate, uneori, doar la câțiva centimetri adâncime.
După fecundare icrele sunt transportate de curent în jos spre fund și aderă la pietre sau alte
elemente ale substratului cu filamentele lor adezive. Icrele rămân atașate de suport până la
ecloziune, care are loc în aproximativ 7 - 10 zile.
Statutul speciei – vulnerabilă.
Specia Gobio kessleri poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Aval Costei.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse,
sau de contact a apei cu malul drept, se produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona
aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate
afecta ponta speciilor bentonice precum Gobio kessleri, estimându-se următorul impact asupra
acestei specii:

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în
timp a extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în
care se vor face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2
luni/an), local (cu amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta),
reversibil;

Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei
minore și reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare
Aval Costei.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Sabanejewia aurata – Dunariță, câră, fâță
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie bentică, reofilă, endemică, sedentară, prezentă în majoritatea râurilor din țară în
zona de deal, preferă fundul apelor cu prundiş amestecat cu nisip, dar se întâlneşte frecvent şi
în porţiunile exclusiv nisipoase ale râurilor. Destul de frecvent se întâlneşte şi pe fundul argilos al
apelor, sub malurile verticale, la rădăcinile sălciilor. În râurile nisipoase, cea mai mare parte a
timpului se îngroapă în nisip, lipsind din râurile nămoloase - Bănărescu 1964.
Hrănire - insecte şi larvele acestora.
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Reproducere
Se reproduce în lunile aprilie - iunie, în râuri mici, repezi şi cu substrat pietros.
Statutul speciei
Este o specie neevalualuată, nu sunt studii populaționale. Telcean & Bănărescu în 2002
încadrează câra în categoria speciilor care în ultimii ani, şi-au menţinut arealul de răspândire şi
abundenţa.
Specia Sabanejewia aurata poate fi prezentă în apa râului Siret din zona
corespunzătoare Perimetrului de exploatare Aval Costei.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse,
sau de contact a apei cu malul drept, se produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona
aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate
afecta ponta speciilor bentonice precum Sabanejewia aurata, estimându-se următorul impact
asupra acestei specii:

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în
timp a extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în
care se vor face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2
luni/an), local (cu amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta),
reversibil;

Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei
minore și reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare
Aval Costei.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
În concluzie, situația prezenței în zona Perimetrului de exploatare Aval Costei și
vecinătăți, a habitatelor și speciilor pentru care a fost desemnată ROSCI0434 Siretul Mijlociu
este următoarea:

Tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba – nu este
prezent;

Specia de mamifere Lutra lutra – nu este prezentă;

Specia de reptila Emys orbicularis – nu este prezentă;

Specia de pești Cobitis taenia – nu este prezentă;

4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata) – pot fi prezente.
Se estimează că lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia
râului Siret în condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, vor putea avea
asupra celor 4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia
aurata) impact negativ nesemnificativ direct, temporar, local, reversibil – pe termen scurt.
Pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata), se recomandă respectarea
următoarelor măsuri (stabilite în planurile de management aprobate, ale siturilor care au ca
obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună, ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi
şi Roman):

Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului
Siret în condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de
interes comunitar (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;

În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia
aurata), poate fi aprobată realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia
de excavare ”în bazin închis”, cu următoarele condiții:
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Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de
cursul râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de
către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;

Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
Starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru
menţinerea echilibrului ecosistemelor, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare
favorabilă a speciilor de faună.
Relaţiile dintre organisme şi mediul lor de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de
mediu (abiotici şi biotici), precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor
biologice supraindividuale (populații, biocenoze) şi ale sistemelor mixte (ecosisteme),
sunt aspectele care definesc funcțiile ecologice care constau în:
 Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale);
 Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;
 Relaţiile care se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.
Factorii ecologici sunt reprezentaţi de totalitatea factorilor abiotici (temperatură, lumină,
precipitaţii, presiune, etc.) și biotici (paraziți, dăunători, competiția intraspecifică și
interspecifică, generată de procurarea hranei în cadrul relaţiei de nutriţie) cu care un
organism vine în contact și cu care se intercondiționează reciproc.
În funcţie de caracteristicile lor şi de necesităţile componentelor biotice, factorii de mediu
pot favoriza, sau dimpotrivă, împiedica supravieţuirea şi reproducerea organismelor.
Atât factorii abiotici cât şi cei biotici au rol esenţial în menţinerea habitatelor şi speciilor.
Factorii abiotici
Sunt reprezentaţi de un ansamblu de elemente fizice şi chimice care influenţează
organismele vii: clima (prin temperatură, umiditate, presiune, prezenţa luminii, vânt, etc.),
apa, solul şi aerul, condițiile de viaţă diferenţiindu-se în funcţie de microclimat,
mezoclimat şi macroclimat.
Proiectul supus analizei, în nici una din etapele de implementare nu influenţează în
mod semnificativ caracteristicile componentelor abiotice din zona teritoriului ROSCI0434
Siretul Mijlociu, datorită următoarelor aspecte:

Nu intervine asupra debitelor râului şi apelor subterane;

Nu apar modificări chimice ale apelor râului Siret;

Nu se evacuează ape uzate;

Emisiile în aerul atmosferic sunt nesemnificative, de foarte scurtă durată.
Suprafaţa ocupată timp de 2 ani de Perimetrul de exploatare Aval Costei este de
22000 mp, ceea ce reprezintă 0,0074% din suprafața sitului și 0,310% din suprafața
clasei de habitate râuri, lacuri.
Factorii biotici
Dintre factorii biotici, determinantă este relaţia de nutriţie dintre speciile prezente în
acelaşi habitat. Între populaţiile care coexistă într-o microbiocenoză se stabilesc
conexiuni (relaţii interspecifice) care determină atât structura, cât şi funcţiile biocenozei ca
suprasistem integrator.
Cu cât conexiunile sunt mai diverse şi variate, cu atât biocenoza va fi mai
complexă şi mai stabilă.
Distribuţia şi relaţiile speciilor care constituie obiectivele de conservare ale
ROSCI0434, posibil afectate de implementarea proiectului, cu ANPIC învecinate
ROSCI0434 Siretul Mijlociu are legături funcționale cu:

ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, având următoarele
specii comune de interes conservativ: Lutra lutra, Barbus meridionalis, Cobitis taenia,
Gobio kessleri și Sabanejewia aurata;
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ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, a cărei obictive de protecție și
conservare sunt specii de avifaună;

ROSPA0072 Lunca Siretului Inferior, a cărei obictive de protecție de
protecție și conservare sunt specii de avifaună;

ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, având următoarele specii comune de
interes conservativ: Lutra lutra, Emys orbicularis, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio
kessleri şi Sabanejewia aurata.
Speciile de interes comunitar asupra cărora lucrările de exploatare a agregatelor
minerale din Perimetrul Aval Costei ar putea avea impact negativ nesemnificativ, indirect,
temporar și reversibil sunt cele 4 specii de ihtiofaună: Aspius aspius, Barbus meridionalis,
Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata.
Prin aplicarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului propuse, menționate
în Subcapitolul II.2., posibilul impact asupra speciilor de pești va fi redus substanțial,
impactul rezidual apropiindu-se de zero.
În concluzie, proiectul supus analizei nu va avea nici un impact asupra speciilor de
interes conservativ al celorlalte situri Natura 2000 cu care ROSCI0434 Siretul Mijlociu are
legături funcționale directe (sunt desemnate pentru protecția acelorași specii: Lutra lutra,
Emys orbicularis, Aspius aspius, Cobitis taenia, Barbus meridionalis, Gobio kessleri şi
Sabanejewia aurata), sau indirecte (speciile de ihtiofaună constituind hrana unor specii de
avifaună).
Prin implementarea proiectului supus evaluării, nu va fi afectată distribuția nici unei
specii de faună menționate în formularul standard al ROSCI0434, atât pe teritoriul acestui
sit, cât și pe teritoriile siturilor cu care are relații funcționale și spațiale.
Statutul de conservare al speciilor de interes comunitar, conform formularului
standard al ROSCI0434 Siretul Mijlociu

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

Populaţie – tip

 P - permanent.

Sit – populație

 C – populaţia prezentă pe teritoriul sitului reprezintă mai puţin de 2% faţă de populaţiile
prezente pe teritoriul naţional;

Conservare - gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru specie
şi posibilităţile de refacere, cu 2 subcriterii:

o gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru specie;
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o posibilităţile de refacere.

 B - conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilităţii de
refacere = elemente în stare medie sau parţial degradată şi uşor de refăcut.

Izolare - gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a
speciei

 C - populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă.

Evaluare globală - evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective:
 B - valoare bună.

Statutul de conservare al tipului de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba nu va fi
afectat deoarece nu este prezent în zona amplasamentului proiectului.

Statutul de conservare al celor 7 specii de faună de interes conservativ de pe teritoriul
ROSCI0434, nu va fi influienţat de implementarea proiectului supus evaluării deoarece:

 Nici una din componentele ecosistemului râului Siret nu va fi afectată semnificativ, pe
termen scurt, mediu şi lung;

 Nu sunt afectate resursele trofice ale nici unei specii de interes conservativ.
Date privind structura şi dinamica populaţiilor speciilor posibil afectate de
implementarea proiectului

Dintre cele 7 specii de faună menționate în formularul standard al ROSCI0434, se

estimează că exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, pe termen
foarte scurt (numai în timpul extracției submerse, dependent de regimul pluviometric –

maximum 2 luni/an, timp de 2 ani), va avea impact negativ nesemnificativ, direct, local,
temporar, reversibil, asupra a 4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis,

Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), care s-ar putea afla în zona aval sau
vecinătatea acestui perimetru de exploatare.

Măsuri propuse pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de
ihtiofaună de interes conservativ (stabilite în planurile de management aprobate, ale

siturilor care au ca obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună, ex. ROSCI0364
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman):

 Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în
condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de
interes comunitar (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
- În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi
aprobată realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în
bazin închis”, cu următoarele condiții:
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Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului
Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către
speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
 Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de reproducere a
speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
Prin aplicarea măsurilor propuse, posibilul impact asupra celor 4 specii de pești va fi redus
substanțial, impactul rezidual apropiindu-se de zero, nefiind influiențată structura și dinamica
populațiilor acestora..
Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea
ROSCI0434 Siretul Mijlociu

„Conservarea sau menţinerea integrităţii structurale şi funcţionale, în cadrul domeniului de
stabilitate al unui sistem ecologic natural sau seminatural, implică în aceeaşi măsură,
menţinerea cursului natural al dinamicii compartimentelor unităţii hidrogeomorfologice şi a
dinamicii asociaţiilor de specii de plante şi animale care populează aceste
compartimente, precum şi dinamica interacţiunilor dintre ele.
Conectivitatea dintre diferitele tipuri de ecosisteme naturale şi seminaturale, asigurată
prin coridoare naturale sau obţinută prin lucrări de „reconstrucţie ecologică” este o
condiţie fundamentală pentru realizarea obiectivelor privind conservarea diversităţii
habitatelor şi a sistemelor biologice.” (Dezvoltarea Durabilă – Teorie şi Practică, Volumul I
– Angheluţă Vădineanu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1998).
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 natural
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
natural 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
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caracteristicile lor şi de necesităţile componentelor biotice, factorii de mediu pot favoriza,
sau dimpotrivă, împiedica supravieţuirea şi reproducerea speciilor.
Implementarea proiectului Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei,
râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul
Bacău, nu are efecte privind:

Fragmentarea habitatelor;

Generarea unui impact negativ semnificativ asupra factorilor biotici și/sau abiotici;

Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale);

Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;

Relaţiile care se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.
Structura ROSCI0434 Siretul Mijlociu este definită de totalitatea factorilor abiotici (climă,
relief, sol, ape) şi biotici (faună şi floră) care contribuie la realizarea cadrului natural.
Prin aplicarea măsurilor propuse, posibilul impact asupra celor 4 specii de pești va fi
redus substanțial, impactul rezidual apropiindu-se de zero, nefiind afectate relațiile
structurale și funcționale care mențin integritatea ROSCI0434.
Obiectivele de conservare ale ROSCI0434, stabilite prin Planul de management

ROSCI0434 Siretul Mijlociu nu are Plan de management aprobat sau Regulament.
Custodele sitului este Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate.
Descrierea
stării
actuale
de
conservare
evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

a

ROSCI0434,

inclusiv

Descrierea stării actuale de conservare

Descrierea stării actuale de conservare
Starea de conservare a ROSCI0434 Siretul Mijlociu este în general favorabilă, cu
diferenţe de nuanţă, în funcţie de condiţiile naturale concrete, de revărsările apelor râului Siret şi
de intervenţiile antropice (braconaj piscicol şi cinegetic, inundaţii, management forestier
defectuos, abandonarea diferitelor categorii de deşeuri, poluarea apei.
Starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru menţinerea
echilibrului ecosistemelor, şi implicit, pentru menţinerea stării de conservare favorabile a
speciilor de faună.
În zona amplasamentului proiectului supus analizei, starea de conservare privind biotopul
este relativ favorabilă, cu mențiunea că, din cauza colmatării albiei râului Siret, s-a mărit zona de
plajă în defavoarea celorlalte tipuri de habitate, ca urmare a eroziunii active a malurilor.
Evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor
Evoluţia habitatelor din zona amplasamentului studiat depinde de menţinerea structurii
reliefului la nivelul albiei minore a râului Siret.
Evoluţia malurilor râului Siret în secţiunea reprezentată de Perimetrul de exploatare Aval
Costei poate urma două direcţii:
 Spre erodare, din cauza colmatării şi creşterii presiunii exercitate pe maluri;
 Spre menţinere – dacă prin exploatarea balastului din plaje şi grinduri se realizează
recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului către centrul albiei.
Pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Aval Costei și vecinătăți nu este present
tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, deci impactul proiectului asupra
acestui tip de habitat va fi:
Pe termen scurt, mediu și lung – neutru.
Din analiza aspectelor etologice şi fenologice ale celor 7 specii de faună, menționate în
formularul standard al ROSCI0434, se poate concluziona că implementarea proiectului supus
evaluării va avea următoarele efecte:
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Pe termen scurt:
 În condițiile exploatării submerse sau de contact a malului drept cu apa;
 Impact negativ nesemnificativ, direct, temporar, local, reversibil, asupra a 4 specii de pești
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), care s-ar
putea afla în zona de lucru și vecinătatea acesteia;
 În condițiile exploatării în zona de plajă, fără contact cu apa
 Impact neutru asupra celor 7 specii de faună de interes conservativ, menționate în
formularul standard al ROSCI0434.
Pe termen mediu și lung:
 Impact neutru asupra speciei de mamifere Lutra lutra, speciei de reptile Emys orbicularis
și speciei de pești Cobitis taenia;
 Impact pozitiv local, asupra a 4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio
kessleri, Sabanejewia aurata), ca urmare a decolmatării și reducerii eroziunii de mal;
Măsuri propuse pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună
de interes conservativ (stabilite în planurile de management aprobate, ale siturilor care au ca
obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună, ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi
şi Roman):
 Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în
condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de
interes comunitar (01 aprilie-30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
 În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi
aprobată realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în
bazin închis”, cu următoarele condiții:
 Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de
cursul râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de
către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
 Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
Peisajul

Zona nu are o sensibilitate deosebita din punct de vedere al peisajului.
Bunuri materiale

Terenul studiat se afla in extravilanul com. Letea Veche, inafara zonei de locuinte.
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 MEDI ; 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”.
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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

Surse și emisii în apele de suprafață

Extracţia şi transportul agregatelor minerale nu generează emisii de ape tehnologice
sau menajare uzate.
Apa care este eliminată în mediu ca urmare a exploatării nisipurilor şi pietrişurilor în
condiţii submerse, este aceea din depozitele litologice, apă care provine din subteran
râul Siret este considerată nepoluantă pentru mediu şi care se infiltrează în substrat sub
formă de levigat.
Prin extracția agregatelor minerale în condiții submerse crește turbiditatea apei în zona
de lucru, din cauza suspensiilor fine care se mobilizează și se dispersează în masa
apei, de asemenea, se produce și o ușoară colmatare a raului la locul extracției, din
cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă.
Estimarea impactului proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor de
suprafaţă:
 Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru, în condițiile exploatării balastului în zona
excavatie;
 Pe termen mediu şi lung - impact neutru, în situația excavării în condiții submerse.
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Pe amplasamentul proiectului se pot produce doar poluări accidentale ale apelor
de suprafață, prin scurgerea în mediu a uleiurilor minerale şi/sau combustibililor de la
mijloacele de transport şi/sau utilajele folosite în procesul tehnologic.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în
dotare materiale absorbante, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu
competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului de pe teritoriul judeţului Bacău.
Amenajări, dotări, măsuri de prevenire a emisiilor în apele de suprafață:


Este interzisă tranzitarea apei râului Siret, cu orice mijloace de transport și utilaje ;



Este interzisă utilizarea mijloacelor de transport și utilajelor cu defecțiuni, care ar






Este interzisă spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor în apa râului Siret;
putea fi generatoare de scurgeri accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;

Alimentarea cu motorină a celor 4 autobasculante se va face la staţiile PECO;

Alimentarea cu motorină a utilajelor se va face cu foarte mare atenţie pentru a se

preveni scăpările în mediu, din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu protecție la
scurgere;



Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de



Completarea lubrifianţilor la utilaje se face din bidoane metalice, prevăzute cu dop







profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiurile uzate înlocuite;

cu protecție la scurgere şi cu foarte mare atenţie pentru a se preveni scăpările în
mediu;

Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori
economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile
uzate înlocuite;

Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori

economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
anvelopele uzate înlocuite;

Deoarece singurele emisii în apele de suprafață sunt cele accidentale, pentru a
preveni

aceste

situaţii,

beneficiarul

proiectului

va

menţine

utilajele

şi

autobasculantele în stare corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi
semnalată de personalul care le deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de


service specializate;

Când există riscul producerii de viituri, în momentul emiterii atenţionării privind

depăşirea cotei de atenţie, beneficiarul proiectului va îndepărta mijloacele de
transport şi utilajele de pe amplasament.

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale
de carburanţi şi/sau lubrifianţi:
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;

Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare pentru
minimizarea impactului asupra factorilor de mediu;

Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de
mediu de pe teritoriul judeţului Bacău (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia
pentru Protecţia Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

Efecte asupra regimului calitativ al râului

Pentru a se evita apariția unor eventuale poluări ale apei din bazin cu substanțe
petroliere provenite de la pierderile de combustibili și lubrefianti ale utilajelor care vor
lucra în perimetrul de exploatare, este interzisă folosirea unor utilaje uzate sau a

oricăror utilaje care au pierderi de combustibili și lubrefianti și nu se vor executa de
reparații ale utilajelor, schimburi de ulei in zona decolmatata.
Factorii de mediu sol/subsol și ape subterane

Dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl,
material levigabil, bolovani, etc., materialul din aceste zone va fi exploatat, transportat şi
depozitat ca material de umplutură, de către titularul proiectului, cu mijloace proprii, în
zonele indicate de reprezentanţii ABA Siret si de Primaria Letea Veche .
Dacă se vor respecta procedurile de exploatare a vehiculelor si utilajelor, prin
exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se va produce poluarea solului/subsolului
și apelor subterane, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi.
Accidental, solul/subsolul și apele subterane, pot fi afectate de scurgeri de carburanţi
şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi mijloacele de transport folosite.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul proiectului are obligaţia să aibă în
dotare materiale absorbante, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu
competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.
Pentru arealul perimetrului Aval Costei s-a estimat cantitativ resursa minerala pornind
de la urmatoarele elemente de calcul:
 grosimea medie a depozitului de balast este de cca 0.80-2.88 m;
 acumularea este dezvoltata in plan orizontal pe suprafete de mal drept, totalizand
cca 1,05 ha;
 depozitul nu are coperta;
 acumularea prezinta rare intercalatii sterile.
Estimarea impactului proiectului asupra solului/subsolului și apelor subterane:

-

In cazul extragerii balastului si nisipului din albiile minore ale cursurilor de apa, impactul
poate avea efecte negative, de natura:
hidraulica, constand in modificarea regimului natural al curgerii apei si implicit al
transportului de aluviuni;
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morfologica, constand din declansarea si/sau amplificarea unor procese de eroziune
si/sau depunerea aluvionara in sectorul de influenta al balastierei;
- poluanta, constand din alterarea calitatii apelor de suprafata ca urmare a deversarilor
tehnologice poluante de la utilajele din cadrul balastierelor;
De asemenea, aceasta presiune poate avea un impact semnificativ mai ales in cazurile in care
conditiile specifice impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor nu sunt respectate, si anume:
- realizarea de sectiuni optime de scurgere;
- igienizarea raului in zona de exploatare;
- pastrarea talvegului natural al raului;
- respectarea perimetrelor de exploatare;
- volumele de balast extrase sa nu depaseasca volumele depuse prin aport la viituri,
etc.
Ca urmare a lucrărilor de extracție a balastului, are loc tasarea substratului (balast), tasare care
producându-se la nivelul plajei de balast nu are nici un fel de efect negativ, impactul asupra
solului/subsolului şi apelor subterane poate fi considerat neutru - pe termen scurt, mediu şi lung,
Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze solul/subsolul şi apele subterane,
titularul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
 Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto
folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici specializaţi;
 Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi
va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
 Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
 Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile de distributie
carburanti sau cu cisterne mici autorizate in acest sens iar schimbul de ulei la unităţi
specializate;
 Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări
accidentale în mediu;
 Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de
profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate înlocuite;
 Gestionarea corespunzătoare a substanţelor chimice utilizate şi a deşeurilor generate;
 Utilizarea numai a căilor de acces avizate de Primaria letea veche prin acordul de
reabilitare;
Tehnologia de exploatare adoptată, în urmă excavațiilor, terenul va rămâne fără
neuniformitati și racordat la configurația naturală a terenului în amonte și aval de zona ce se va
decolmata..
Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu sol vor fi respectate:
 traseul căilor de acces existente, evitându-se manevrarea utilajelor sau autovehiculelor
pe suprafeţele adiacente drumului;
 gararea autovehiculelor şi a utilajelor numai în zonele delimitate în acest scop.
 Se vor respecta limitele perimetrului propus pentru decolmatare;
 nu se vor crea depozite de balast pe suprafeţe situate în afara perimetrului,
 se interzice depozitarea deşeurilor pe suprafeţe situate la nivelul luncii râului Siret;
 pe amplasament nu vor fi stocați carburanţi, lubrifianţi și nici nu vor fi depozitate deşeuri
(anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
 nu vor fi amplasate depozite de agregate minerale pe terenurile adiacente situate la
nivelul terasei şi luncii râului Siret şi care nu fac obiectul prezentului proiect
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Surse şi emisii în aerul atmosferic

În zona implementării proiectului nu există surse care să producă impurificarea aerului ..
Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, datorită specificului

reliefului de largă deschidere şi curenţilor de aer de pe culoarul râului Siret vor fi
dispersate, reducându-se astfel impactul asupra aerului..

Emisiile în atmosferă generate de implementarea proiectului vor fi:
-

Pulberile în suspensie ca urmare a transportului agregatelor minerale;
Emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere
internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.
Emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO2, CO, SO2,
NOx, particule;
Emisiile difuze sunt gazele de eşapament (hidrocarburi, CO 2, CO, SO2, NOx,
particule) de la mijloacele de transport .

Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.
Estimarea impactului proiectului asupra calităţii aerului atmosferic:



Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru.

Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor în aerul
atmosferic

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor

de către autovehiculele de trasnportsi sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip
de surse.

Societatea va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:


In perioadele de seceta si vant se va face stropirea drumului de exploatare pentru



Deplasarea autobasculantelor pe drumul de exploatare se va face cu viteza de



Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de



Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;



Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru.

a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer, ;
maximum 30 km/h;

transport pentru a se evita depăşirile CMA la emisiile de gaze de esapament;


Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto

Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autobasculante nu pot fi eliminate, ele provin
din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament.
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Pentru reducerea impactului asupra aerului, autobasculantele şi utilajele terasiere
evaluate odată cu inspecţia tehnică, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

În prezent, un rol important pentru protecția lucrătorilor, a comunităților din vecinătatea

șantierului, precum și a mediului înconjurator în general constă în controlul emisiilor
echipamentelor tehnologice considerate surse mobile de poluare (denumite non-road

mobile machinery – NRMM). Aplicând un management corect al activităților dezvoltate pe
un șantier (conform ISO 14000 Environmental Management Standards), se pot evita chiar

înainte de începerea lucrărilor depășirea valorilor limită admisibile impuse surselor

mobile de reglementările la nivelul U.E. (cu privire la poluarea sub toate aspectele
acesteia) Funcționarea motoarelor echipamentelor tehnologice pentru construcții are ca
efect producerea în aer a emisiilor de monoxid de carbon (CO), de hidrocarburi (HC), de

oxizi de azot (NOx), de pulberi în suspensie (PM) etc. La stabilirea concentrației limită

admisibile a emisiilor generate de fiecare din sursele mobile de poluare, există mai multe
aspecte de care se ține seama, precum: tipul motorului, modul de funcționare, tipul de

combustibil utilizat. Prin emisie se înțelege măsurarea cantității de poluant pe unitatea de
putere (în kW) într-o oră de funcționare a sursei mobile.

Există trei abordări pentru reducerea emisiilor provenite de la motoarele diesel și anume:

a) alimentarea cu combustibil curat sau ecologic care să reducă emisiile motorului. S-a

observat că prin testarea autobasculantelor cu două tipuri de combustil nivelul mediu al

emisiilor de NO, CO, HC și PM se diminuează cu 10, 11, 22 și, respectiv, 10%, când se
folosește Biodiesel B20 în loc de Petroleum Diesel . În cazul autogrederelor, la utilizarea

Biodieselului B20 în loc de Petroleum Diesel s-a observat o scădere nesemnificativă cu
1,6% a cantității medii de emisii de NOx și o reducere cu 19 - 22 % a emisiilor celorlalți
agenți de poluare: CO, HC și PM [5]; b) echiparea motorului cu sisteme tehnice care să

reducă emisiile prin tratarea catalitică a gazelor de eșapament, prin montarea filtrelor
selective de particule de motorină etc.; c) înlocuirea motorului existent cu unul nou care
are emisii mai mici și încorporează tehnologii mai puțin poluante.

De asemenea, există Ghiduri de bună practică pe categorii de echipamente tehnologice
utilizate în construcții în care firmele producătoare recomandă proceduri generale de

exploatare a acestora, atât în frontul de lucru (ca dispunere a lor), cât și în timpul
procesului de lucru. Cele mai importante aspecte conținute în aceste ghiduri oferă
informații despre:


corelarea tehnologiei de lucru cu echipamentul ales și cu tipul lucrării care trebuie

efectuată cu acesta;
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alegerea corespunzătoare a capacității de încărcare a echipamentului tehnologic



poziționarea optimă a echipamentului tehnologic în vederea minimizării distanței



reducerea vitezei de deplasare și minimizarea duratei regimului de lucru

astfel încât să se reducă la minim numărul de cicluri de lucru;
de lucru;

caracterizat prin accelerări / decelerări rapide în modul de operare cu echipamentul
tehnologic

Adoptând ca soluție numai reducerea regimului tranzitoriu de lucru se

diminuează în medie cu 15 ... 20% cantitatea emisiilor de mediu, pentru o gamă diversă
de echipamente tehnologice utilizate pe șantierele de construcții ;


folosirea predominantă a modului Economic de operare cu echipamentul

tehnologic, iar a modului Power doar atunci când este necesar etc.

Influența regimului de lucru la autobasculante:
Consum

Regimul de lucru

combustibil,

Accelerări și decelerări repetate*
Regim cu viteză constantă*
Regim

în

care

efectul inerției **

de

se

folosește

în l/h

100 %
87%
62%

Notă: *condițiile testului au constat în repetări de accelerare și decelerare de la 20 km/h la 30
km/h, pe o distanță de 300 m;

**testarea unei autobasculante încărcată cu 90 t care s-a deplasat pe distanța de 120 m din
inerție.

Astfel se relevă strânsa dependență dintre consumul de combustibil al motoarelor termice
care acționează echipamentele tehnologice și regimul lor de lucru, pe de o parte, dar și

de aspectele organizatorice în frontul de lucru, pe de altă parte. S-a evidențiat faptul că
modul adecvat de lucru al operatorului deservent al utilajului nu numai că reduce

nivelul emisiilor, dar duce implicit și la creșterea eficienței consumului de
combustibil (în unele cazuri cu până la 25%) fără să afecteze productivitatea.
Estimarea impactului proiectului asupra calităţii aerului :
-

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;
Pe termen mediu şi lung - impact neutru.

În concluzie, putem afirma că daca se aplica un mod de lucru adecvat al operatorului
deservent ale utilajelor emisiile de poluaţi atmosferici rezultaţi prin excavarea agregatelor
minerale de pe suprafaţa perimetrului şi transportul acestora se încadrează în limitele
legale.
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Factorul de mediu zgomot şi vibraţii

Surse și emisii de zgomot și vibrații

Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de
zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport
folosite.

Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite, la o distanța de
peste 5 km față de zona locuită, pe rau Siret, mal drept.

Datorită distanţei de peste 5 km până la zona locuită şi ţinând cont de direcţia N-S a
curenţilor de aer pe culoarul râului Siret, rezultă că intensitatea zgomotului produs de
utilaje nu va depăşi valoarea de 50 dB ziua și nu va polua fonic zona locuită, emisiile de
zgomot încadrându-se în limitele admise de STAS 10009

Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite, la o distanța de
peste 2 km față de zona locuită.

Datorită distanţei de peste 2 km până la zona locuită şi ţinând cont de direcţia N-S a
curenţilor de aer pe culoarul râului Siret, rezultă că intensitatea zgomotului produs de

utilaje nu va depăşi valoarea de 50 dB ziua și nu va polua fonic zona locuită, emisiile de
zgomot încadrându-se în limitele admise de STAS 10009.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite se poate estima că, impactul
proiectului privind zgomotul şi vibraţiile va fi:
Asupra faunei din zonă:

 Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;
 Pe termen mediu şi lung - impact neutru.

Asupra populației din zonă:
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact nesemnificativ.
Clima

Proiectul propus nu duce la modificarea efectelor climatice locale.

Ecosistemele terestre şi acvatice
Măsuri operaţionale:

 Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
 Gestionarea

corespunzătoare

valorificare/eliminare);

a

deşeurilor

generate

(colectare,

transport,

 Prevenirea poluărilor accidentale.

46
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚA IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

`

Măsuri specifice:

 Respectarea măsurilor stabilite prin actele de reglementare emise de instituţiile cu
responsabilităţi în domeniu;

 Efectuarea lucrarilor doar in perimetrului destinat;

 Gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate;
 Interdicţia privind uciderea intenţionată a speciilor de faună.
 Instruirea

personalului

implicat

în

lucrările

de

reconstrucţie

decopertarea, transportul, depozitarea temporară a copertei de sol;

ecologică

privind:

 Utilizarea apei la înierbarea digului de protecţie dacă, ca urmare a secetei solul va avea
deficit de umiditate;

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane sunt interzise:

 Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor
aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

 Perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi
de migraţie;

 Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;

 Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:


Uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

 Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;

 Perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de
migraţie;

 Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

 Comercializarea, deţinerea în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a
oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
Zone protejate, Situri Natura 2000

Acest capitol are la baza Studiul de evaluare adecvata realizat pentru proiectul
“EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE”DIN PERIMETRUL AVAL COSTEI,
CURS DE APA RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA SI
REPROFILAREA ALBIEI” IN COM. LETEA VECHE, JUD. BACAU
A fost instituit regimul de arie naturala protejată şi declarată sit de importanţă comunitară
– ROSCI0434 Siretul Mijlociu - prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr.
46 din 15.02.2016, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000.
Suprafaţă - 2.969 ha

Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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Regiune biogeografică – Continentală
Regiune administrativă – Nord-Est
Alte caracteristici ale sitului

Acest sit prezintă condiții favorabile de viețuire și hrănire pentru a susține populația de
vidră.
Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului:

 Reziduuri provenite de la diverse activități industriale, comerciale, în special de la
balastiere din albia râului Siret sau din apropierea malurilor acestuia;

 Pescuit cu undița;

 Baraje, maluri betonate sau canalizate cu pietriș.
Tipuri de habitate prezente în sit:

92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

Specii prevăzute la articolul nr. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II a
Directivei 92/43/CEE
7 specii de faună:

 1 specie de mamifere (Lutra lutra – vidra);

 1 specie de amfibieni (Emys orbicularis – broasca țestoasă europeană de baltă);

 5 specii de pești (Aspius aspius – avat, Barbus meridionalis - mreană vânătă, moioagă,

Cobitis taenia – zvârlugă, Gobio kessleri – porcușor de nisip, Sabanejewia aurata - câră,
fâță).

Clasele de habitate de pe teritoriul ROSCI0434
Cod
N06

Clase de habitate

Acoperire

Mlaştini, turbării

21,91

Culturi (teren arabil)

10,50

Păşuni

18,68

Alte terenuri arabile

0,40

Păduri de foioase

5,40

Râuri, lacuri

N07
N12
N14
N15
N16
Total acoperire

43,04

99,93

Managementul sitului:

 Custodele sitului este Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate,
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 Situl nu are plan de management și regulament.
Habitatele de interes comunitar prezente pe amplasamentul și vecinătățile
amplasamentului

Amplasamentul Perimetrului de exploatare Aval Costei este o plajă naturală (habitat –
râu), în albia minoră a râului Siret, inundabilă la ape mari, fără vegetaţie arbustivă și arboricolă,
parțial acoperită de vegetație ierboasă, cu acces de pe malul drept, zonă în care este necesară
decolmatarea şi reprofilarea albiei.
Vecinătatea nordică și nord - estică
Este o plajă naturală (habitat – râu), albia minoră a râului Siret, inundabilă la ape mari,
acoperirea cu vegetaţie fiind foarte redusă din cauza submersiei periodice.
Vecinătatea estică și sud - estică
Este apa râului Siret (habitat – râu).
Vecinătatea vestică
Este teren neproductiv (drum de exploatare, zonă inundabilă la ape mari), acoperire
parțială cu vegetaţie și pășune.
Vecinătățile drumului de exploatare
În cea mai mare parte sunt prezente culturi agricole (teren arabil) și teren neproductiv
acoperit cu specii ruderale.
Tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba – habitat de interes
conservativ
Nu este prezent în zonă (pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Aval Costei și
vecinătăți), deci proiectul propus nu are nici un impact asupra acestuia.
Habitatul ”râuri”
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor
fine care se mobilizează și se dispersează în masa apei, de asemenea, se produce și o ușoară
colmatare a fundului râului în zona aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere
antrenate de apă, impactul fiind:

Pe termen scurt - negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil,
asupra calității apei râului Siret, în zona amplasamentului balastierei şi aproximativ 200 m
în aval de aceasta;

Pe termen mediu şi lung – impact pozitiv, lucrările care se desfășoară în
cadrul proiectului contribuie la decolmatarea albiei râului Siret în secțiunea Perimetrului
de exploatare Aval Costei, reducerea eroziunii malurilor, și în consecință, menținerea
suprafețelor habitatelor din zona de luncă.
Speciile de interes comunitar prezente pe amplasamentul și
Perimetrului de exploatare Aval Costei

vecinătățile

Lutra lutra – Vidra
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
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Vidra este un mamifer acvatic, dar care trăieşte şi pe uscat, întâlnit mai des în Delta
Dunării, în zone umede, râuri, zone de coastă şi în apele de munte bogate în păstrăv.
Hrănire
Vidra este o specie normal-activă noaptea, zona de procurare a hranei fiind reprezentată
de pelagosul râului și malurile împădurite.
Se hrăneşte în general cu peşte dar şi cu raci, broaşte şi alte mamifere acvatice mici, fiind
situaţii în care vânează în grup şi poate rămâne sub apă până la 7 minute.
Reproducere
Perioada de imperechere este in februarie, iar perioada de gestatie este de 60-63 zile, in
aprilie. Face cuibul într-o vizuină cu doua intrări, de obicei în scorburile copacilor de pe marginea
râurilor, se împerechează o singură dată pe an şi naşte 1 - 5 pui, frecvent 2 – 3.
Statutul speciei - vulnerabilă.
Deoarece în zona Perimetrului de exploatare Aval Costei și vecinătăți nu sunt prezente
habitate caracteristice vidrei (cu vegetaţie arboricolă), aceasta nu poate fi prezentă decât
accidental, dar fiind o specie normal activă noaptea, lucrările de exploatare și transport a
agregatelor minerale care se desfășoară în timpul zilei, nu vor avea nici un impact asupra
speciei - pe termen scurt, mediu și lung.
Emys orbicularis – Broasca țestoasă europeană de baltă
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Trăieşte pe malurile lacurilor cu vegetaţie acvatică bogată şi în zonele mlăştinoase, greu
de străbătut de alte animale, iernând pe fundul apelor.
Hrănire
Se hrăneşte în apă cu crustacee, păsări tinere, peşti, insecte, viermi şi foarte rar cu unele
vegetale, dar se poate hrăni și pe uscat, cu nevertebrate terestre şi rozătoare.
Reproducere
În perioada martie – aprilie iese din hibernare, în lunile iunie - iulie femela depune ponta
într-un cuib săpat direct în sol în zonele inundabile, sau se urcă uneori în sălcii şi depune ouăle,
în pământul afânat din scorburi, dar în mod obişnuit pe mal, nu departe de luciul apei.
Ecloziunea are loc în lunile august-septembrie, iar în octombrie întră în hibernare.
Statutul speciei - periclitată.
Specia Emys orbicularis nu poate fi prezentă pe amplasamentul proiectului și vecinătăți
deoarece nu sunt prezente habitatele caracteristice (bălți, mlaștini și vegetație acvatică
abundentă).
Deoarece în zona Perimetrului de exploatare Aval Costei și vecinătăți nu sunt prezente
habitate caracteristice speciei Emys orbicularis (maluri ale lacurilor cu vegetaţie acvatică bogată
şi zone mlăştinoase, greu de străbătut de alte animale), specia Emys orbicularis nu poate fi
prezentă, astfel că, lucrările de exploatare și transport a agregatelor minerale nu vor avea nici un
impact asupra speciei - pe termen scurt, mediu și lung.
Ținând cont de mobilitatea speciilor de ihtiofaună, studiile relevante privind prezența și
evaluarea populațională a acestora trebuie făcute pe întreg râul Siret, în general, și pe teritoriul
ROSCI0434 Siretul Mijlociu, în special.
Studiile relevante pentru evaluarea ihtiofaunei pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu vor
fi făcute pentru fundamentarea Planului de management al acestui sit.
Referitor la cele 5 specii de ihtiofaună de interes conservativ, menționate în formularul
standard al ROSCI0434, în funcție de preferințele față de condițiile de habitat ale acestora, am
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luat în considerație prezența a 4 specii, în apa rîului Siret din zona corespunzătoare Perimetrului
de exploatare Aval Costei și vecinătăți.
Aspius aspius – Avat
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie dulcicolă nectonică, preferă râurile mari de șes și zonele colinare joase, cu curs
lent, bălțile și apele salmastre, trăiește și se deplasează activ în masa și la suprafața apei,
evitând zonele cu ape tulburi.
Primăvara este prezent în straturile superioare ale apei, pe lângă maluri, obstacole
natural sau artificiale, în căutarea speciilor de pești mici care ies să se încălzească, în apele mai
calde, deci la adâncimi mai mici. Vara, pe caldură, avatul se mută în zonele cu ape mai adânci și
mai oxigenate, la confluențe cu ape mai reci. Toamna, după răcirea apelor, avatul coboară în
zonele adânci (1,5 – 4 m).
Hrănire
Specie răpitoare diurnă, foarte violentă în atac, denumită popular „căpcăunul apelor” sau
„lupul obleților”. Juvenilii se hrănesc cu fitoplancton, trecând apoi la nevertebrate, iar în stadiul
de adult se hrănesc cu pești, în special oblete.
Reproducere
Deși preferă apele curgătoare, pentru perioada de reproducere (martie – iulie) se retrage
în ape stătătoare.
Statutul speciei
Este o specie neevaluată, nu sunt studii populaționale și nu este considerată o specie în
pericol.
Specia Aspius aspius poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Aval Costei, cu excepția perioadei de reproducere (martie – iulie),
când specia se retrage în ape stătătoare.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret în condiții submerse
crește turbiditatea apei în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta, din cauza suspensiilor
fine care se mobilizează și se dispersează în masa apei, suspensii care ar putea afecta, la
nivelul branhiilor, în mod deosebit speciile care trăiesc în masa apei.
Deoarece avatul este o specie cu mobilitate foarte mare, care trăiește în straturile
superioare ale apei, pe lângă maluri, obstacole naturale sau artificiale (primăvara), în masa și pe
fundul apelor (vara), evitând zonele cu ape tulburi, se estimează că numai exploatarea
agregatelor minerale în condiții submerse sau de contact a malului drept cu apa va avea
următorul impact asupra acestei specii:

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în
timp a extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în
care se vor face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2
luni/an), local (cu amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta),
reversibil;

Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei
minore și reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare
Aval Costeii.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
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Barbus (meridionalis) petenyi - Mreană vânătă, moioagă
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie sedentară care trăieşte în cârduri, răspândită în cea mai mare parte a ţării, mai
ales în zona de deal şi de munte, Telcean & Bănărescu în 2002 încadrând-o în categoria
speciilor care şi-au menţinut arealul de răspândire şi abundenţa în ultimii ani, fiind prezentă în
segmental montan al tuturor râurilor care izvorăsc la munte, cu excepția Begheiului și Timișului,
începând din zona păstrăvului.
Trăieşte atât în râuri pietroase, rapide şi reci, cât şi în unele pâraie mai nămoloase din
zona de munte care vara se încălzesc puternic, având preferinţă mai ales pentru porţiunile cu
fund pietros şi curent puternic.
Fiind o specie sedentară se reproduce, se hrăneşte şi iernează în acelaşi loc.
Hrănire
Se hrăneşte, în principal, cu nevertebrate acvatice de fund - tendipedide, efemeroptere,
tricoptere, gamaride, oligochete, mai rar cu vegetale (alge, resturi vegetale) şi icre. Indivizii adulţi
se pot hrăni şi cu puiet de peşte. Nu se hrăneşte în perioada de reproducere şi în timpul iernii.
Reproducere
Reproducerea are loc primăvara, de regulă în lunile mai – iunie, uneori până la sfârşitul
verii, când depune ponta în zona malurilor râurilor.
Statutul speciei
Este o specie neevalualuată, nu sunt studii populaționale.
Specia Barbus meridionalis poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Aval Costei.
Se estimează că exploatarea agregatelor minerale în condiții submerse sau de contact a
apei cu malul drept, va avea următorul impact asupra acestei specii:

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în
timp a extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în
care se vor face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2
luni/an), local (cu amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta),
reversibil;

Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei
minore și reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare
Aval Costei.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Cobitis taenia – Zvârlugă
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie sedentară, răspândită în majoritatea apelor lent curgătoare, pe fundurile apelor cu
mâluri bogate în vegetație moartă, cu fund nisipos, cât şi în ape stătătoare, evitându-le în
general, pe cele foarte mâlite. În bălţi se întâlneşte mai ales în cele cu substrat dur, nisipos sau
argilos, adesea îngropându-se complet în mâl sau nisip.
Are respiraţie intestinală, scoasă din apă, emite un sunet caracteristic.
Hrănire
Hrana constă din viermi, larve, alge, icre de peşti, hrană după care umblă mai mult
noaptea.
Reproducere
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Se reproduce în perioada aprilie - iunie, atât în ape stătătoare, cât şi în cele curgătoare,
femela depune ponta în zona malurilor, icrele sunt adezive.
Statutul speciei
Este o specie neevalualuată, nu sunt studii populaționale. Telcean & Bănărescu în 2002
încadrau zvârluga în categoria speciilor care în ultimii ani şi-au menţinut arealul de răspândire şi
abundenţa.
Zvârluga nu poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare Perimetrului
de exploatare Aval Costei, fiind o specie care trăiește pe fundurile apelor cu mâluri bogate în
vegetație moartă, biotop care nu se găsește în apa râului Siret din zona corespunzătoare
acestui perimetru de exploatare, impactul asupra speciei fiind neutru – pe termen scurt, mediu și
lung.
Romanogobio/Gobio kessleri – Porcușor de nisip
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Porcușorul de nisip este o specie reofilă, bentofagă, trăiește în cursul mijlociu și superior
al râurilor de deal și de șes, cu ape relativ rapid curgătoare, acolo unde apa atinge o viteză de
45 – 60 m/s. Preferă apele puțin adânci, limpezi și bine oxigenate din cursul mijlociu al râurilor
cu fund nisipos sau cele cu prundiș și nisip, prundiș cu argilă sau pietros. În cursul superior al
râurilor este mai rar fiind prezenți doar peștii adulți, evitând zonele mocirloase ale râului.
Porcușorul de nisip trăiește în cârduri mari de câteva sute de exemplare, stă nemișcat pe
fundul apei, ducând o viață sedentară.
Mai puțin fotofob decât alte specii ale genului Romanogobio, este mai activ în amurg sau
în zilele înnorate.
Hrănire
Hrana constă din mici nevertebrate psamofile: insecte acvatice și larvele lor, crustacee
copepode și gamaride, moluște, viermi, larvele și icrele altor pești. Consumă și detritus organic
de origine animală sau vegetală, alge unicelulare din grupa diatomeelor.
Reproducere
Perioada de depunere a icrelor durează de la sfârșitul primăverii până în septembrie
(martie – iunie), în funcție de climă și de debitul râurilor.
Cârdurile de pești reproducători se deplasează în apele de suprafață în perioada de
depunere a icrelor, situate în zone bine oxigenate, uneori, doar la câțiva centimetri adâncime.
După fecundare icrele sunt transportate de curent în jos spre fund și aderă la pietre sau alte
elemente ale substratului cu filamentele lor adezive. Icrele rămân atașate de suport până la
ecloziune, care are loc în aproximativ 7 - 10 zile.
Statutul speciei – vulnerabilă.
Specia Gobio kessleri poate fi prezentă în apa râului Siret din zona corespunzătoare
Perimetrului de exploatare Aval Costei.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse,
sau de contact a apei cu malul drept, se produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona
aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate
afecta ponta speciilor bentonice precum Gobio kessleri, estimându-se următorul impact asupra
acestei specii:

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în
timp a extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în
care se vor face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2
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luni/an), local (cu amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta),
reversibil;

Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei
minore și reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare
Aval Costei.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
Sabanejewia aurata – Dunariță, câră, fâță
Habitate caracteristice şi dinamica speciei
Specie bentică, reofilă, endemică, sedentară, prezentă în majoritatea râurilor din țară în
zona de deal, preferă fundul apelor cu prundiş amestecat cu nisip, dar se întâlneşte frecvent şi
în porţiunile exclusiv nisipoase ale râurilor. Destul de frecvent se întâlneşte şi pe fundul argilos al
apelor, sub malurile verticale, la rădăcinile sălciilor. În râurile nisipoase, cea mai mare parte a
timpului se îngroapă în nisip, lipsind din râurile nămoloase - Bănărescu 1964.
Hrănire - insecte şi larvele acestora.
Reproducere
Se reproduce în lunile aprilie - iunie, în râuri mici, repezi şi cu substrat pietros.
Statutul speciei
Este o specie neevalualuată, nu sunt studii populaționale. Telcean & Bănărescu în 2002
încadrează câra în categoria speciilor care în ultimii ani, şi-au menţinut arealul de răspândire şi
abundenţa.
Specia Sabanejewia aurata poate fi prezentă în apa râului Siret din zona
corespunzătoare Perimetrului de exploatare Aval Costei.
Prin extracția agregatelor minerale din albia minoră a râului Siret, în condiții submerse,
sau de contact a apei cu malul drept, se produce și o ușoară colmatare a fundului râului în zona
aval de locul extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă, colmatare care poate
afecta ponta speciilor bentonice precum Sabanejewia aurata, estimându-se următorul impact
asupra acestei specii:

Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, temporar (durata în
timp a extracției submerse este dependentă de regimul pluviometric din perioadele în
care se vor face lucrări de extracție a balastului, pe parcursul celor 2 ani, maximum 2
luni/an), local (cu amplitudine scăzută, în zona de lucru și circa 200 m aval de aceasta),
reversibil;

Pe termen mediu și lung – impact pozitiv, local, datorită decolmatării albiei
minore și reducerii eroziunii de mal, în zona amplasamentului Perimetrului de exploatare
Aval Costei.
Exploatarea agregatelor minerale în zona de plajă, fără contact cu apa râului Siret nu va
avea nici un impact asupra acestei specii, impact neutru – pe termen scurt, mediu și lung.
În concluzie, situația prezenței în zona Perimetrului de exploatare Aval Costei și
vecinătăți, a habitatelor și speciilor pentru care a fost desemnată ROSCI0434 Siretul Mijlociu
este următoarea:

Tipul de habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba – nu este
prezent;

Specia de mamifere Lutra lutra – nu este prezentă;
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Specia de reptila Emys orbicularis – nu este prezentă;

Specia de pești Cobitis taenia – nu este prezentă;

4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri,
Sabanejewia aurata) – pot fi prezente.
Se estimează că lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia
râului Siret în condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, vor putea avea
asupra celor 4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia
aurata) impact negativ nesemnificativ direct, temporar, local, reversibil – pe termen scurt.
Pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata), se recomandă respectarea
următoarelor măsuri (stabilite în planurile de management aprobate, ale siturilor care au ca
obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună, ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi
şi Roman):

Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului
Siret în condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de
interes comunitar (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;

În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia
aurata), poate fi aprobată realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia
de excavare ”în bazin închis”, cu următoarele condiții:

Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de
cursul râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de
către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;

Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar
afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice), distribuţia şi relaţiile acestora
cu ANPIC învecinate

Starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru menţinerea
echilibrului ecosistemelor, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor
de faună.
Relaţiile dintre organisme şi mediul lor de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu
(abiotici şi biotici), precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice
supraindividuale (populații, biocenoze) şi ale sistemelor mixte (ecosisteme), sunt aspectele care
definesc funcțiile ecologice care constau în:
 Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale);
 Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;
 Relaţiile care se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.
Factorii ecologici sunt reprezentaţi de totalitatea factorilor abiotici (temperatură, lumină,
precipitaţii, presiune, etc.) și biotici (paraziți, dăunători, competiția intraspecifică și interspecifică,
generată de procurarea hranei în cadrul relaţiei de nutriţie) cu care un organism vine în contact
și cu care se intercondiționează reciproc.
În funcţie de caracteristicile lor şi de necesităţile componentelor biotice, factorii de mediu pot
favoriza, sau dimpotrivă, împiedica supravieţuirea şi reproducerea organismelor.
Atât factorii abiotici cât şi cei biotici au rol esenţial în menţinerea habitatelor şi speciilor.
Factorii abiotici
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Sunt reprezentaţi de un ansamblu de elemente fizice şi chimice care influenţează
organismele vii: clima (prin temperatură, umiditate, presiune, prezenţa luminii, vânt, etc.), apa,
solul şi aerul, condițiile de viaţă diferenţiindu-se în funcţie de microclimat, mezoclimat şi
macroclimat.
Proiectul supus analizei, în nici una din etapele de implementare nu influenţează în mod
semnificativ caracteristicile componentelor abiotice din zona teritoriului ROSCI0434 Siretul
Mijlociu, datorită următoarelor aspecte:

Nu intervine asupra debitelor râului şi apelor subterane;

Nu apar modificări chimice ale apelor râului Siret;

Nu se evacuează ape uzate;

Emisiile în aerul atmosferic sunt nesemnificative, de foarte scurtă durată.
Suprafaţa ocupată timp de 2 ani de Perimetrul de exploatare Aval Costei este de 22000
mp, ceea ce reprezintă 0,0074% din suprafața sitului și 0,310% din suprafața clasei de habitate
râuri, lacuri.
Factorii biotici
Dintre factorii biotici, determinantă este relaţia de nutriţie dintre speciile prezente în
acelaşi habitat. Între populaţiile care coexistă într-o microbiocenoză se stabilesc conexiuni
(relaţii interspecifice) care determină atât structura, cât şi funcţiile biocenozei ca suprasistem
integrator.
Cu cât conexiunile sunt mai diverse şi variate, cu atât biocenoza va fi mai complexă şi
mai stabilă.
Distribuţia şi relaţiile speciilor care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0434,
posibil afectate de implementarea proiectului, cu ANPIC învecinate ROSCI0434 Siretul Mijlociu
are legături funcționale cu:

ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, având următoarele
specii comune de interes conservativ: Lutra lutra, Barbus meridionalis, Cobitis taenia,
Gobio kessleri și Sabanejewia aurata;

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, a cărei obictive de protecție și
conservare sunt specii de avifaună;

ROSPA0072 Lunca Siretului Inferior, a cărei obictive de protecție de
protecție și conservare sunt specii de avifaună;

ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, având următoarele specii comune de
interes conservativ: Lutra lutra, Emys orbicularis, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio
kessleri şi Sabanejewia aurata.
Speciile de interes comunitar asupra cărora lucrările de exploatare a agregatelor minerale
din Perimetrul Aval Costei ar putea avea impact negativ nesemnificativ, indirect, temporar și
reversibil sunt cele 4 specii de ihtiofaună: Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri şi
Sabanejewia aurata.
Prin aplicarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului propuse, menționate în
Subcapitolul II.2., posibilul impact asupra speciilor de pești va fi redus substanțial, impactul
rezidual apropiindu-se de zero.
În concluzie, proiectul supus analizei nu va avea nici un impact asupra speciilor de interes
conservativ al celorlalte situri Natura 2000 cu care ROSCI0434 Siretul Mijlociu are legături
funcționale directe (sunt desemnate pentru protecția acelorași specii: Lutra lutra, Emys
orbicularis, Aspius aspius, Cobitis taenia, Barbus meridionalis, Gobio kessleri şi Sabanejewia
aurata), sau indirecte (speciile de ihtiofaună constituind hrana unor specii de avifaună).
Prin implementarea proiectului supus evaluării, nu va fi afectată distribuția nici unei specii
de faună menționate în formularul standard al ROSCI0434, atât pe teritoriul acestui sit, cât și pe
teritoriile siturilor cu care are relații funcționale și spațiale.

56
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

`

CONSULTANȚA IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

Statutul de conservare al speciilor de interes comunitar, conform formularului
standard al ROSCI0434 Siretul Mijlociu

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

Populaţie – tip

 P - permanent.

Sit – populație

 C – populaţia prezentă pe teritoriul sitului reprezintă mai puţin de 2% faţă de populaţiile
prezente pe teritoriul naţional;

Conservare - gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru specie
şi posibilităţile de refacere, cu 2 subcriterii:

o gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru specie;
o posibilităţile de refacere.

 B - conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilităţii de
refacere = elemente în stare medie sau parţial degradată şi uşor de refăcut.

Izolare - gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a
speciei

 C - populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă.

Evaluare globală - evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective:
 B - valoare bună.

Statutul de conservare al tipului de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba nu va fi
afectat deoarece nu este prezent în zona amplasamentului proiectului.

Statutul de conservare al celor 7 specii de faună de interes conservativ de pe teritoriul
ROSCI0434, nu va fi influienţat de implementarea proiectului supus evaluării deoarece:

 Nici una din componentele ecosistemului râului Siret nu va fi afectată semnificativ, pe
termen scurt, mediu şi lung;

 Nu sunt afectate resursele trofice ale nici unei specii de interes conservativ.
57
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

`

CONSULTANȚA IN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODARIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

Date privind structura şi dinamica populaţiilor speciilor posibil afectate de
implementarea proiectului

Dintre cele 7 specii de faună menționate în formularul standard al ROSCI0434, se
estimează că exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, pe termen foarte
scurt (numai în timpul extracției submerse, dependent de regimul pluviometric – maximum 2
luni/an, timp de 2 ani), va avea impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil,
asupra a 4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri şi Sabanejewia
aurata), care s-ar putea afla în zona aval sau vecinătatea acestui perimetru de exploatare.
Măsuri propuse pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună
de interes conservativ (stabilite în planurile de management aprobate, ale siturilor care au ca
obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună, ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi
şi Roman):
 Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în
condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de
interes comunitar (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
- În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi
aprobată realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în
bazin închis”, cu următoarele condiții:
 Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului
Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către
speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
 Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de reproducere a
speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
Prin aplicarea măsurilor propuse, posibilul impact asupra celor 4 specii de pești va fi redus
substanțial, impactul rezidual apropiindu-se de zero, nefiind influiențată structura și dinamica
populațiilor acestora.
Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea
ROSCI0434 Siretul Mijlociu

„Conservarea sau menţinerea integrităţii structurale şi funcţionale, în cadrul domeniului de
stabilitate al unui sistem ecologic natural sau seminatural, implică în aceeaşi măsură,
menţinerea cursului natural al dinamicii compartimentelor unităţii hidrogeomorfologice şi a
dinamicii asociaţiilor de specii de plante şi animale care populează aceste compartimente,
precum şi dinamica interacţiunilor dintre ele.
Conectivitatea dintre diferitele tipuri de ecosisteme naturale şi seminaturale, asigurată
prin coridoare naturale sau obţinută prin lucrări de „reconstrucţie ecologică” este o condiţie
fundamentală pentru realizarea obiectivelor privind conservarea diversităţii habitatelor şi a
sistemelor biologice.” (Dezvoltarea Durabilă – Teorie şi Practică, Volumul I – Angheluţă
Vădineanu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1998).
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 natural
protejate se raportează la condiţiile de hrănire, adăpost și reproducere a speciilor de faună, pe
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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 natural
protejate.
Relaţiile dintre organisme şi mediul lor de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu
(abiotici şi biotici), precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice
supraindividuale (populaţii, biocenoze) şi ale sistemelor mixte (ecosisteme), sunt aspectele care
definesc funcţiile ecologice şi care constau în:
 Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale);
 Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;
 Relaţiile care se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.
Factorii ecologici sunt reprezentaţi de totalitatea factorilor abiotici (temperatură, lumină,
precipitaţii, presiune, etc.) și biotici (paraziţi, dăunători, competiția intraspecifică și interspecifică,
generată de procurarea hranei în cadrul relaţiei de nutriţie) cu care un organism vine în contact
și cu care se intercondiţionează reciproc. În funcţie de caracteristicile lor şi de necesităţile
componentelor biotice, factorii de mediu pot favoriza, sau dimpotrivă, împiedica supravieţuirea şi
reproducerea speciilor.
Implementarea proiectului Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei,
râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău,
nu are efecte privind:
 Fragmentarea habitatelor;
 Generarea unui impact negativ semnificativ asupra factorilor biotici și/sau abiotici;
 Relaţiile dintre vieţuitoare (plante și animale);
 Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător;
 Relaţiile care se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi.
Structura ROSCI0434 Siretul Mijlociu este definită de totalitatea factorilor abiotici (climă, relief,
sol, ape) şi biotici (faună şi floră) care contribuie la realizarea cadrului natural.
Prin aplicarea măsurilor propuse, posibilul impact asupra celor 4 specii de pești va fi redus
substanțial, impactul rezidual apropiindu-se de zero, nefiind afectate relațiile structurale și
funcționale care mențin integritatea ROSCI0434.
Obiectivele de conservare ale ROSCI0434, stabilite prin Planul de management

ROSCI0434 Siretul Mijlociu nu are Plan de management aprobat sau Regulament.
Custodele sitului este Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate.
Descrierea
stării
actuale
de
conservare
evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

a

ROSCI0434,

inclusiv

Descrierea stării actuale de conservare
Descrierea stării actuale de conservare
Starea de conservare a ROSCI0434 Siretul Mijlociu este în general favorabilă, cu
diferenţe de nuanţă, în funcţie de condiţiile naturale concrete, de revărsările apelor râului Siret şi
de intervenţiile antropice (braconaj piscicol şi cinegetic, inundaţii, management forestier
defectuos, abandonarea diferitelor categorii de deşeuri, poluarea apei.
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Starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru menţinerea
echilibrului ecosistemelor, şi implicit, pentru menţinerea stării de conservare favorabile a
speciilor de faună.
În zona amplasamentului proiectului supus analizei, starea de conservare privind biotopul
este relativ favorabilă, cu mențiunea că, din cauza colmatării albiei râului Siret, s-a mărit zona de
plajă în defavoarea celorlalte tipuri de habitate, ca urmare a eroziunii active a malurilor.
Evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor
Evoluţia habitatelor din zona amplasamentului studiat depinde de menţinerea structurii
reliefului la nivelul albiei minore a râului Siret.
Evoluţia malurilor râului Siret în secţiunea reprezentată de Perimetrul de exploatare Aval
Costei poate urma două direcţii:
 Spre erodare, din cauza colmatării şi creşterii presiunii exercitate pe maluri;
 Spre menţinere – dacă prin exploatarea balastului din plaje şi grinduri se realizează
recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului către centrul albiei.
Pe amplasamentul Perimetrului de exploatare Aval Costei și vecinătăți nu este present
tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, deci impactul proiectului asupra
acestui tip de habitat va fi:
Pe termen scurt, mediu și lung – neutru.
Din analiza aspectelor etologice şi fenologice ale celor 7 specii de faună, menționate în
formularul standard al ROSCI0434, se poate concluziona că implementarea proiectului supus
evaluării va avea următoarele efecte:
Pe termen scurt:
 În condițiile exploatării submerse sau de contact a malului drept cu apa;
 Impact negativ nesemnificativ, direct, temporar, local, reversibil, asupra a 4 specii de pești
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), care s-ar
putea afla în zona de lucru și vecinătatea acesteia;
 În condițiile exploatării în zona de plajă, fără contact cu apa
 Impact neutru asupra celor 7 specii de faună de interes conservativ, menționate în
formularul standard al ROSCI0434.
Pe termen mediu și lung:
 Impact neutru asupra speciei de mamifere Lutra lutra, speciei de reptile Emys orbicularis
și speciei de pești Cobitis taenia;
 Impact pozitiv local, asupra a 4 specii de pești (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio
kessleri, Sabanejewia aurata), ca urmare a decolmatării și reducerii eroziunii de mal;
Măsuri propuse pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună
de interes conservativ (stabilite în planurile de management aprobate, ale siturilor care au ca
obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună, ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi
şi Roman):
 Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în
condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de
interes comunitar (01 aprilie-30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
 În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi
aprobată realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în
bazin închis”, cu următoarele condiții:
 Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de
cursul râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de
către speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
 Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
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Evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

Evoluţia habitatelor din zona amplasamentului studiat depinde de menţinerea structurii
reliefului la nivelul albiei majore a râului Siret.

Pe amplasament și in imediata vecinătate nu este prezent tipul de habitat 92A0 - Zăvoaie
cu Salix alba şi Populus alba, deci impactul proiectului asupra acestui tip de habitat va fi:
Pe termen scurt, mediu și lung – impact neutru.

Lucrările de exploatare agregate minerale nu pot avea niciun impact asupra speciilor si

habitatelor de interes comunitar care au stat la baza desemnarii sitului Natura 2000
ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

În concluzie, proiectul supus analizei nu va avea nici un impact asupra speciilor de
interes conservativ ale sitului Natura 2000 ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

Prin implementarea proiectului supus evaluării, nu va fi afectată distribuția nici unei specii

de faună menționate în formularul standard al ROSCI0434, atât pe teritoriul acestui sit,
cât și pe teritoriile siturilor cu care are relații funcționale și spațiale.
Evaluarea impactului cumulativ

Aria analizată pentru identificarea şi evaluarea impactului cumulat este teritoriul
ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

Perioada de timp luată în consideraţie pentru identificarea şi evaluarea impactului
cumulat:

 Termen scurt – 0-2 ani;

 Termen mediu – 3-5 ani;

 Termen lung – peste 5 ani.
Proiecte/planuri amplasate pe teritoriul ROSCI0434 și a căror efecte se pot cumula

Titular
Proiect/
Nr.
Plan
crt.

1

SC

Proiect/Plan

Muv Perimetrul

Suprafaţă clasa de
habitate
Amplasamente
Suprafaţă
PP, din
Precizări, ocupată (ha)
totală
amonte spre
etapa de
Păşuni ocupată pe
aval și
implement.
sau teritoriul
distanța dintre
a PP
Râuri teren ROSCI0434
PP
lacuri neprod. (ha)
în
terasă

de

În

2,94

0
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SRL

2

exploatare
agregate
minerale
Schineni
–
comuna
Săucești
Perimetrul
de
exploatare
agregate
SC Muv
minerale
SRL
Schineni Aval –
comuna
Săucești

Perimetre
procedură
lipite,
obținere
amplasate pe acte
de
malul drept al reglement.
râului Siret

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

Perimetrul
de
exploatare
agregate
minerale
La
Salcâmi
–
comuna Prăjești

3

SC
Asinim
SRL

4

Perimetrul
exploatare
agregate
SC
minerale
Nutexpert
Săucești
SRL
Intermediar
comuna
Săucești

5

SC Muv Iaz
piscicol
SRL
Săucești Terasă

6

SC Swiss
Building
Technolo
gy
AG
ZUG
–
Sucursala
București

7

Perimetrul
de
SC
exploatare
Dinamic agregate
Vivi SRL minerale Donțu

Perimetrul
exploatare
agregate
minerale
Nord

de
Holt

Amplasat
pe
terasa de pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior
este
1,40 km
Amplasat
pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
4,17 km
Amplasat pe
malul stâng al
râului Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
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2,71

0

În
exploatare
și
pentru
anul 2018

1

0

1

În
procedură
obținere
acte
de
reglement

1.3

0

1.3

În
exploatare
pe
timp
nelimitat

0

3.18

3.18

1.5

0

1.5

5

0

5

În
procedură
obținere
acte
de
reglement.

În
procedură
obținere
acte
de
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perimetrul
reglement
anterior este de
0,87 km

8

Perimetrul
de
exploatare
SC Muv agregate
SRL
minerale
Rogoaza
–
comuna Buhoci

9

Perimetrul
de
exploatare
SC Aqua
agregate
Parc SRL
minerale
Roznov
Radomirești
Amonte Fermă

SC
Mavgo
10 Holding
SRL
Tașca

Perimetrul
exploatare
agregate
minerale
Buhocel

de

Rotariu
Ion
și Iaz piscicol –
11
Goian
comuna Tamași
Liviu

Amplasat
pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
1,10 km
Amplasat
pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
1,20 km
Amplasat
pe
malul stâng al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
0,27 km
Amplasat
pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
circa 5,10 km
Amplasat
pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
iazul
anterior
este de circa 3
km

În
exploatare
in 2018

2.4

0

2.4

În
procedură
obținere
acte
de
reglement

6.5

0

6.5

În
procedură
obținere
acte
de
reglement

3

0

3

Construcția
a început în
anul 2011
și a stagnat
din cauza
unui litigiu

0

17.77

17.77

În
construcție

0

10.22

10.22

0

0.5

0.5

SC
Asacom
12 Trans
SRL
Bacău

Iaz piscicol –
comuna Tamași

SC
Asacom
13 Trans
SRL
Bacău

Amplasată pe
Stație de sortare malul drept al
agregate
râului
Siret,
În funcțiune
minerale
– teren lipit de
comuna Tamași amplasamentul
iazului anterior
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SC
Asacom
14 Trans
SRL
Bacău

Perimetru
de
Amplasat
pe
exploatare Aval
malul drept al În funcțiune
Bac
Furnicari,
râului Siret
comuna Tamasi

0

0.0

0.0044

Amplasat
pe
malul drept al În funcțiune
râului Siret

0

0

0.047

0

0.1

0.1

0

0.1

0.1

34.3

31.87

66.221

Perimetru
de
exploatare
SC
LIV
Coteni
Ciuc,
15 COMAL
comunele
SRL
Buhoci si Letea
Veche
Staţie de captare
și
rezervor
pentru stocarea
apei,
pentru
alimentarea cu
apă potabilă a
localităţii
Furnicari
Comuna
16
Tamași
Staţie de captare
și
rezervor
pentru stocarea
apei
Tamaşi,
pentru
alimentarea cu
apă potabilă a
comunei Tamaşi

Amplasată pe
malul stâng al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
iazul
piscicol
este de circa 3
km
Amplasată pe
malul stâng al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
stația
anterioară este
de circa 1 km
0
Total suprafeţe ocupate, pe clase de
habitate, pe teritoriul ROSCI0434

Proiecte
propuse în
PUG
Comuna
Tamași

Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, împreună cu Perimetrul de exploatare Aval
Costei sunt 17 proiecte/planuri:
- 11 amplasamente pe care se desfășoară activități de exploatare a agregatelor minerale,
activități care nu se desfășoară concomitent în toate perimetrele;
- 3 iazuri piscicole (unul în funcțiune, unul în construcție și unul la care construirea a
stagnat din cauza unui litigiu);
- 1 stație de sortare-spălare agregate minerale – în funcțiune;
- 2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare – prevăzute în
PUG comuna Tamași.
Caracteristicile comune ale proiectului supus evaluării, cu celelalte 17 proiecte/planuri, cu
care poate genera impact cumulat asupra ROSCI0434 Siretul Mijlociu, sunt: ocuparea
temporară a suprafeței de teren de 1,05 ha, ceea ce reprezintă 0,035% din suprafața sitului.
În perimetrele de exploatare agregate minerale se desfășoară activități pe termen scurt (1
maximum 2 ani), sezonier (3 - 6 luni/an), dependente de condițiile meteorologice (extracția
balastului nu se face în perioada de reproducere a speciilor de ihtiofaună, iarna, în timpul
precipitațiilor abundente sau a viiturilor).
Lucrările de decolmatare a cursului râului Siret sunt realizate, în principal, prin activităţi de
exploatare a aluviunilor (pietriş şi nisip) din albia minoră a acestuia dar, aceste lucrări, prin
atragerea cursului apei spre centrul albiei și reducerea presiunii asupra malurilor au efecte
pozitive, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de habitat în apa râului Siret, reducerea eroziunii
malurilor și menținerea suprafețelor habitatelor de luncă.
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Exceptând perimetrele de exploatare a agregatelor minerale, referitor la celelalte proiecte
amplasate pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu (3 iazuri piscicole și 1 stație de sortarespălare agregate minerale – în funcțiune) și propunerea PUG comuna Tamași (2 staţii de
captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare), în afară de ocuparea unor
suprafețe de teren, nu mai sunt alte efecte care să se cumuleze cu efectele proiectului supus
analizei.
Evaluarea impactului cumulat al activităţilor din situl ROSCI0434, asupra habitatelor și
speciilor de interes conservativ
Nr.
crt.

Indicatori cheie pentru
evaluarea
semnificaţiei impactului

Cuantificare

Nivel
impact

1

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

0

0

2

Fragmentarea habitatelor
de
interes comunitar

0

0

3

Durata sau persistenţa
fragmentării

0

0

4

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

0

0

5

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

0

0

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Justificarea nivelului de
impact
acordat
Proiectele nu reduc
suprafața habitatului de
interes comunitar – pe
amplasamentul proiectelor
nu este prezent tipul de
habitat 92A0 - Zăvoaie cu
Salix alba şi Populus alba.
Proiectulele nu
fragmentează habitatul de
interes comunitar – pe
amplasamentul proiectului
nu este prezent tipul de
habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi
Populus alba.
Proiectulele
nu
fragmentează habitatul de
interes comunitar
Amplasamentele
perimetrelor
de exploatare sunt în
proporție de circa 80% în
zona de plajă, zonă care nu
constituie habitat pentru
supravieţuire şi
reproducere pentru nici una
din cele 7 specii de fauna
de interes conservativ
pentru
ROSCI0434.
Proiectulele nu
fragmentează habitatele
speciilor de interes
conservativ si nu schimba
funcţiile ecologice ale
acestora
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6

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

0

0

7

Scara de timp estimată
pentru înlocuirea
habitatelor afectate de
implementarea proiectului

1-2 ani

8

Schimbări în densitatea
populaţiilor (număr de
indivizi/suprafaţă)

În funcție
de regimul
pluviometric
și nivelul
apei râului
Siret

-1

9

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

În funcție
de regimul
pluviometric
și nivelul
apei râului
Siret

-1

Amplasamentele
perimetrelor
de exploatare sunt în zona
de
plajă, zonă lipsită de
vegetaţie
arbustivă sau arboricolă.
Pentru refacerea
fitobentosului și
zoobentosului, pe suprafața
în care se va excava în
condiții submerse.
- Perturbarea temporară a
4 specii de ihtiofaună de
interes conservative
(Aspius aspius, Barbus
meridionalis,
Gobio kessleri,
Sabanejewia
aurata), în condițiile
exploatării submerse sau
de contact a malurilor
râului Siret cu apa.
- Suprafaţa habitatelor
caracteristice acestor specii
este suficient de mare atât
în zona proiectului cât şi
pe teritoriul sitului, pentru a
asigura conservarea
speciilor pe termen lung.
Pe termen scurt:
o În condițiile exploatării
submerse sau de contact a
malurilor râului Siret cu apa
este posibil un impact
negativ
nesemnificativ, direct,
temporar, reversibil, local,
asupra a 5 specii de
ihtiofaună de interes
conservativ (Aspius
aspius, Barbus
meridionalis,
Cobitis taenia, Gobio
kessleri,
Sabanejewia aurata);
o Impact neutru asupra
speciilor Lutra lutra și Emys
orbicularis.
Pe termen mediu şi lung:
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10

Scara de timp estimată
pentru înlocuirea speciilor
afectate de implementarea
proiectului

11

Orice alte bunuri, resurse
0
şi funcţii ecologice afectate
de realizarea proiectului
privind funcţiile ecologice
semnificative ale sitului

0

12

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

0

0

0

0

13

Imediat
după
terminarea
excavației

0

asupra celor 5 specii
de
ihtiofaună
de
interes
conservativ
(Aspius
aspius,
Barbus meridionalis,
Cobitis taenia, Gobio
kessleri, Sabanejewia
aurata),
datorită
decolmatării
albiei
râului Siret și reducerii
eroziunii malurilor;
Impact neutru asupra
speciilor Lutra lutra și
Emys orbicularis.
Deoarece
posibila
perturbare a celor 5
specii de ihtiofaună de
interes
conservativ
(Aspius
aspius,
Barbus meridionalis,
Cobitis taenia, Gobio
kessleri, Sabanejewia
aurata)
va
fi
o
perioadă foarte scurtă
de timp, se estimează
că nu va avea efecte
asupra
viabilităţii
populaţiilor speciilor.

După terminarea extracţiei
submerse sau de contact a
malurilor cu apa speciile de
ihtiofaună pot reveni şi în
zona în care s-a făcut
excavația.
Nici un impact - nu vor fi
afectate alte bunuri,
resurse şi/sau funcţii
ecologice ale sitului,
dimpotrivă, pe
termen mediu şi lung,
activitatea analizată, prin
decolmatare și reducerea
eroziunii malurilor va
contribui la reducerea
turbidității apei râului Siret,
în zonă și conservarea
habitatelor de luncă.
În timpul exploatării
submerse va creşte
turbiditatea apei în zona de
exploatare şi circa 200 m
aval de aceasta, fără să
modifice parametrii chimici.
Nici un impact – nu vor fi
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diminuarea resurselor
trofice

afectate resursele şi
lanţurile trofice pentru nici o
specie.
Nici un impact - nu va fi
afectată
biodiversitatea
ROSCI0434.
Nici un impact, nu se va
produce fragmentarea
habitatelor speciilor şi nu
vor surveni schimbări
privind funcţiile ecologice
ale
ecosistemelor.
Impact neutru pe termen
scurt şi pozitiv, pe termen
mediu şi lung,
decolmatarea și reducerea
eroziunii malurilor va
contribui la reducerea
turbidității apei râului Siret
și conservarea habitatelor
de
luncă.
Nici un impact

14

Reduce diversitatea sitului

0

0

15

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

0

0

16

Modificări ale dinamicii
relaţiilor care definesc
structura şi funcţia
ANPIC

0

0

17

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

0

0

0

0

Efectele menţionate sunt
nesemnificative, de scurtă
durată, locale și reversibile.

-2

IMPACT NEGATIV
NESEMNIFICATIV

18

În concluzie, se estimează că IMPACTUL CUMULAT asupra obiectivelor de conservare
și integrității ROSCI0434, fără a lua în calcul măsurile de reducere a impactului, va fi:
PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG:
 NEUTRU - asupra tipului de habitat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.
PE TERMEN SCURT:
 NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL - asupra a 5 specii de
pești de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio
kessleri și Sabanejewia aurata);
 NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
 NEUTRU – asupra speciilor Lutra lutra și Emys orbicularis;
 POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 5 specii de pești de
interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri și
Sabanejewia aurata), ca urmare a decolmatării albiei râului Siret, reducerii turbidității apei
și reducerii eroziunii de mal.
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Măsuri specifice de reducere a impactului activităților de exploatare și transport a
agregatelor minerale:
 Informarea echipei de lucrători cu privire la faptul că amplasamentul Perimetrului de
exploatare Aval Costei este pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0434 Siretul Mijlociu,
cu scopul cunoașterii prevederilor legale și a măsurilor menționate în actele de
reglementare, cunoașterii responsabilităților pe care le au privind protecția tuturor
componentelor de mediu, în general, și a sitului menționat, în special;
 Deplasarea mijloacelor auto care transportă agregatele minerale pe teritoriul ROSCI0434
Siretul Mijlociu se va face cu viteză foarte redusă, de maximum 5 km/h și cu respectarea
tonajului de maximum 45 tone;
 Lucrările de extracție agregate minerale care se desfășoară în albia râului (în
condiții submerse sau în zona de contact a malului drept cu apa) se vor programa
și desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate a speciilor de pești (01 aprilie – 30
septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
 În perioada de reproducere a speciilor de ihtiofaună poate fi aprobată realizarea
lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin închis”,
cu condiția ca berma de siguranță care închide zona propusă pentru excavare și o
separă de cursul râului Siret să fie executată înainte de începerea perioadei de
depunere a pontei de către speciile de pești, cel târziu până la data de 31 martie.
 Berma va fi excavată numai după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor
de pești, după data de 30 septembrie;
 Este interzisă tranzitarea apei râului Siret, cu orice mijloace de transport și/sau utilaje;
 Este interzisă spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor în apa râului Siret;
 Este interzisă realizarea depozitelor intermediare de balast pe teritoriul ROSCI0434
Siretul Mijlociu;
 Este interzisă arderea vegetației, distrugerea tufișurilor și arbuștilor din vecinătatea
exploatării;
 Este interzisă orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și,
orice formă de folosire a terenului, incompatibilă cu scopul de protecție și de conservare a
habitatelor naturale, plantelor și animalelor sălbatice;
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane sunt
interzise:
- Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor
aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- Perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi
de migraţie;
- Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
- Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
- Comercializarea, deţinerea în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a
oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:
- Nivelarea Perimetrului de exploatare Aval Costei și refacerea malului drept al râului Siret,
pe sectorul de amplasament a balastierei;
- Efectuarea măsurătorilor topo post-execuție.
În concluzie, se estimează că desfășurarea activităților de exploatare a agregatelor minerale pe
teritoriul ROSCI0434, în condițiile respectării măsurilor specifice și operaționale menționate, nu
va afecta starea de conservare a tipului de habitat 92A0 și a celor 7 specii de faună care
constituie obiectivele de conservare ale acestui sit, fiind asigurată menținerea populațiilor
speciilor pe termen scurt, mediu și lung, atât în zonele amplasamentelor proiectelor, cât și pe
teritoriul sitului, nu va fi afectată integritatea ROSCI0434 și nici coerența rețelei ecologice Natura
2000.
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Impactul cumulat rezidual asupra ROSCI0434 Siretul Mijlociu

Pentru reducerea impactului asupra celor 4 specii de ihtiofaună de interes conservative
(Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata), pe lângă măsurile
operaționale curente (menționate în Capitolul IV), SE PROPUN URMĂTOARELE MĂSURI
SPECIFICE:
 Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret în
condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și
desfășura în afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de
interes comunitar (01 aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
 În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius aspius,
Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi
aprobată realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în
bazin închis”, cu următoarele condiții:
 Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de cursul râului
Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a pontei de către
speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;
 Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de reproducere a
speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
În condițiile respectării măsurilor menționate, se estimează că IMPACTUL REZIDUAL AL
PROIECTULUI asupra obiectivelor de conservare și integrității ROSCI0434, va fi:
PE TERMEN SCURT:
 NEGATIV NESEMNIFICATIV (aproape de zero), DIRECT, LOCAL, REVERSIBIL asupra a 4 specii de ihtiofaună de interes conservativ (Aspius aspius, Barbus
meridionalis, Gobio kessleri și Sabanejewia aurata);
 NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia.
PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
 NEUTRU – asupra speciilor: Lutra lutra, Emys orbicularis și Cobitis taenia;
 POZITIV, LOCAL - asupra integrității ROSCI0434 și asupra celor 4 specii de ihtiofaună de
interes conservativ (Aspius aspius, Barbus meridionalis, Gobio kessleri, Sabanejewia
aurata).
Peisajul
Efecte si impacturi potentiale


Alterarea aspectului şi caracterului natural al luncilor inundabile în urma lucrărilor de



Infrumusețarea amplasamentului actual prin creerea unei zone recreationale;

apărare împotriva inundaţiilor;

Caracterizarea impactului
-

Amploarea impactului: impact local, numai pentru terenul analizat;

-

Durata impactului: impact pe termen mediu si lung;

-

Tipul impactului: impact neutru;
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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, lucuintele se afla la o
distanta mai mare 5 km.
Caracterizarea impactului: Impactul pozitiv pe termen mediu si lung.

Relaţia cu alte planuri, proiecte existente sau planificate

Aria analizată pentru identificarea şi evaluarea impactului cumulat este teritoriul
ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

Perioada de timp luată în consideraţie pentru identificarea şi evaluarea impactului
cumulat:

 Termen scurt – 0-2 ani;

 Termen mediu – 3-5 ani;

 Termen lung – peste 5 ani.
Proiecte/planuri amplasate pe teritoriul ROSCI0434 și a căror efecte se pot cumula

Nr.
crt.

1
2

Titular
Proiect/
Plan

Proiect/Plan

Perimetrul
de
SC Muv exploatare agregate
SRL
minerale Schineni –
comuna Săucești
SC Muv Perimetrul
de
SRL
exploatare agregate

Suprafaţă clasa de
habitate
ocupată (ha)

Amplasamente
Precizări,
PP, din amonte
etapa de
spre aval și
Păşuni
implement.
distanța dintre
sau
a PP
PP
Râuri
teren
lacuri neprod.
în
terasă
În procedură 2,94
Perimetre lipite,
obținere
amplasate
pe
acte
de
malul drept al
reglement.
râului Siret
2,71
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minerale
Aval
–
Săucești

Schineni
comuna

Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale La Salcâmi
– comuna Prăjești

3

SC
Asinim
SRL

4

Perimetrul
de
SC
exploatare agregate
Nutexpert minerale
Săucești
SRL
Intermediar
–
comuna Săucești

5

SC Muv Iaz piscicol Săucești
SRL
Terasă

6

SC Swiss
Building
Technolo Perimetrul
de
gy
AG exploatare agregate
ZUG
– minerale Holt Nord
Sucursala
București

7

SC
Dinamic
Vivi SRL

Perimetrul
de
exploatare agregate
minerale Donțu

8

Perimetrul
de
SC Muv exploatare agregate
SRL
minerale Rogoaza –
comuna Buhoci

9

SC Aqua Perimetrul
de
Parc SRL exploatare agregate

Amplasat
pe
malul stâng al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
0,75 km
Amplasat pe
malul drept al
râului Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
1 km
Amplasat
pe
terasa de pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior
este
1,40 km
Amplasat
pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
4,17 km
Amplasat pe
malul stâng al
râului Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
0,87 km
Amplasat
pe
malul drept al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
1,10 km
Amplasat
pe
malul drept al

În
exploatare
și
pentru
anul 2018

1

0

1

În procedură
obținere
acte
de
reglement

1.3

0

1.3

În
exploatare
pe
timp
nelimitat

0

3.18

3.18

1.5

0

1.5

5

0

5

În
exploatare
in 2018

2.4

0

2.4

În procedură
obținere

6.5

0

6.5

În procedură
obținere
acte
de
reglement.

În
procedură
obținere
acte
de
reglement
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Roznov

10

11

12

13

14

15

16

minerale Radomirești râului
Siret,
Amonte Fermă
distanța în linie
dreaptă față de
perimetrul
anterior este de
1,20 km
Amplasat
pe
malul stâng al
SC
râului
Siret,
Mavgo
Perimetrul
de
distanța în linie
Holding exploatare agregate
dreaptă față de
SRL
minerale Buhocel
perimetrul
Tașca
anterior este de
0,27 km
Amplasat
pe
malul drept al
Rotariu
râului
Siret,
Ion
și Iaz
piscicol
– distanța în linie
Goian
comuna Tamași
dreaptă față de
Liviu
perimetrul
anterior este de
circa 5,10 km
Amplasat
pe
malul drept al
râului
Siret,
SC
distanța în linie
Asacom
Iaz
piscicol
– dreaptă față de
Trans
comuna Tamași
iazul
anterior
SRL
este de circa 3
Bacău
km
SC
Asacom
Trans
SRL
Bacău
SC
Asacom
Trans
SRL
Bacău

acte
de
reglement

În procedură
obținere
acte
de
reglement

3

0

3

Construcția
a început în
anul 2011 și
a
stagnat
din
cauza
unui litigiu

0

17.77

17.77

În
construcție

0

10.22

10.22

0

0.5

0.5

Perimetru
de
Amplasat
pe
exploatare Aval Bac
malul drept al În funcțiune
Furnicari,
comuna
râului Siret
Tamasi

0

0.0

0.0044

În funcțiune

0

0

0.047

Proiecte
propuse în
PUG
Comuna
Tamași

0

0.1

0.1

Amplasată
pe
malul drept al
Stație de sortare
râului
Siret,
agregate minerale –
În funcțiune
teren lipit de
comuna Tamași
amplasamentul
iazului anterior

Perimetru
de
SC
LIV exploatare
Coteni Amplasat
pe
COMAL Ciuc,
comunele malul drept al
SRL
Buhoci
si
Letea râului Siret
Veche
Amplasată
pe
Staţie de captare și malul stâng al
rezervor
pentru râului
Siret,
Comuna stocarea apei, pentru distanța în linie
Tamași
alimentarea cu apă dreaptă față de
potabilă a localităţii iazul
piscicol
Furnicari
este de circa 3
km
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Amplasată
pe
malul stâng al
râului
Siret,
distanța în linie
dreaptă față de
stația anterioară
este de circa 1
km
0
Total suprafeţe ocupate, pe clase de habitate,
pe teritoriul ROSCI0434
Staţie de captare și
rezervor
pentru
stocarea
apei
Tamaşi,
pentru
alimentarea cu apă
potabilă a comunei
Tamaşi

0

0.1

0.1

34.3

31.87

66.221

Pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu, împreună cu Perimetrul de exploatare Aval
Costei sunt 17 proiecte/planuri:
- 11 amplasamente pe care se desfășoară activități de exploatare a agregatelor minerale,
activități care nu se desfășoară concomitent în toate perimetrele;
- 3 iazuri piscicole (unul în funcțiune, unul în construcție și unul la care construirea a
stagnat din cauza unui litigiu);
- 1 stație de sortare-spălare agregate minerale – în funcțiune;
- 2 staţii de captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare – prevăzute în
PUG comuna Tamași.
Caracteristicile comune ale proiectului supus evaluării, cu celelalte 17 proiecte/planuri, cu
care poate genera impact cumulat asupra ROSCI0434 Siretul Mijlociu, sunt: ocuparea
temporară a suprafeței de teren de 1,05 ha, ceea ce reprezintă 0,035% din suprafața sitului.
În perimetrele de exploatare agregate minerale se desfășoară activități pe termen scurt (1
maximum 2 ani), sezonier (3 - 6 luni/an), dependente de condițiile meteorologice (extracția
balastului nu se face în perioada de reproducere a speciilor de ihtiofaună, iarna, în timpul
precipitațiilor abundente sau a viiturilor).
Lucrările de decolmatare a cursului râului Siret sunt realizate, în principal, prin activităţi de
exploatare a aluviunilor (pietriş şi nisip) din albia minoră a acestuia dar, aceste lucrări, prin
atragerea cursului apei spre centrul albiei și reducerea presiunii asupra malurilor au efecte
pozitive, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de habitat în apa râului Siret, reducerea eroziunii
malurilor și menținerea suprafețelor habitatelor de luncă.
Exceptând perimetrele de exploatare a agregatelor minerale, referitor la celelalte proiecte
amplasate pe teritoriul ROSCI0434 Siretul Mijlociu (3 iazuri piscicole și 1 stație de sortarespălare agregate minerale – în funcțiune) și propunerea PUG comuna Tamași (2 staţii de
captare a apei, fiecare stație cu câte un rezervor de stocare), în afară de ocuparea unor
suprafețe de teren, nu mai sunt alte efecte care să se cumuleze cu efectele proiectului supus
analizei.
CAPITOLUL 5 - ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERAŢIE

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru perimetrul Aval Costei nu
a fost necesară, extracţia controlată a agregatele minerale de râu nu afectează în mod brutal
mediul ambiant, ci asigură condiţii pentru o curgere corespunzătoare a râului, diminuându-se
erodarea care se produce în prezent asupra malurilor.
Aceste lucrari vor servi la indepartarea materialului aluvionar, pentru asigurarea curgerii
optime in albia minore a raului Siret, marirea sectiunii de curgere, reducerea energiei specifice in
sectiunea vie si reducerea fenomenului de eroziune de mal
Alternativele pentru amplasamentul Aval Costei sunt:
ALTERNATIVA 0 – menţinerea amplasamentului în stadiul de folosită actual
ALTERNATIVA I - Perimetrul Aval Costei situat în extravilanul com.Letea Veche (județul
Bacău) doar pe suprafața de 1,05 ha situată în județul Bacău. și realizarea unei căi noi de
acces prin albia râului Siret.
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ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei decolmatări a
albiei minore, creşterea secţiunii de curgere a râului, micşorarea vitezei apei, diminuarea acţiunii
erozive a râului. Suprafaţa perimetrului exploatabil: 1,05 ha.
ALTERNATIVA 0
În acest caz terenul îşi va menţine încadrarea în cadrul funcţionalităţii zonale ca suprafaţa
teren neproductiv, însă există riscul de erodării malurilor cu prăbușiri de mal și modificarea
caracteristicilor de habitat de pe mal.
ALTERNATIVA I
Prin exploatarea controlată a agregatelor minerale numai de pe suprafața de 1,05 ha situată
pe teritoriul județului Bacău se va atenua doar parțial efectul produs de acumularea agregatelor de
râu în albia râului Siret și va persista eroziunea malurilor Exploatarea agregatelor minerale din
perimetrul Aval Costei determină apariţia de noi locuri de muncă la nivel local şi în general în
domeniul construcţiilor.
ALTERNATIVA II
Prin exploatarea controlată a agregatelor minerale de pe suprafața de 1,05 ha, se vor
atenua meandrele râului, realizându-se un traiect adaptat la regimul hidrodinamic al văii, care să
preia debitul de formare și astfel se va îndepărta traiectul albiei de maluri, care actualmente sunt
supuse fenomenului de eroziune. Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Aval Costei
determină apariţia de noi locuri de muncă la nivel local şi în general în domeniul construcţiilor.
Accesul in perimetrul de exploatare Aval Costei se va face din Dj 207F dintre loc.
Saucesti si Holt, apoi pe un drum local cu L=1500 m, perpendicular pe albia raului Siret pana in
balastiera

CAPITOLUL 6 - MONITORIZAREA

Monitorizarea este necesara in vederea cuantificarii impactului realizarii proiectului asupra
factorilor de mediu si adoptarii masurilor de protectie care se impun.
SC MUV SRL Bacău va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:







Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi
mari de pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
Deplasarea autobasculantelor pe drumul de exploatare se va face cu viteza de
maximum 20 km/h;

Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de
transport pentru a se evita depăşirile LMA;
Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;

Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilajele pentru
ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;
Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de
lucru.

Măsuri de reducere a impactului:
 Toate etapele lucrărilor se vor realiza în conformitate cu documentaţia tehnică
prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile
de avizare nominalizate în Certificatul de Urbanism;
 Vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces;
 Nu se vor realiza depozite de balast în albie și pe suprafețe situate în afara
perimetrului analizat;
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Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi
de carburanţi şi/sau lubrefianţi;
Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar
eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat;
Se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul
tehnologic, pe suprafeţele perimetrelor neimpermeabilizate;
Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată
perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât să se încadreze în
prevederile legale;
Administratorul SC MUV S.R.L. va instrui angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor
categoriilor de deşeuri în conformitate cu normele legale în domeniu;
Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a împiedica
antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei de circulaţie pe
drumurile balastate;
Se va urmări evitarea pierderilor de balast în timpul transportului;
Zonele de lucru de vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea
accidentelor;
Se vor respecta limitele şi adâncimea de exploatare, impuse de Avizul de gospodărire
a apelor;
Se va evita poluarea apei de suprafaţă şi subterane prin interzicerea intrării în incintă
a utilajelor cu pierderi de carburanţi sau lubrefianţi, prin interzicerea spălării utilajelor
în cursul de apă şi prin efectuarea reparaţiilor la unităţi de profil.
Se interzice tranzitarea râului Siret direct prin apă sau prin zone de tip vaduri.
Se vor realiza măsurători topo post – execuție și la cel mult 15 zile după viiturile
importante și se vor transmite la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău și
Administrația Bazinală de Apă Siret.
Exploatrea agregatelor minerale se va executa după obținerea autorizației de
gospodărire a apelor.
Dacă în zonă se promovează lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri,
apărări contra inundațiilor, exploatările de agregate minerale vor fi oprite, acestea fiind
cazuri de forță majoră.

Măsuri specifice

Măsurile specifice de reducere a impactului proiectului supus evaluării, asupra speciilor

de ihtiofaună de interes conservativ sunt cele stabilite în planurile de management aprobate de

Ministerul Mediului, ale siturilor care au ca obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună
(ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman).

Măsuri specifice de reducere a impactului proiectului asupra speciilor de
ihtiofaună

Nr.
crt.
1

Factor de
Măsura propusă
mediu
Habitat/
specie
Aspius
Lucrările de extracție
aspius
agregate
minerale care se
desfășoară în albia râului
Siret (în condiții
submerse sau în zona de
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Efecte

Termen de
realizare

Prevenirea
impactului
asupra
reproducerii
ihtiofaunei
în condiţii

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

de extracţie
submersă
sau de
contact a
malului
drept cu
apa râului
Siret

perimetrul
ROSCI0434

extracţie a
agregatelor
minerale pe
teritoriul
ROSCI0434

Alte prevederi legale care trebuie respectate

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia
speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B
(specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată, modificată şi completată
de Legea nr. 49 din 2011, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională, şi care trăiesc atât
în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
 orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor
aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare
şi de migraţie;
 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
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 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:
 uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
 culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi
de migraţie;
 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare
vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de
identificat.
Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale de
carburanţi şi/sau lubrifianţi:
 Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;
 Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare;
 Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de
mediu din judeţul Bacau (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru
Protecţia Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).
Măsurile de reducere a impactului identificate și prezentate în cadrul acestui capitol sunt valabile
pentru toate cele 7 de specii care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0434. Măsurile
propuse limitează perioada de implementare a proiectului în scopul evitării deranjului în perioada
de reproducere.
Măsurile de refacere a amplasamentului la finalizarea exploatării sunt limitate datorită
caracteristicilor proiectului şi constau nivelarea suprafețelor excavate, racordarea zonei
decolmatate la capătul aval și amonte cu albia râului Siret și îndepărtarea de pe amplsament a
utilajelor și deșeurilor.

Nu este necesară prezentarea unui calendar al implementării măsurilor de reducere a
impactului deoarece acestea sunt de natură operaţională şi vor fi valabile pe toată durata
proiectului. De asemenea aceste măsuri sunt parte integrantă a proiectului propus şi sunt
direcţionate către sursele de impact.
Având în vedere caracterul operaţional al măsurilor de reducere a impactului nu există
posibilitatea cuantificării financiare a acestora.
Măsurile operaţionale de reducere a impactului sunt valabile pentru toată perioada de
funcţionare a balastierei, SC MUV S.R.L. fiind persoana juridică responsabilă de implementarea
şi monitorizarea permanentă a acestora.
Implementarea proiectului nu determină reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele de
interes pentru speciile de interes conservativ.
Impactul cel mai mare va fi resimţit de populaţiile de ihtiofaună, dar va avea natură
temporară iar speciile de peşti sunt mobile şi au la dispoziţie habitate similare care pot fi utilizate
în zona de implementarea a proiectului.

DESCRIEREA DIFICULTATILOR
Dificultati tehnice

Realizarea Raport la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului s-a facut in baza
proiectul tehnic elaborat de catre SC Pro Globo AD SRL Bacău.
Nu au fost intampinate dificultati tehnice pe periaoda elaborarii prezentei documentatii.
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Prezenta lucrare reprezinta Raportul la Studiul de Evaluare a impactului asupra mediului

pentru proiectul „EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE”DIN PERIMETRUL
AVAL COSTEI, CURS DE APA RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA
SI REPROFILAREA ALBIEI” IN COM. LETEA VECHE, JUD. BACAU
Descrierea activitatii

Lucrarea „Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, rau Siret, mal
drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei”, administrata de S.C. MUV

S.R.L.

BACAU se realizeza in extravilanul comunei Letea Veche cu acces la drum Dj 207F Holt -

Saucesti pe teritoriul administrativ al comunei Letea Veche, judetul Bacau, in albia raului

Siret,care va exploata nisipurile si pietrisurile – agregate minerale – ce vor fi valorificate
ulterior in constructii, drumuri etc.

Exploatarea este amplasata pe cursul mijlociu al raului Siret, pe teritoriul administrativ al

com. Letea Veche, judetul Bacau, la cca. 1500 Km de Dj207F Saucesti-Holt si 1800 m de
statia de sortare proprietatea societatii. Perimetrul a fost identificat de reprezentantii A.N.

Apele Romane – A.B. Siret si cei ai SC MUV S.R.L. BACAU pentru care a fost intocmit
Proces verbal de predare amplasament.

Accesul in perimetrul de exploatare Aval Costei se va face din Dj 207F dintre

loc.

Saucesti si Holt, apoi pe un drum local cu L=1500m, perpendicular pe albia raului Siret

pana in balastiera. Pentru folosirea drumurilor societatea comerciala a obtinut Avizul
favorabil din partea Primariei Letea Veche

Obiectivul se va realiza in Bazinul hidrografic Siret, cod cadastral XII – 1.000.00.00.00.0

in comuna Letea Veche, cu acces la drum din comuna Letea Veche, judetul Bacau, in
albia raului Siret, perimetrul Aval Costei.

Scopul investitiei are ca scop principal in functie de beneficiar si utilizator:
– Din punctul de vedere ABA Siret Bacau- de gospodarire a apelor prin decolmatare
si reprofilare a albiei;
– Din punct de vedere a utilizatorului S.C. MUV S.R.L. Bacau: Exploatarea
agregatelor minerale;
– Din punct de vedere a riveranilor: Eliminarea eroziunilor de mal si reintrarea in
posesie a proprietarilor terenurilor invecinate.
Sub aspect geomorfologic, prin exploatarea zacamantului de agregate minerale in zona
exploatarii realizata de balastiera se vor produce urmatoarele influente asupra morfologiei
raului:
- translocarea curentului de apa pe senal albiei si albie naturala avand ca efect diminuarea
eroziunii celor doua maluri; diminuarea proceselor de transport a materialului solid ca
urmare a micsorari vitezelor de curgere in albie;
- diminuarea intensitatii curentilor transversali din albia minora si, prin aceasta, reducerea
intensitatii proceselor de sapare a malurilor;
- degajarea albiei minore de unele din aluviunile depuse in timpul viiturilor;
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Fata de cele de mai sus rezulta ca, exploatarea agregatelor minerale din zona, va
aduce, in principal, modificari cu caracter pozitiv asupra regimului geomorfologic al raului Siret
in zona luata in studiu.
Scopul investiţiei este de a decolmata, regulariza şi reprofila albia minoră a râului Siret în
zonă prin exploatarea agregatelor minerale de râu şi utilizarea acestora ca materiale de
construcţie.
Calculele cu privire la volumele de excavatie pe fiecare trimestru a anului 2019-2020, se
prezinta astfel :
 Zona de extractie trim. II 2019 ……………. 5000 mc.
 Zona de extractie trim. III 2019 ……………..6000 mc.
 Zona de extractie trim. IV 2019………… …5000 mc.
 Zona de extractie trim. I 2020………… … 5000 mc.
 Total extractie 2019-2020 ...........…………21000 mc.
In planul de situatie s-au delimitat suprafata de excavatie de 10500 mp care la o
adancime medie de exploatare de 0.80-2.88m asigura un volum total de circa 21000 m3
agregate minerale
Lucrarile constau din:
 trasarea fasiilor de exploatare si materializarea lor pe teren prin bornare;
 decorare cu ajutorul excavatorului si incarcarea materialui extras, transportul acestuia in
locurile de depozitare;
 nivelarea terenului;
 excavarea nisipului, pietrisului in fasii paralele cu raul, excavatorul inaintand din aval catre
amonte si de firul apei catre malul drept;
 transportul agregatelor minerale in stare bruta, cu autobasculantele catre beneficiari.
In planul de situatie s-au delimitat suprafata de excavatie de 10500 mp care la o
adancime medie de exploatare de 0.80-2.88m asigura un volum total de circa 21000 m3
agregate minerale).
Balastul brut dupa extragere va fi depozitat in vederea eliminarii apei, dupa care cu utilajul din
dotare se incarca direct in mijloacele auto.
Materialul incarcat va fi transportat direct la beneficiari. Se vor respecta normele de
exploatare rationala (nedepasirea talvegului), stabilita de A.N. Apele Romane . ABA SIRET
Bacau va aproba, adancimea maxima de exploatare stabilita prin autorizatiile anuale de
gospodarire a apelor. Agregatele produse in balastiera vor fi utilizate la diferite intrebuintari ale
beneficiarilor, exemplu la amenajarea drumurilor, statii betoane, etc.
Etapa lucrărilor de închidere a exploatării

La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:
 îndepărtarea deşeurilor şi utilajelor de pe amplasament;
 nivelarea zonei.

Protecţia zăcământului

În ceea ce priveşte protecţia zăcământului, exploatarea sedimentelor se va face numai
din aval spre amonte, în fâşii longitudinale și paralele, pe toată suprafaţa zonei de
exploatare, fără să fie afectat talvegul natural al râului, fără a afecta stabilitatea albiei,
fiind exclusă apariția unor eroziuni regresive ale patului albiei râului Siret.
Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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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

Lucrările de decolmatare a cursului râului Siret sunt realizate, în principal, prin activităţi de
exploatare a aluviunilor (pietriş şi nisip) din albia minoră a acestuia dar, aceste lucrări, prin
atragerea cursului apei spre centrul albiei și reducerea presiunii asupra malurilor au și efecte
pozitive, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de habitat în apa râului Siret, reducerea eroziunii
malurilor și menținerea suprafețelor habitatelor de luncă.
Prin actualul Studiu de Evaluare Adecvată se propune ca la programarea și executarea
lucrărilor de extracție a agregatelor minerale să se țină cont și de ciclurile biologice ale speciilor
de ihtiofaună pentru a nu perturba reproducerea acestora.
Măsuri propuse pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de ihtiofaună
de interes conservativ (stabilite în planurile de management aprobate, ale siturilor care au ca
obiective de protecție aceleași specii de ihtiofaună, ex. ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi
şi Roman):

Lucrările de extracție agregate minerale care se vor desfășura în albia râului Siret
în condiții submerse, sau în zona de contact a malurilor cu apa, se vor programa și desfășura în
afara perioadei de vulnerabilitate (reproducere) a speciilor de pești de interes comunitar (01
aprilie – 30 septembrie), deci în perioada 01 octombrie – 31 martie;
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În perioada de reproducere a speciilor de pești de interes conservativ (Aspius
aspius, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata), poate fi
aprobată realizarea lucrărilor de decolmatare numai utilizând tehnologia de excavare ”în bazin
închis”, cu următoarele condiții:

Digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și o separă de
cursul râului Siret să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a
pontei de ătre speciile de pești menționate, cel târziu până la data de 31 martie;

Excavarea digului temporar să se facă după finalizarea perioadei de
reproducere a speciilor de pești de interes conservativ, dup data de 01 octombrie.
În concluzie, se estimează că desfășurarea activităților de exploatare a agregatelor
minerale pe teritoriul ROSCI0434, în condițiile respectării măsurilor specifice și operaționale
menționate, nu va afecta starea de conservare a tipului de habitat 92A0 și a celor 7 specii de
faună care constituie obiectivele de conservare ale acestui sit, fiind asigurată menținerea
populațiilor speciilor pe termen scurt, mediu și lung, atât în zonele amplasamentelor proiectelor,
cât și pe teritoriul sitului, nu va fi afectată integritatea ROSCI0434 și nici coerența rețelei
ecologice Natura 2000.
Identificarea si descrierea zonei unde se resimte impactul

Zona cu potential impact este reprezentata de perimetrul in care va alea loc exploatarea
agregatelor minerale, fiind în aria naturala de protecţie ROSCI0434 Siretul Mijlociu.
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.
Apa
Amenajări, dotări, măsuri de prevenire a emisiilor în apele de suprafață:





Este interzisă spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor în apa;

Este interzisă utilizarea mijloacelor de transport și utilajelor cu defecțiuni, care ar
putea fi generatoare de scurgeri accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;

Alimentarea cu motorină a autobasculantelor se va face la staţiile PECO;

Alimentarea cu motorină a utilajelor se va face cu foarte mare atenţie pentru a se

preveni scăpările în mediu, din bidoane metalice, prevăzute cu dop cu protecție la
scurgere;



Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici de



Completarea lubrifianţilor la utilaje se face din bidoane metalice, prevăzute cu dop

profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiurile uzate înlocuite;

cu protecție la scurgere şi cu foarte mare atenţie pentru a se preveni scăpările în
mediu;
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Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori

economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile
uzate înlocuite;

Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori

economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
anvelopele uzate înlocuite;

Deoarece singurele emisii în apele de suprafață sunt cele accidentale, pentru a
preveni

aceste

situaţii,

beneficiarul

proiectului

va

menţine

utilajele

şi

autobasculantele în stare corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi
semnalată de personalul care le deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de


service specializate;

Când există riscul producerii de viituri, în momentul emiterii atenţionării privind

depăşirea cotei de atenţie, beneficiarul proiectului va îndepărta mijloacele de
transport şi utilajele de pe amplasament.

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale
de carburanţi şi/sau lubrifianţi:



Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;

Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare pentru

minimizarea impactului asupra factorilor de mediu;


Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de

mediu de pe teritoriul judeţului Bacău (Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenţia pentru
Protecţia Mediului, Comisariatul Gărzii de Mediu).

Aerul
SC MUV SRL Bacău va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:


Stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari



Deplasarea autobasculantelor pe drumul de exploatare se va face cu viteza de



Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de



Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;




de pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;
maximum 20 km/h;

transport pentru a se evita depăşirile LMA;

Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilajele pentru ca
emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998;

Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru.
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Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autobasculante nu pot fi eliminate, ele provin
din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament.

Pentru reducerea impactului asupra aerului atmosferic, autobasculantele şi utilajele
terasiere evaluate odată cu inspecţia tehnică, trebuie să respecte prevederile legale în
vigoare.

Zgomot si vibratii
Pentru reducerea emisiilor de zgomot şi vibraţii, titularul și beneficiarul proiectului va lua
următoarele măsuri:


Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;



Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport



Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru;
pentru a se evita depăşirile LMA;



Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilajele folosite,



Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile neasfaltate se va face cu viteza de

pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA nr. 4/1998;
maximum 20 km/h.

Sol si subsol si ape subterane

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze solul/subsolul şi apele
subterane, titularul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:


Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor

auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori economici
specializaţi;



Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea



Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de



Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile PECO iar



Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări



Alimentarea utilajelor cu combustibili și completarea lubrifianţilor se va face din

acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
schimbul de ulei la unităţi specializate;
accidentale în mediu;

bidoane metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare
atenţie pentru a se preveni scăpările pe sol;
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Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori

economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau bateriile
uzate înlocuite;



Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori economici

de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau anvelopele uzate
înlocuite;



Gestionarea corespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi a



Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop.

deşeurilor generate;

Zone protejate, Situri Natura 2000

Măsuri pentru prevenirea și/sau reducerea impactului asupra ecosistemelor
terestre şi acvatice

Măsuri operaţionale:




Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Gestionarea

corespunzătoare

valorificare/eliminare);

a

deşeurilor

generate

(colectare,

transport,

Prevenirea poluărilor accidentale.

Măsuri specifice:

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane sunt interzise:


Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a



Perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de



Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din



Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;



Uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
hibernare şi de migraţie;
natură;

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:


Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;



Perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere



Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

şi de migraţie;
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Comercializarea, deţinerea în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă
sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

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 beneficiar 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 exploatare, respectarea normelor
tehnice specifice activitatilor desfasurate, fara a se impune masuri radicale.
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