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I. INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII

I.1. Informaţii privind proiectul
I.1.1. Denumirea proiectului
“STAŢIA DE POMPARE SPA DĂMIENEŞTI–DRĂGEŞTI PENTRU ALIMENTAREA CU
APĂ A PLOTURILOR SPP1 BĂTRÂNEŞTI ŞI SPP2 DĂMIENEŞTI DIN AMENAJAREA
DE IRIGAŢI DĂMIENEŞTI” JUDEŢUL BACĂU
TITULAR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)
Adresa: Şoseaua Olteniţei nr. 35-37, sector 4, Bucureşti
Tel/Fax:

021.332.21.83

Cod înregistrare fiscală

29275212

Director General : ec. Barbu Florin-Ionuţ

BENEFICIARUL PROIECTULUI:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF) FILIALA ERITORIALĂ
DE I.F. BACĂU
Adresa: Str. Alexei Tolstoi, nr. 69, municipiul Bacău, judeţul Bacău
cod poştal :600293
Tel:

0234 536 067

Fax: 0234 519 876
e-mail : bacău@anif.ro
Director adjunct :ing. IFRIM GEORGE
Responsabil pentru protecția mediului: ing. Bahrim Claudia
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I.1.2. Descrierea proiectului

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;
Executat în anii 1973-1974, sistemul de irigaţii Dămieneşti este format dintr-o staţie de
pompare de bază SPA Dămieneşti amplasată pe malul stâng al Siretului, staţie care pompează
apă la SPP1 Bătrâneşti din judeţul Neamţ şi la SPP2 Dămieneşti din judeţul Bacău.
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti, cod ANIF 59, este amplasată în bazinul hidrografic al
râului Siret, pe cursul mijlociu, pe malul stâng. Priza de apă a amenajării este amplasată pe malul
stâng al râului Siret. Accesul apei în cuva staţiei se face direct din râu.
Prezentarea amenajării
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti, cod ANIF 59, aflată în administrarea ANIF Filiala
teritorială Bacău are o suprafaţă amenajată brută Sbrută = 2276 ha, din care Snetă = 2276 ha
reprezintă suprafaţa netă irigabilă. Sistemul de irigaţii Dămieneşti este structurat pe 2 ploturi:
 Plotul SPP1 Bătrâneşti cu suprafaţa de 895 ha;
 Plotul SSP2 Dămieneşti cu suprafaţa de 1381 ha.
Din punct de vedere administrativ, plotul SPP1 Bătrâneşti se află pe teritoriul judeţului
Neamţ, iar plotul SPP2 Dămieneşti pe teritoriul judeţului Bacău, limita dintre cele două judeţe
constituind-o pârâul Glodeni.
Legătura între staţia de bază SPA Dămieneşti şi cele 2 stații de punere sub presiune SPP1
Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti se face prin conducte de refulare cu următoarele dimensiuni:
 conducta de refulare CR1 executată din metal şi PREMO între SPA Dămieneşti SPP1 Bătrâneşti, are diametrul nominal Dn 600 mm şi lungimea L=1106 m, din
care: L = 181 m conductă metalică;
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 conducta de refulare CR 2 executată din metal şi PREMO între SPA DămieneştiSPP2 Dămieneşti, are diametrul nominal Dn 800 mm şi lungimea L=1305 m din
care L = 593 m conductă metalică.
Staţia SPA Dămieneşti care deservea cele doua ploturi este o staţie de pompare fixă
construită în cheson cu aer comprimat şi este echipată cu electropompe cu ax vertical.
SITUAȚIA PROPUSĂ
Lucrările propuse prin tema de proiectare sunt următoarele:
 executarea unor lucrări de construire a noii staţii de pompare de bază, SPA
Dămieneşti - Drăgeşti
 executarea lucrărilor de reabilitare a conductelor de refulare CR1 si CR2 la cele două
SPP-uri din amenajare (SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti).
Lucrările propuse sunt grupate pe 4 obiecte evaluate şi înscrise în devizul general astfel:
Pentru realizarea proiectului analizat vor fi efectuate următoarele investiții
 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 OBIECT NR.2.1. – RACORD ENERGIE ELECTRICĂ
 OBIECT NR.2.2. – DRUM DE ACCES
 Investiția de bază
 OBIECT NR.4.1.1. – PRIZA DE APĂ
 OBIECT NR.4.1.2. – STAȚIA DE POMPARE SPA DĂMIENEȘTI- DRĂGEȘTI
 OBIECT NR.4.1.3. – CONDUCTE DE REFULARE
Descrierea lucrărilor

Pentru aducerea amenajării de irigaţie Dămienești la parametrii tehnici optimi de
exploatare sunt necesare şi se propun lucrări de reabilitare, modernizare și asigurare a utilităților.
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ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

A. Racorduri electrice
Se va realiza o linie aeriană de 20 kV, pentru racordarea staţiei la linia existentă, situată
în vecinătatea noului amplasament. Racordul la linia existentă se va realiza prin plantarea unui
stâlp în linie, lângă drumul de acces, pentru a se putea monta noul post de transformare. Linia se
va continua aerian până la intrarea în incinta stației. Aici se va planta un stâlp de tip SC 15014 în
fundație turnată, pe care se va monta o celulă aeriana de masură pe 20 kV.
Din acest stâlp linia se va continua în incinta consumatorului de unde se va alimenta un
post de transformare în anvelopă de beton 20/6 kV, 2000 kVA, și un post de transformare aerian
20/0,4 kV, 63 kVA, pentru serviciile interne. Racordarea postului aerian se va realiza prin
intermediul unui separator de exterior de tip STEPno 24 kV, 400/31,5 A, montat în poziție
orizontală. Racordarea postului de transformare în anvelopă de beton se va realiza tot prin
intermediul unui stâlp cu separator de exterior, stâlp pe care se vor monta capetele terminale ale
cablurilor de 20 kV ce intră în postul de transformare precum și descărcătorii cu oxid de zinc cu
disconectori pentru protecția cablurilor la supratensiuni atmosferice.
Postul de transformare în anvelopă de beton va fi echipat cu :
 1 celula de linie echipată cu separator de sarcină 24 kV, 630 A, 16 kA, CLP cu
acționare motorizată;
 1 celula de protecție transformator, echipată cu separator de sarcină și întreruptor
în vid;
 transformator de putere trifazat 20/6 kV 2000 kVA ;

Drum de acces
Drumul de acces balastat are o lungime L = 429 m și o lățime l = 3,5m
În cadrul proiectului s-a adoptat următoarea configuraţie în profil transversal:
 parte carosabilă cu o lățime l = 3,5m;
 panta transversală = 3,00% ;
 taluz profil = 2/3.
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)
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Drumul de accces are următoarea structură rutieră: 30 cm balast compactat.
INVESTIȚIA DE BAZĂ
Priza de apă
Urmare a studierii configuraţiei terenului şi a cursului râului Siret, s-a propus mutarea
amplasamentului stației de pompare SPA Dămienești-Drăgești cu aceiași denumire, pe un
amplasament nou situat în aval de prima stație la o distanță de 830 m.
Aducţiunea se va realiza prin șapte conducte de aspirație din țeavă de oțel cu Dn 400 mm
prevăzute cu sorb echipat cu ventil de reținere.
Soluția proiectată pentru apărarea de mal costă din realizarea unui pereu de piatră brută
din sortul 50 – 75 kg/buc. așezat pe material geotextil nețesut. Suprafața pereului este
aproximativ 320 mp cu grosime de 1m, realizat pe taluz.
Stația de pompare SPA Dămienești – Drăgești (amplasată în UAT Icușești, Jud.l
Neamț)
Construcții
Se propune construirea unei clădiri noi a statiei de pompare (CTA =167,35, Cota zero =
C ± 0,00 = 167,65,

Ccapăt

sorb aspirație

=158,32) cu două nivele (subsol şi parter), având

dimensiunile în plan 10,00 x 20,00 m, înălțime 5,50 m (streașină)/ 7,67m (coamă), acces
principal cu uși duble auto și secundar cu ușă normală, cu acoperiș tip șarpantă în 2 ape și
învelitoare din țiglă metalică gri. Subsolul este de tip cuvă uscată cu adâncimea de Hcuva =3,15 m
și adăpostește electropompele.
La parter se vor amplasa celula de intrare, celula de măsură, celulele motor de medie
tensiune, precum tablourile electrice de joasă tensiune.
Accesul la subsol (-3,15 m) se face pe două scări metalice. Golurile propuse sunt
rectangulare și generos dimensionate pentru a asigura un iluminat corespunzator inclusiv în cuva
uscată.
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La exterior, se propune vopsea decorativă alb/gri pe suport termoizolant din polistiren
expandat 5-10 cm și extrudat 3 cm (la soclu). Se va turna trotuar din beton cu lățimea de 1m și
grosimea de 10 cm de jur-împrejurul clădirii. Sistemul de jgheaburi și burlane este din tablă
multistrat de culoare gri. Tâmplaria este din PVC de culoare gri. La nivelul principal se propune
ca finisaj pentru pardoseală, gresie de trafic.
Incinta stației de pompare SPA Dămienești - Drăgești va fi împrejmuită cu un gard cu
lungimea perimetrală Lperim = 133m, pe 4 laturi executată din panouri cu plasă bordurată 2,00 x
2,50 m şi stâlpi metalici din țeavă rectangulară 60 x 40mm cu h = 2,75m, fixați în fundații
izolate din beton simplu. Accesul în incintă se va realiza printr-o poartă de acces auto cu lăţimea
de l = 4,00m prevăzută şi cu o poartă de acces pietonal înglobată în ea.
Suprafaţa totală aferentă incintei S =1000 mp.
Container metalic
În incinta staţiei de pompare se va amplasa un pavilion pentru personal, o construcţie
metalică din panouri de aluminiu tip sandwich cu izolaţie din spumă poliuretanică, având
dimensiunile de gabarit 6,00 x 2,40 x 2,50 m, dotat cu un grup sanitar. Apele uzate menajere
rezultate se vor evacua într-o fosă septică vidanjabilă, cu dimensiunile lungimea L= 2,00, laţimea
l= 2,0 şi înălţimea h= 2,5 m;
Sistematizarea terenului
Lucrările de sistematizare verticală constau în execuţia următoarelor elemente:
Drum interior cu lungimea L=20,50 m, lățimea l = 4 m și suprafața S = 82 mp care va
avea următoarea configurație în profil transversal:


Parte carosabilă cu o lățime l = 4,00 m;



Pantă transversală = 2,5% ;



Taluz profil = 2/3

Nu s-au prevăzut zone de întoarcere pentru utilaje. La intervențiile de mentenanță
(rare) se va folosi spațiul verde din partea stângă a drumului betonat din incintă.
Drumul interior are următoarea structură rutieră:


15 cm beton : 9 cm C18/22.5
6 cm C20/25



20 cm balast.
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Platformă betonată armată pentru containerul personalului are suprafața de S = 35,20
mp (4,50 m x 8 m) și următoarea structură:
 20 cm beton C 18/22.5
 30cm balast
Armatura din plasă sudată tip STNB Ø8,100x100.
Echiparea stației de pompare
În urma calculelor, pentru a asigura debitul și presiunea necesare irigării Plotului SPP1
Bătrâneşti în suprafaţă netă de 895 ha, a rezultat un debit de apă total Q=520 l/s (1872 mc/h) și o
înălţime de pompare necesară H = 58 mC.A., acești parametri fiind asiguraţi de 3 electropompe
(2a+1r). cu ax orizontal cu rotor în dublu flux, montate pe radierul cuvei uscate, cu aspiraţie din
râul Siret, având fiecare:
 Qpompa = 260l/s (936 mc/h);
 H pompa = 58 mC.A.;
 P pompa = 250KW/6KV/50Hz;
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare irigării Plotului SPP2 Dămieneşti în
suprafaţă netă de 1381 ha a rezultat un debit de apă necesar total Q=780 l/s (2808 mc/h) și o
înălţime de pompare necesară H=75m C.A., acești parametri fiind asiguraţi de 4 electropompe
(3a+1r). cu ax orizontal cu rotor în dubluflux, montate pe radierul cuvei uscate, cu aspiraţie din
râul Siret, având fiecare :
 Qpompa = 260l/s (936 mc/h);
 H pompa = 75mC.A.;
 P pompa = 315 KW/6KV/50Hz;
Conductele de aspirație ale celor 7 electropompe vor fi executate fiecare din oţel laminat
OLT 37 cu diametrul nominal DN 400 mm, Pn 6atm. și lungimea de L = 22 m şi vor fi prevăzute
la capătul dinspre râul Siret cu câte 1 sorb cu ventil de reţinere din oţel Dn 400mm, Pn4at.,
poziţia de montaj verticală ascendentă; conductele de aspiratie se vor racorda la aspiraţiile
electropompelor cu câte 1 compensator de montaj Dn 400mm,Pn6at., 1 robinet cu clapă fluture
excentrică, din oţel, corp cu flanşe D400mm, Pn6at.
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Pompele vor fi montate în paralel, conducta de refulare a fiecărei electropompe, din ţeavă
Ol având Dn 400mm, fiind racordată sub un unghi de 90º, faţă de ax, la câte un distribuitorcolector din ţeavă Ol Dn 600mm, L=6m, (pentru cele 3 electropompe aferente plot SPP1
Bătrâneşti), respectiv Dn 800mm, L=7,5m (pentru cele 4 electropompe aferente plot SPP2
Dămieneşti), colectoare montate suprateran pe suporți din beton.
Pe refularea fiecărei electropompe se vor prevedea:
 1 compensator de montaj Dn 400mm, Pn10at.;
 1 robinet de retinere cu clapă și contragreutate corp cu flanșe Dn 400mm, Pn10at.;
 1 robinet cu clapă fluture excentrică, din oţel, corp cu flanşe Dn 430mm, Pn10at.;
Colectoarele-distribuitoare de refulare se vor racorda în exteriorul incintei la conductele
de refulare CR1 şi CR2 cu tronsoane de țeavă PEID cu Dn 600mm, respectiv Dn 800mm Pn
10at. pozate subteran.
Pentru amorsarea conductelor de aspirație și a electropompelor în dubluflux se va
proiecta o instalație de amorsare care va avea următoarele componente: 4(2a+2r) electropompe
de vid cu inel de lichid, cu panou electric pornit/oprit, având fiecare: Q = 165 mc/h, H = 160
mmHg; N =11KW; N= 1500 rpm/ 400V/50Hz., (câte 2 bc pentru fiecare grup de electropompe),
împreună cu instalaţiile hidromecanice aferente – 2 rezervoare de adaos având fiecare V = 1500 l
(câte 1 bc pentru fiecare grup de electropompe), conducte de legatură Dn 50mm, robineţi Dn
50mm.
Stația de pompare se va dota cu 1 electropompă submersibilă transportabilă pentru
epuisment Dn 65mm, inclusiv comutator de nivel cu plutitor şi contragreutate, precum şi panou
electric transportabil, având urmatorii parametri: Q = 40mc/h; H = 15 mCA; P = 4KW/400V
/1450rpm.
Se va monta în incinta staţiei de pompare 1 recipient de hidrofor cilindric orizontal
având V = 30mc (cu rolul de regularizare a debitelor şi de combatere a eventualelor “lovituri de
berbec”), complet echipat cu supapă de siguranţă, manometru, indicator de nivel; la recipientul
de hidrofor se vor racorda prin 2 conducte OL Dn 300mm cele 2 conducte de refulare CR1
pentru SPP1 Batraneşti si CR2 pentru SPP2 Dămieneşti.
Se va monta lângă recipientul de hidrofor, 1 electrocompresor de aer cu piston, complet
echipat cu set de comandă şi control, tip EPC 630-G, racordat prin țeavă OLZn1/2” la recipientul
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de hidrofor, (pentru asigurarea presiunii în recipientul de hidrofor), având următoarele
caracteristici:
 Debit aspirat Qa = 660 l/min;
 Debit livrat Ql = 410 l/min;
 Presiunea H=10bar;Putere P=3 KW/380V/50Hz;Grad de protecţie IP54;
Se vor monta 2 debitmetre ultrasonice pe cele 2 colectoare refulare.
Stația de pompare va fi dotată cu o instalație de ridicat cu monogrindă din oțel laminat
Ol cu electropalan cu lanţ având sarcina nominală: 4000 kg (4 tone), înălţime ridicare: 4m.
Instalații electrice
Stația de pompare de bază SPA Damienești – Drăgești se va executa pe un nou
amplasament, în apropierea liniei de 20 kV ce trece prin zonă.
Asigurarea funcționalității stației constă în montarea:
 trei pompe acționate cu motoare de 250 kW, la 6 kV, din care două active și una
rezervă;
 patru pompe acționate cu motoare electrice de 315 kW, la 6 kV. Din cele patru
pompe trei sunt active și una în rezervă.
 pompele vor fi actionate cu ajutorul a 7 celule comandă motor la 7,2 kV, 630 A,
25 kA.
Alimentare pompelor se va realiza prin intermediul unei celule de sosire prefabricată
echipată cu întreruptor în vid 6 kV, 630 A, 25 kA.
Puterile solicitate pentru această stație sunt:
 puterea instalată = 2010 kW;
 puterea maxim simultan absorbită = 1225 kW
 tensiunea de utilizare = 6 kV.
Instalația de utilizare constă în alimentarea cu energie electrică tuturor consumatorilor de
energie electrică din cadrul stației de pompare. În compartimentul energetic se va monta un
tablou de comandă pompe pentru cele 7 pompe, echipat cu o celulă sosire 6 kV, o celulă măsură
și 7 celule comandă motor.
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Conducte de refulare
 Se vor reabilita 2 conducte de refulare CR1 și CR2 care vor transporta apa la cele 2
ploturi plotul SPP1 Bătrâneşti și SPP2 Dămieneşti.
 Pe fiecare conductă de refulare, CR1 și CR2 se va monta căte un DAD6, Dn 150
mm, PN 10at cu teu și flanșe.
Conducta de refulare CR1 de la staţia de pompare de bază SPA Dămienești-Drăgești la
SPP1 Bătrâneşti, va fi executată din ţeavă PEID PE100, SDR26 PN6, De 630 x 24,1mm, în
lungime de L = 1,9 km (1900 m) pozată în şanţ deschis pe pat de nisip
Această conductă va înlocui conducta de refulare CR1 existentă, executată din metal şi
PREMO, cu Dn 600 mm şi lungimea L=1106 m, din care: L = 181 m conductă metalică, iar
restul de 925 m din tuburi PREMO cu diametrul nominal DN=600 mm.
Noua conductă din PEID se va monta îngropat sub adâncimea de îngheţ (H= 0,90 m de
la generatoarea superioară) şi va fi realizată din 152 de tronsoane de ţeavă cu lungimea de 12,5 m
fiecare, sudate cap la cap.
Conducta se va poza pe un strat de nisip de 15 cm grosime.
Conducta de refulare CR2 de la staţia de pompare de bază la SPP2 Dămieneşti se va
executa din ţeavă PE100, de tip WEHOPIPE, SDR21 PN8, De 740 x 35,3mm (Di = 669,4 mm),
L=1,02 km (1020 m).
Conducta CR2 se va monta, parţial, prin procedeul RELINING (introducere țeavă PEID
prin țeava existentă din metal şi PREMO) în tronsonul de conducta care traversează suprafaţa de
pădure deţinută de Regia ROMSILVA, în lungime de L= 307 m şi parţial se va poza în şanţ deschis
pe pat de nisip în lungime L= 713 m
Montarea noii conducte în conducta existentă prin procedeul RELINING va cuprinde
următoarele operaţiuni principale:
 inspecţia video CCTV preliminară;
 spălarea conductei existente cu instalaţie de curăţire cu jet de apă sub presiune;
 calibrare (după caz) şi tragere conductă PE100, de tip WEHOPIPE, SDR21 PN8,
De 740 x 35,3mm
 (Di= 669,4 mm), pe tronsoane de cca 200 ml fiecare;
 săpătura gropilor de lansare 16m x 4m x 2m ( 2 bc pentru CR2);
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)
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 acoperire gropi şi refacere teren;
 proba de presiune.
Consideraţii generale legate de execuţie:
 Lucrările se vor realiza de către un antreprenor autorizat.
 În timpul execuţiei constructorul va lua măsuri de semnalizare rutieră a zonei de
lucru.
 Pe perioada nopţii lucrările vor fi semnalizate corespunzator.
 În timpul execuţiei constructorul va lua măsuri de semnalizare rutieră a zonei de
lucru.
 După terminarea execuţiei lucrărilor, constructorul are obligaţia să elimine toate
deşeurile rezultate, în locuri amenajate şi puse la dispoziţie de administraţia locală.
 Depozitele de materiale se vor face în afara căilor de acces.
 După terminarea execuţiei lucrărilor, terenurile pe care s-au depozitat materiale se vor
reda în condiţiile în care au fost atribuite
 În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi
utilajelor utilizate.
Accesul auto
S-a propus realizarea unui drum de acces balastat cu lungimea de L = 429 m și o lațime l
= 3,5 m
În cadrul proiectului s-a adoptat următoarea configuraţie în profil transversal:


parte carosabilă cu o lățime l = 3,5m



panta transversală = 3,00%



taluz profil = 2/3

Drumul de accces are următoarea structură rutieră: 30 cm ballast compactat.
Drumul de acces va face legătura între amplasamentul stației de pompare propuse și
DJ159. Drumul de acces prevăzut de proiect urmărește cursul unui drum de exploatare agricolă
existent.
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Amplasament stație de pompare

Drum de acces proiectat

Drum de acces către stația de pompare
I.1.3. Obiectivele proiectului
Obiectivele proiectului sunt asigurarea apei pentru irigații pentru următoarele suprafețe:
 plotul SPP1 Batrâneşti în suprafaţă de 895 ha, delimitat la nord de pădurea
ocolului silvic Roman, la sud intravilanele Rocna şi Bătrâneşti, la vest intravilanul
Spiridoneşti, iar la est teren arabil Baluşesti şi Valea Ursului;
 plotul SPP2 Dămieneşti în suprafaţă de 1381 ha, situat la sud de trupul Bătrâneşti
este cuprins între şoseaua Drăgeşti-Călugăreni la sud, pârâul Glodeni în partea de
nord, râul Siret la vest şi teren arabil Dămieneşti şi Valea Ursului la est,
Lucrările de reabilitare şi modernizare ale sistemelor de irigaţii prezintă un interes din ce
în ce mai mare, odată cu creşterea suprafeţelor amenajate şi a uzurii morale şi fizice a
amenajărilor de irigaţii existente. Reducerea eficienţei amenajărilor se poate datora atât factorilor
tehnici, cât şi a celor de ordin economic, social şi instituţional.
Obiectivele activităţilor de modernizare şi reabilitare, se înscriu pe trei direcţii: tehnică
(referitoare la utilizarea intensivă şi eficientă a resurselor energetice, de sol şi apă ), economicofinanciară (reabilitarea amenajării) şi socială (dezvoltarea locală şi regională).
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Întrucât de la punerea în funcţiune a sistemului (1973 - 1974) s-au produs multe avarii şi
întreruperi în aprovizionarea cu apă a solului din cele două ploturi, SPP1 Bătrâneşti şi SPP2
Dămieneşti.
Producţiile agricole au avut de suferit mai ales în perioadele de secetă din ultimii ani (în
mod deosebit vara anului 2015).
Necesitatea executării lucrărilor de modernizare propuse rezultă din faptul că utilizatorii
(beneficiarii terenurilor agricole) pot primi apă pentru o structură de culturi, mare consumatoare
de apă (loturi semincere, soia, porumb, culturi furajere, legume), având în vedere că în zona
geografică în care se află amenajarea se amplifică fenomenele de secetă prelungită care, în final
pot conduce la fenomenul de deşertificare a întregii zone.
Amânarea acestor lucrări ar conduce la deprecierea totală a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare şi la o degradare accentuată a capacităţii de producţie a solului. Pe termen lung,
amânarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a amenajării pot produce un impact negativ
major asupra condiţiilor ecologice şi de mediu (fenomenul de aridizare) precum şi asupra
condiţiilor social-economice din zonă.
Pe zona Moldova de Sud (judeţele Bacău, Vrancea, Brăila, Galaţi), din suprafeţele
amenajate pentru irigaţii, ponderea suprafeţelor funcţionale (irigabile), din suprafaţa amenajată
totală, este de 45,0%.
Situaţia sistemelor de irigaţii pe zona Moldova Sud este prezentată în următorul tabel.
Situaţia sistemelor de irigaţii pe zona Moldova Sud
Zona
studiată

Moldova
de Sud

Staţii de Suprafaţa
din care:
Sursa de apă
pompare
totală
Pompare Gravitaţional Asigurată Deficitară
(buc)
irigată
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
259

200.269

190.569

9.700

200.269

0

Starea funcţională
Staţii de
pompare

Reţea de
distribuţie

64%funcţionale
28%nefuncţionale
8%- necesită
reabilitare

Peste 90%
necesită
lucrări de
reabilitare
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Investiţia este oportună pentru dezvoltarea economică a zonei deoarece determină apariţia
unor noi locuri de muncă atât pe plan local cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de
cultivarea și prelucrarea diferitelor plante de cultură.
I.1.4. Informaţii privind producţia care se va realiza
Conform documentaţiei tehnice puse la dispoziție de beneficiar, scopul proiectului este de
asigurarea apei necesare irigării unei suprafețe de 2276 ha aparținând ploturilor SPP1 Batraneşti
și SPP2 Dămieneşti.
În urma calculelor, pentru a asigura debitul și presiunea necesare irigării Plotului SPP1
Batraneşti în suprafaţă netă de 895 ha, a rezultat un debit de apă total Q=520 l/s (1872 mc/h) și o
înălţime de pompare necesară H=58 mC.A., acești parametri fiind asiguraţi de 3 electropompe
(2a+1r). cu ax orizontal cu rotor în dublu flux, montate pe radierul cuvei uscate, cu aspiraţie din
râul Siret, având fiecare: - Qpompa = 260l/s (936 mc/h).
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare irigării Plotului

SPP2 Dămieneşti în

suprafaţă netă de 1381 ha a rezultat un debit de apă necesar total Q=780 l/s (2808 mc/h) și o
înălţime de pompare necesară H=75m C.A., acești parametri fiind asiguraţi de 4 electropompe
(3a+1r). cu ax orizontal cu rotor în dubluflux, montate pe radierul cuvei uscate, cu aspiraţie din
râul Siret, avand fiecare - Qpompa = 260l/s (936 mc/h).
I.1.5. Informaţii despre materiile prime

Volume autorizate pentru sistemul de irigații:
AN MEDIU
V maxim lunar 551,0 mii mc
Vmaxim zilnic 18,3 mii mc
V mediu anual 1971,5 mii mc
Vmediu lunar

352 mii mc

V mediu zilnic 11,7 mii mc
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AN SECETOS
V maxim anual 2268,8 mii mc
V maxim lunar 687,0 mii mc
Vmaxim zilnic 22,9 mii mc
V mediu anual 2375 mii mc
Vmediu lunar

424,15 mii mc

V mediu zilnic 14,4 mii mc
Funcționarea stației de pompare este sezonieră fiind de 210 zile, 20 ore/zi.
Cantitățile de apă vor fi furnizate în funcție de condițiile climatice.

I.1.6. Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate
În perioada de funcționare, tehnologia propusă nu utilizează substanţe chimice.
I.2. Localizarea geografică şi administrativă a proiectului
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti, este amplasată în partea de Est a României, în
nord-estul judeţului Bacău şi parţial în sud-estul judeţului Neamţ.
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti (cod ANIF –59), se află la distanţa de 40 km nord-est
de municipiul Bacău şi la 30 km sud de oraşul Roman. Din punct de vedere administrativ este
amplasată în UAT Dămieneşti, judeţul Bacău şi UAT Icuşeşti, judeţul Neamţ.
Amenajarea de irigaţii este situată în bazinul hidrografic al râului Siret, pe malul stâng şi
are o suprafaţă totală de 2276,00 ha, pe care s-au constituit două O.U.A.I.- uri: O.U.A.I.
Proagria, judeţul Bacău şi O.U.A.I. Spiridoneşti, judeţul Neamţ.
Sursa de apă o constituie râul Siret, Cod XII.1.000.00.00.00.00.0.
Amenajarea de irigaţii are o suprafaţă totală de 2276,00 ha, este situată în bazinul
hidrografic al râului Siret şi are următorii vecini:


La vest – râul Siret care reprezintă sursa de apă pentru irigaţii;



La nord– comuna Icuşeşti şi Valea Ursului, judeţul Neamţ



La sud – comuna Negri şi comuna Roşiori, judeţul Bacău;
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La est – Comuna Roşiori, judeţul Bacău şi comuna Valea Ursului, judeţul Neamţ;
Accesul rutier în zonă pe drumuri principale se poate face pe DJ159 Dămieneşti –

Bătrâneşti – SPA Dămieneşti.

Amplasarea proiectului
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Încadrarea în zonă a obiectivelor proiectului analizat
Coordonate STEREO 70 – INCINTA STAŢIEI DE PUNERE SUB PRESIUNE DE BAZĂ
SPA DĂMIENEŞTI- DRĂGEŞTI
Nr.crt.

X (m) - Latitudine

Y (m) - Longitudine

1
2
3
4
5
6

585936.712
585925.341
585924.158
585926.718
585954.258
585967.458

648943.411
648943.342
648906.966
648900.658
648905.636
648909.274
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Coordonate STEREO 70 – CONDUCTA DE REFULARE CR1
Nr.crt.

X (m) - Latitudine

Y (m) - Longitudine

1
2
3
4
5
6
7

585938.453
585937.813
586075.157
586149.700
586575.299
587330.875
587437.106

648939.296
648943.112
649091.610
649315.690
649455.016
649613.204
649772.739

Coordonate STEREO 70 – CONDUCTA DE REFULARE CR2
Nr.crt.

X (m) - Latitudine

Y (m) - Longitudine

1
2
3
4
5

585937.518
585936.743
586074.046
586149.671
585675.235

648938.581
648943.743
649092.120
649316.476
649635.361

Plotul SPP1 Batrâneşti în suprafaţă de 895 ha este delimitat la nord de pădurea ocolului
silvic Roman, la sud intravilanele Rocna şi Bătrâneşti, la vest intravilanul Spiridoneşti, iar la est
teren arabil Baluşesti şi Valea Ursului.
Plotul SPP2 Dămieneşti în suprafaţă de 1381 ha, situat la sud de trupul Bătrâneşti este
cuprins între şoseaua Drăgeşti-Călugăreni la sud, pârâul Glodeni în partea de nord, râul Siret la
vest şi teren arabil Dămieneşti şi Valea Ursului la est.
Suprafețele propuse pentru amenajare prin proiect sunt situate parția în perimetrul sitului
Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.

Amplasament hidrotehnic
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti este amplasată în bazinul hidrografic al râului Siret, pe
cursul mijlociu - malul stâng. Priza de apă a amenajării este amplasată pe malul stâng al râului
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Siret, şi nu are construcţii hidrotehnice de captare a apei de tip epiuri. Accesul apei în cuva staţiei
se face direct din râu.
Distanţa faţă de graniţe
Proiectul supus analizei se află situat distanţe mari faţă de graniţe. Din acest motiv şi
datorită caracteristicilor tehnice al lucrărilor propuse a se realiza, proiectul nu intră sub incidenţa
Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la
Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.
Regimul terenului
a.) FOLOSINŢA ACTUALĂ :
Extravilan, teren cu destinaţie curţi construcţii (incinta SPA Dămienești-Drăgești) şi
destinaţie agricolă (arabil), amenajat cu infrastructura principală de irigaţii, conductele
CR1 și CR2.
b.) DESTINAŢIA STABILITĂ PRIN PLANURILE DE URBANISM ŞI AMENAJARE A
TERITORIULUI APROBATE :
rămâne aceeaşi : extravilan, teren cu destinaţie curţi construcţii (incinta SPA
Dămienești-Drăgești) şi destinaţie agricolă (arabil), amenajat cu infrastructura principală
de irigaţii, conductele CR1 și CR2.
Noua staţie de pompare de bază, SPA Dămieneşti – Drăgești, va avea un amplasament nou
în aval (spre sud) de amplasamentul actual ( initial), impus de necesitatea unei prize de apă nouă
la râul Siret, care să asigure captarea debitelor de apă necesare, în orice condiţii. (conform
Hotărârii nr. 52/29.11.2018, emisă de Consiliul Local al comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ).
Pentru acest amplasament al staţiei de pompare de bază SPA Dămieneşti-Drăgești s-a întocmit
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ nr. 51767 Icuşeşti, anexă la HCL nr.52/29.11.2018 (anexată
la prezenta documentaţie).
Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea:


PUG-ului UAT-urilor din zonă;



Planului de management al ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;



Avizul custodelui/administratorului;



tuturor actelor de reglementare emise de instituţiile abilitate.
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Caracterizarea zonei
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti este amplasată în judeţul Bacău şi, parţial, în judeţul
Neamţ.
Judeţul Bacău
Amplasament UAT Dămieneşti în cadrul judeţului Bacău.
Coordonate: 46°44′14″N, 26°59′41″E
Judeţul Neamţ
Amplasament UAT Icuşeşti în cadrul judeţului Neamţ.
Coordonate: 46°50′20″N, 26°56′20″E
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti este amplasată în câmpia de est.
Zona în care este situată amenajarea de irigaţii Damieneşti - Drageşti are urmatoarele
forme de relief:
 lunca şi terasele râului Siret ;
 versanţi de la slab la puternic inclinaţi afectaţi de eroziune şi pe alocuri de alunecări ;
 văi înguste orientate de la est la vest (valea pârâului Călugăreni).
Sub aspectul agroclimatic comuna Dămienești (jud. Bacău) se încadrează într-o zonă
semiaridă în care indicele de ariditate este 28,81439761 iar pentru comuna Icușești (județul
Neamț) indicele de ariditate este 28,35539619.
Clima zonei studiate (conform studiului geotehnic)
Zona se înscrie într-un climat continental moderat, apropiat de excesiv.
Clima este influenţată de circulaţia uşoară a maselor de aer din sectorul nordic iarna şi din
cel sud-estic vara. Aceasta determină frecvente ierni aspre cu viscole şi veri călduroase, uneori
secetoase. Climatul local este caracterizat prin temperaturi medii anuale de +90C (media lunii
ianuarie -30 C iar a lunii iulie +220 C ), cu extreme mari în ultimii ani de la -250 C la ‚+380 C.
Zile cu temperaturi peste +200 C aproximativ 100 pe an.
Zile cu îngheţ aproximativ 80 pe an
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Maximul pluviometric este situat în intervalul mai – august şi minimul pluviometric
în intervalul decembrie – martie. În ultimii ani precipitaţiile au deviat cu mult de media
anuală, provocând dereglarea echilibrului hidrologic.
Indicele de umiditate Im: -20...0
Tipul climateric I
Adâncimea maximă de îngheţ în zonă este de 0,90 m.de la ctn.
Dinamica atmosferei este dirijată aproximativ nord-sud, cu vânturi aspre, dar apar și
curențidescendenţi de pe versanţii carpatici cu direcţia est-vest.
Incadrarea în categoria geotehnică
În conformitate cu prevederile din NP 074-2014: Normativ privind documentaţiile
geotehnice pentru construcţii, amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnică 1
cu risc geotehnic redus (punctaj total 9).
Factorii luaţi în considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt următorii:
Condiţii de teren
Apa subterană
Clasa construcției
Vecinătăţi
Zona seismică

teren bun
fără epuismente
redusă
fără risc
ag= 0,30
Total

2
1
2
1
3
9 puncte

Zonarea seismică
Ca urmare a condiţiilor geografice şi geologice din judeţul Bacău, există pericolul
apariţiei unor mişcări seismice, de origine tectonică, cu epicentrul în zona Vrancea.
Studiile efectuate au arătat că teritoriul judeţului Bacău se poate împărţi în trei zone
seismice:
 zona seismică VI;
 zona seismică VII;
 zona seismică VIII.
Zona seismică VI – cuprinde partea de Nord-Vest a teritoriului judeţului, în general teren muntos şi cu o densitate a populaţiei relativ scăzută.
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Zona seismică VII – cuprinde cea mai mare parte a teritoriului judeţului, respectiv 2
municipii şi 5 oraşe (Bacău, Moineşti, Târgu Ocna, Dărmăneşti, Slănic-Moldova, Comăneşti,
Buhuşi) şi aproximativ 50 % din comunele judeţului.
Zona seismică VIII – cuprinde partea de Sud-Est a judeţului, respectiv municipiul Oneşti
şi comunele din zona Răcăciuni, Coloneşti, Podu Turcului (aproximativ 40 % din comunele
judeţului). Cutremurele care ar putea afecta teritoriul judeţului Bacău ar avea ca efect pagube
materiale considerabile la construcţiile din mediul urban realizate înainte de anul 1997 (ceea ce
reprezintă aproximativ 41 % din totalul clădirilor existente) şi 54-55 % din construcţiile existente
în mediul rural.
Potenţialul seismic al zonei studiate în proiect
Din punct de vedere seismic, conform Normativului P 100 - 1/2013, amplasamentul
studiat este încadra în zona de macroseismicitate 8 pe scara MSK, conform SR 11100/1 – 93.
După normativul P 100 – 1/2006, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori
de vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare ag = 0,30g. din punct de vedere al perioadelor
de colţ amplasamentul se caracterizează prin Tc = 0,7 sec (IMR = 225 ani cu 20% probabilitate
de depăşire în 50 ani conf. P100/2013).

Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
(20% probabilitate de depăşire în 50 de ani)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)

27

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu
apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ),
TC a spectrului de răspuns
Adâncimea de îngheţ
Este de 90 – 100 cm, în teren natural, conformNP 112-2013 şi STAS 6054/85.
Din punct de vedere al riscului geotehnic terenul prospectat se încadrează în categoria
geotehnică I cu risc geotehnic redus.

Valorile presiunii de referinţă, conform normativului NP 082/04, mediată pe 10 minute,
la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurentă , este Pa = 250 kPa.
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Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
convențională și nivelul maxim al apelor freatice
Conform concluziilor și recomandărilor din studiul geotehnic preliminar, terenul studiat
se caracterizează astfel:
 terenul este stabil, riscul geotehnic al construcției este redus;
 se poate funda direct în stratul natural;
 adâncimea de fundare este de 1,10 m de la nivelul actual al terenului;
 presiunea convențională în grupa de bază pentru nisip prăfos și argilă este: Pconv
= 250 kPa (pentru o lăţime a fundaţiei de 1,00 m şi o adâncime de 2,00 m)
 pentru praf argilos loessoid este Pconv = 170 kPa
Săpătura fundaţiei nu se va lăsa deschisă, se recomandă betonarea imediat după atingerea
cotei de fundare. Excavaţiile se pot executa în regim uscat, la taluze verticale, cu sprijiniri.
Ultimii 0,10 m se vor săpa manual înaintea betonării. Dacă o ploaie surprinde săpătura
nebetonată, se va coborâ fundul cu 0,10 m.
Programul de monitorizare geotehnică a execuţiei va cuprinde verificarea naturii terenului
la cota de fundare și compararea cu prevederile prezentului studiu geotehnic, urmat de încheierea
procesului verbal de recepție a naturii terenului de fundare.
Date geologice generale;
Conform studiului geotehnic, zona studiată este situată pe un fundament Sarmaţian
superior, etajele Bessarabian – Kersonian care cuprinde formaţiuni de molasă argilo – nisipoasă
de origine salmastră, peste care stau depozite sedimentare ale Pleistocenului superior, ce
formează un strat gros de prafuri argiloase aparţinând argilelor de pantă si prafuri argloase
loessoide. Pe văi sunt depozite ale Holocenului cu pietrişuri, nisipuri si prafuri nisipoase. La
suprafaţă este un strat superficial de sol vegetal Recent şi în intravilan posibile umpluturi.
Stratificaţia depozitelor pleistocene este orizontală, în discordanţă cu stratele sarmaţiene
monoclinale.
Litologia depozitelor pleistocene are uneori variaţii laterale datorită schimbării condiţiilor
locale din timpul depunerii.
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Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu
reglementările tehnice în vigoare;
Judeţul Bacău „dispune” de 5 categorii de potenţiali factori de risc principali, cu
consecinţe grave pentru populaţie:


inundaţii;



cutremure (seisme);



alunecări de teren;



accidente tehnologice (în special cele în care sunt implicate substanţe chimice);



incendii.

În scopul evitării manifestărilor, a reducerii frecvenţei de producere sau de limitare a
consecinţelor factorilor de risc care pot afecta populaţia, bunurile materiale, colectivităţile de
animale sau terenurile agricole de pe teritoriul judeţului Bacău, Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Neamț a luat măsuri prezentate în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti nu se încadrează în nici o zonă de risc conform cu
Hotărârea nr.92/2013 Consiliul Judeţean Neamț - Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.

Hidrogeologia zonei studiate
Apa freatică este situată la adâncimi mai mari de 8m.
Apele de suprafaţă sunt colectate de râul Siret.
Apele pluviale sunt drenate prin scurgere pe panta nasturală.
Nu sunt terenuri mlăştinoase.

I.3. Modificările fizice ce decurg din proiect
I.3.1. Modificări în etapa lucrărilor de construcție
Modificările din perioada de construcție constau în realizarea obiectelor propuse în planul
de investiții, respectiv:
A. Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
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 OBIECT NR.2.1. – racord energie electrică
 OBIECT NR.2.2. – drum de acces
B. Investiţia de bază
 OBIECT NR.4.1.1. – priza de apă
 OBIECT NR.4.1.2. – stația de pompare SPA Dămienești- Drăgești
 OBIECT NR.4.1.3. – conducte de refulare
Obiect de investiții

Lucrări propuse

Modificări fizice ale zonei

A. Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
racord energie electrică

drum de acces

Se va realiza o linie aeriana de
20 kV, pentru racordarea staţiei
la linia existentă.
Linia se va continua aerian până
la intrarea în incinta stației. Aici
se va planta un stâlp de tip SC
15014 în fundație turnată, pe
care se va monta o celulă
aeriana de masură pe 20 kV.
Din acest stâlp linia se va
continua
în
incinta
consumatorului de unde se va
alimenta un post de transformare
în anvelopă de beton 20/6 kV,
2000 kVA, și un post de
transformare aerian 20/0,4 kV,
63 kVA, pentru serviciile
interne.

La nivelul zonei planta un stâlp în
linie, lângă drumul de acces,
pentru a se putea monta noul post
de transformare.
Linia se va continua aerian până
la intrarea în incinta stației.
În incita stației se va planta un al
doilea stâlp.
Modificările produse de proiect în
zonă:
 amplasarea a 2 stâlpi;
 cabluri electrice isolate care
vor lega cei 2 stâlpi pentru a
asigura
alimentarea
obiectivului
cu
energie
electrică.

Drumul de acces balastat cu o Drumul va fi realizat prin
lungime L = 429 m și o lațime l amenajarea unui drum de
= 3,5 m.
exploatare agricolă existent. Va
face legătură cu DJ 159.
Modificările produse de proiect în
zonă:
 amenajarea drumului existent.

B. Investiţia de bază
priza de apă

Șapte conducte de aspirație din Va fi realizat apărarea de mal prin
țeavă de oțel cu Dn 400 mm în
taluzare și realizarea unui pereu
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zonă se va realiza o apărare de
mal costă din realizarea unui
pereu de piatră cu S = 320 mp
cu grosime de 1 m, realizat pe
taluz.

stația de pompare SPA Construirea unei clădiri noi a
Dămienești- Drăgești

statiei de pompare (CTA
=167,35, Cota zero = C ± 0,00 =
167,65, C capăt sorb aspirație
=158,32) cu două nivele (subsol
şi parter), având dimensiunile în
plan 10,00 x 20,00 m, înalțime
5,50 m (streașina)/ 7,67m
(coamă), acces principal cu uși
duble auto și secundar cu ușă
normală, cu acoperiș tip șarpantă
în 2 ape și învelitoare din țiglă
metalică gri. Subsolul este de tip
cuvă uscată cu adâncimea de
Hcuva =3,15 m și adăpostește
electropompele.

de piatră pe geotextil.
Se vor amplasa conductele de
aspirație.
Modificările produse de proiect în
zonă:
 realizare apărare mal;
 amplasare conducte aspirație.
Modificările produse de proiect în
zonă:
 edificarea
construcției
(realizare săpături pentru
fundare, construcția propiuzisă + finasajele interioare și
exteriore și dotarea stației cu
echipamentele necesare pentru
a fi funcțională);
 decopertarea și amenajarea
suprafeței betonate pentru
amplasarea containerului;
 decopertări și lucrări de
amenajare a drumului interior;
 săpătură și betonarea fosei
vidanjabile;

Pavilion pentru personal, o
construcţie metalică din panouri
de aluminiu tip sandwich având
dimensiunile de gabarit 6,00x
2,40x 2,50 m, dotat cu un grup
sanitar.
Fosă septică vidanjabilă, cu
dimensiunile lungimea L= 2,00,
laţimea l= 2,0 şi înălţimea h=
2,5 m.
Platformă betonată pentru
amplasare container S=35,20 mp
(4.50m x 8m).
Drum interior cu lungimea
L=20,50 m.
Echiparea stației de pompare.
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conducte de refulare

Modificările produse de proiect în
zonă:
 săpătură
pentru
pozarea
conductei CR1 pe L = 1,9 km
– această modificare va fi
temporară deoarece traseul
conductei va fi acoperit iar pe
suprafețele afectate se vor
înrădăcina specii caracteristice
zonei;
 săpătură
pentru
pozarea
conductei CR2 pe L = 0,713
km – această modificare va fi
temporară deoarece traseul
conductei va fi acoperit iar pe
suprafețele afectate se vor
înrădăcina specii caracteristice
Conducta CR2 se va monta,
zonei;
parţial,
prin
procedeul
RELINING ( introducere țeavă
PEID prin țeava existentă din
metal şi PREMO) în tronsonul
de conducta care traversează
suprafaţa de pădure deţinută de
Regia ROMSILVA, in lungime
de L= 307 m şi parţial se va
poza în şanţ deschis pe pat de
nisip în lungime L= 713 m.
Conducta de refulare CR1 de
la staţia de pompare de bază
SPA Dămienești-Drăgești la
SPP1 Bătrâneşti, va fi executata
din ţeavă PEID PE100, SDR26
PN6,
De 630x24,1mm,în
lungime de L=1,9 km (1900
m) pozată în şanţ deschis pe pat
de nisip.
Conducta de refulare CR2 de
la staţia de pompare de bază
la SPP2 Dămieneşti se va
executa din ţeavă PE100, de tip
WEHOPIPE, SDR21 PN8,
De740x35,3mm
(Di=669,4
mm), L=1,02 km (1020 m).

I.3.2. Modificări în etapa lucrărilor de exploatare
În etapa lucrărilor de exploatare nu vor exista modificări suplimentare. Stația de pompare
va capta apă necesară din râul Siret, în funcție de condițiile climatice – perioadele de secetă. Apa
captată va fi pompată în conductele de refulare care alimentează sistemele de irigații care
deservesc 2276 ha teren agricol.
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I.3.3. Modificări în etapa lucrărilor de închidere
În proiect nu este prevăzută închiderea, funcţionarea obiectivului fiind considerată
nedeterminată. La încetarea activităţii în vederea realizării unui alt tip de activitate, va fi necesară
dezafectarea construcțiilor și instalațiilor. În condiţiile schimbării destinaţiei terenului, titularul
de activitate va avea obligaţia de a efectua o analiză a calităţii factorilor de mediu pe
amplasament prin realizarea unei documentaţii de tip Bilanţ de mediu, în funcție de legislația în
vigoare la momentul respectiv. Evaluarea factorilor de mediu este necesară în vederea stabilirii
gradului de poluare a amplasamentului din cauza activităţii derulate.
Activitatea de închidere a amplasamentului trebuie să urmărească obiectivele:


să protejeze sănătatea şi siguranţa publică;



să reducă şi unde este posibil să elimine daunele ecologice;



să redea terenul într-o stare potrivită utilizării lui iniţiale sau acceptabilă pentru o altă
utilizare.

Îngrijirea pasivă impusă imediat după încetarea operaţiunilor, trebuie să îndeplinească
trei condiţii:


stabilitate fizică - toate structurile rămase nu trebuie să prezinte pericol pentru
siguranţa şi sănătatea publică sau mediul înconjurător;



stabilitate chimică - toate materialele rămase nu trebuie să prezinte un pericol pentru
viitorii utilizatori ai amplasamentului, sănătatea publică sau mediul înconjurător;



amplasamentul

re-ecologizat

trebuie

să

fie

adecvat

pentru

o

folosinţă

corespunzătoare a terenului, considerată compatibilă cu zona înconjurătoare.
După încetarea activităţii amplasamentul va fi adus în starea care să permită utilizarea sa
în viitor. Activităţile din această etapă se vor desfăşura astfel încât să reducă impactul potenţial
remanent al investițiilor propuse pentru edificarea proiectului analizat. Principalele acţiuni
necesare în procesul de închidere sunt:
 dezasamblarea tuturor structurilor subterane şi supraterane;
 eliminarea conformă a deşeurilor de pe amplasament;
 colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale,
 nivelarea suprafeței.
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I.5. Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate
pentru a fi utilizate la implementarea proiectului

Resursele natural care vor fi exploatate din cadrul ariei natural protejate ROSPA 0072
Lunca Siretului Mijlociu vor fi suprafața de teren ocupată de SPA și volumele de apă.
Curţi construcţii SPA Dămienești – Drăgești pe suprafața de 1000 mp:


Suprafață teren:

1.000,00 mp



Suprafață construită:

225,99 mp



Suprafașă desfășurată: 225,99 mp

Volume autorizate pentru sistemul de irigații:
AN MEDIU
V maxim lunar

551,0 mii mc

Vmaxim zilnic

18,3 mii mc

V mediu anual

1971,5 mii mc

Vmediu lunar

352 mii mc

V mediu zilnic

11,7 mii mc

AN SECETOS
V maxim anual

2268,8 mii mc

V maxim lunar

687,0 mii mc

Vmaxim zilnic

22,9 mii mc

V mediu annual

2375 mii mc

Vmediu lunar

424,15 mii mc

V mediu zilnic

14,4 mii mc
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I.6. Emisii şi deşeuri generate de proiect şi modalitatea de eliminare a acestora
I.6.1. Emisii în apă
Activităţile desfăşurate pe suprafaţa amplasamentului în perioada de edificare proiectului
și de funcționare a construcțiilor nu vor avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă
sau freatice din zonă în condițiile implementării măsurilor de reducre a emisiilor enumerate în
cele ce urmează.
Accidental pot să apară poluări determinate de scurgerea de carburanţi şi/sau lubrefianţi
din angrenajele utilajelor folosite pe amplasament, acestea antrenate de apa pluvială pot pătrunde
prin sol în freatic sau se pot scurge pe suprafaţă către corpurile de apă supraterane.
Cantităţile de lubrefianţi şi carburanţi stocate în angrenajele utilajelor folosite în perioada
de construcţie nu sunt mari astfel încât eventualele scurgeri accidentale în mediu nu produc
modificări semnificative asupra factorului de mediu apă.
În perioada amplasării prisei de apă se vor produce creşterii ale turbidităţii apei ce se
vor manifesta pe distanţe de cca 200 – 300 m în aval de punctul de lucru. Turbiditatea cauzată de
lucrările efectuate nu determină poluări ale apei râului Siret deoarece nu sunt introduse substanţe
în masa apei iar particulele de nisip, mâl și pietrișuri antrenate de utilajele care execută lucrările
se vor decanta în aval de perimetru la distanţă mică.
Modalitatea de eliminare a emisiilor în apă
Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:
 manipularea şi stocarea materialelor rezultate din excavațiile necesare edificării
structurilor propuse prin proiect se va face în aşa mod încât să nu fie antrenate de ape;
 manipularea și stocarea materialelor și materiilor prime utilizate la edificarea
construcțiilor aşa mod încât să nu fie antrenat de ape;
 instruirea angajaţilor care deservesc utilajelor în vederea exploatării corecte a acestora şi
de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;
 instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la
utilajele folosite;
 îndepărtarea de pe suprafaţa amplasamentului SPA și a traseului lucrărilor de excavații
necesare pentru amplasarea conductelor de refulare a utilajelor defecte prin transportul
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lor către unităţi de service specializate;
 pe suprafaţa afectată de proiect nu se vor realiza schimburi de uleiuri;
 interzicerea spălării utilajelor şi mijloacelor de transport în albia minoră a râului Siret;
 retragerea utilajelor care execută lucrări la priza de apă când există pericolul producerii
de viituri;
 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament, colectare selectivă,
transportul şi eliminarea în conformitate cu reglementările în vigoare şi prin operatori
economici specializaţi şi autorizaţi, atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de
funcţionare;
 este interzisă traversarea râului Siret direct prin cursul de apă cu utilaje sau cu mijloace
de transport.
 realizarea unui sistem de colectare, transport şi stocare a apelor menajere etanş;
 vidanjarea fosei de stocare a apelor uzate menajere ori de câte ori este necesar;
 colectarea apelor pluviale de pe acoperişuri şi suprafeţe betonate şi dirijarea acestora
către spațiile verzi din incintă;
 în cazul în care, din cauza întreruperii etanşeităţii sistemului de transport şi stocare a
apelor uzate menajere, apar potenţiale poluări ale apelor de suprafaţă prin antrenarea
poluanţilor către cursul râului Siret, mai expuse la poluările accidentale fiind însă
corpurile de apă subterane care pot fi impurificate prin antrenarea poluanţilor miscibili
cu apă prin straturile de sol de către apele meteorice. Pentru a reduce impactul
poluărilor accidentale trebuie luate următoarele masuri:


închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei
poluate şi a cantităţilor deversate;



colectarea poluantului, în măsura în care aceasta este posibil;



limitarea întinderii poluării, prin mijloace specifice.
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I.6.2. Emisii şi deşeuri generate în aer
În faza de edificare a proiectului propus emisiile în aer vor fi următoarele:
 emisiile de pulberi de pe căile de transport a materialelor şi echipamentelor, de la
manipularea materialelor de construcţie, precum şi de la săparea şanţurilor pentru
pozarea conductelor și fundațiilor;
 emisiile de la motoarele mijloacelor auto care transportă materiile prime, materiale
şi echipamentele.
Poluantul specific operaţiilor de construcţie este reprezentat de particulele în suspensie
cu un spectru dimensional larg, incluzând şi particule cu diametre aerodinamice echivalente mai
mici de 10 μm (particule inhalabile, care pot afecta sănătatea umană).
Alături de emisiile de particule vor apărea emisii de poluanţi specifici gazelor de
eşapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operaţiile de construcție şi de la
vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanţii caracteristici motoarelor cu ardere internă cu
care sunt echipate utilajele şi vehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon,
oxizi de sulf, particule cu conţinut de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), compuşi organici
(inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – HAP, substanţe cu potenţial cancerigen).
Sursele asociate lucrărilor de construcţie sunt surse deschise, libere. Se menţionează că
activităţile pentru realizarea propriu-zisă a construcţiilor, însemnând turnarea de betoane şi
lucrări de construcţii-montaj nu conduc la emisii de poluanţi, cu excepţia gazelor de eşapament
rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor şi a poluanţilor generaţi de operaţiile de
sudură (particule cu conţinut de metale, mici cantităţi de CO, NOx ).
Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar si
de nivel redus.
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Emisii de particule generate de lucrările de construcţie
Debite masice pe spectrul dimensional (kg/h)
Categorie lucrare/operaţie

d  30

d  15

d  10

d  2,5

m

m

m

m

Săpături + strângere în grămezi

1,489

0,338

0,257

0,155

Încărcare în vehicule

0,122

0,034

0,027

0,0027

Excavare

1,654

0,376

0,286

0,173

Încărcare în vehicule

0,135

0,037

0,030

0,003

3,4

0,785

0,6

0,334

Descărcare din vehicule

1,771

0,406

0,304

0,185

Împrăştiere + compactare

0,593

0,178

0,148

0,030

TOTAL UMPLUTURI

2,364

0,584

0,452

0,215

TOTAL

5,764

1,369

1,052

0,549

0,048

ND

ND

ND

DECOPERTARE STRAT VEGETAL

SĂPĂTURI

TOTAL SĂPĂTURI SOL
UMPLUTURI

SĂPĂTURI+UMPLUTURI
EROZIUNE EOLIANA
ND = nu exista factori emisie

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă al vehiculelor care transportă
materialele de construcţie şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de construcţie rezultă
gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant
pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi
utilajelor sunt reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)

44

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu
apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău

Emisii de poluanţi generate de sursele mobile în perioada de construcţie
Debite masice (g/h)
Sursa
NOx

CH4

COV

CO

N2O

SO2

Cd

Cu

Cr

Ni

Se

Zn

HAP

[10-3]

[10-3]

[10-3]

[10-3]

[10-3]

[10-3]

[10-3]

Part

Vehicule

273,595

1,60

52,28

219,13

0,772

64,07

27,55

0,066

10,89

0,320

0,452

0,066

6,408

0

Utilaje

2500,81

8,71

362,8

809,68

66,63

512,5

293,6

0,515

87,12

2,562

3,586

0,515

51,24

170,14

Total

2774,40

10,3

415,1

1028,8

67,40

576,5

321,2

0,581

98,01

2,882

4,038

0,581

57,65

170,14

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă
materialele necesare şi ale utilajelor implicate în execuția lucrărilor rezultă gaze de eşapament
care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de
mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi utilajelor sunt
reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.
Realizarea proiectului presupune utilizarea următoarelor utilaje şi mijloace de transport:
excavator, încărcător frontal, basculante.
Consumul mediu de carburanţi

Nr.
bucăţi

Consum
specific/
oră de
funcţionare

Timp de
funcţionare mediu
ore/zi în zona
proiectului

4

15

2.

Excavator/încărcător
frontal/automacara/betonieră
Autobasculantă

1

10

3.

Betonieră

1

10

3 ore
fiecare utilaj
2 ore în zona
amplasamentului
2 ore în zona
amplasamentului

Nr.
Crt.
1.

Utilaj

Consum
zi (l)
180
20
20

Consum /oră = 35 l
Consum total zilnic = 220 l
Consum lunar = 220 x 20 zile = 4400 l/lună
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Prin combustia unei cantităţi de 1000 l motorină rezultă următoarele cantităţi de noxe:
 particule: 0,222 kg;
 SOx: 0,005 kg;
 CO: 0,001 kg;
 hidrocarburi: 0,480 kg;
 NOx: 1,450 kg;
 aldehide şi cetone: 0,120 kg.
Prin combustia cantităţii de 25 l motorină într-o oră, rezultă următoarele cantităţile de
noxe prezentate în tabelul de mai jos.
Factor de
emisie/1000 l
(kg)

Debit masic
g/h

Particule

0,222

0,0055

SOx
CO
Hidrocarburi
NOx
Adehide și cetone

0,005
0,001
0,480
1,450
0,120

0,000125
0,000025
0,012
0,03625
0,003

Poluant

Menţionăm că utilajele implicate în activitatea descrisă nu funcţionează simultan.

Noxe
particule
SOx
CO
hidrocarburi
NOX
Adehide și cetone

Cantităţi de motorină (l)
20 luni (200 zile)*
lună (20 zile)
44000
4400
kg/an
kg /lună
0,22
0,044

0,022
0,0044

zi
220
kg /zi
0,049
0,0011
0,00022

21,12

2,112

0,1056

63,8
5,28

6,38
0,528

0,319
0,0264

*proiectul este propus a se realiza în 20 de luni de la atribuirea contractelor (cca 2 ani), având
în vedere că 5 luni/an nu pot fi realizate lucrări din cauza condițiilor climatice rezultă că
activități de construcție vor fi executate în 10 luni.
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Menţionăm că utilajele existente nu funcţionează simultan pe suprafaţa amplasamentului
analizat.
În etapa de construcție utilajele şi mijloacele de transport acţionează în număr redus,
maxim 2 pe amplasament simultan. Acestea sunt echipate cu motoare cu ardere internă la care
emisiile de noxe în atmosferă se încadrează în prevederile normelor de funcţionare. În concluzie,
putem afirma că emisiile de poluaţi atmosferici rezultaţi din activitățile de construcție de pe
suprafaţa perimetrului şi transportul acestora se încadrează în limitele legale.
De asemenea, trebuie menţionat că, prin natura lor, sursele asociate lucrărilor de
construcţie nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare şi evacuare dirijata a poluanţilor.
Măsurile pentru controlul emisiilor de particule sunt măsuri de tip operaţional specifice
acestui tip de surse. În ceea ce priveşte emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie să
respecte prevederile legale în vigoare.
Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesara.
Sursele cu impact potenţial asupra aerului sunt cu caracter temporar, numai pe perioada
de construcţie (cca 10 de luni).

Surse de poluare în etapa de funcţionare a construcțiilor
În etapa de funcționare sursele de poluare pentru factorul de mediu aer sunt reprezentate
de:
 circulația autoturimelor în incinta amplasamentului;
Măsuri de reducere a emisiilor în aer
 emisiile generate de traficul auto nu pot fi eliminate, ele provin din arderea
combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament.
Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer camioanele și
autoturismele trebuie să respecte prevederile legale în vigoare evaluate odată cu
inspecţia tehnică;
 curăţarea căilor de acces pentru a evita producerea prafului;
 întreţinerea căilor de acces;
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 evitarea încărcării/descărcarea mijloacelor de transport cu materiale generatoare
de pulberi în suspensie în condiţiile în care viteza vântului depăşeşte 3 m/s;
 menţinerea curăţeniei la nivelul amplasamentului pentru a evita antrenarea în
atmosferă de compuşi gazoşi rezultaţi din fermentarea gunoiului depozitat
neconform;
 deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se
facă cu viteze de maxim 30 km/h;
Monitorizări asupra emisiilor atmosferice nu sunt necesare.
Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă
Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer camioanele şi utilajele trebuie să
respecte prevederile legale în vigoare evaluate odată cu inspecţia tehnică. Antrepenorul
contractat pentru edificarea construcțiilor propuse va efectua în mod regulat reviziile tehnice la
mijloacele auto pentru ca acestea să se încadreze în prevederile legale în vigoare.
Surse de zgomot şi vibraţii
Surse de zgomote și vibrații în etapa de construcție

Din momentul începerii organizării de şantier pe amplasament se vor produce zgomote
determinate de funcţionarea motoarelor şi operarea utilajelor folosite în faza de construcţie.
În perioada de construcție se estimează o creştere a zgomotului în zona
amplasamentului. Principalele surse de zgomot sunt reprezentate de echipamentele utilizate la
construirea facilitaţilor propuse. Utilajele folosite şi puterea acustică asociată sunt:


Betoniere: 1 buc. cu capacitatea de 6 m3 fiecare, Lw ≈ 105 dB(A);



Buldoexcavator/încărcător frontal: 1 buc. cu capacitatea de 1,5 m3 (30t) , Lw ≈
115 dB(A);



Autocamioane: 1 buc cu capacitatea de 16 m3; Lw ≈ 107 dB(A)



Automacara: 1 buc (numai în perioada de amplasare a rezervoarelor – max. 2
ore), Lw ≈ 115 dB(A);

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în
funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală
şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.
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Din măsurători, efectuate la societăţi cu activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în
zona utilajelor, la o distanţe de 10 – 15 m prezintă valori de:


60 –115 dB(A) – zonă de acţiune a mijloacelor auto;



70 –75 dB(A) –zonă buldoexcavator.

Pentru activităţi de tip industrial sunt prevăzute limitări ale nivelului de zgomot la limita
funcţională din mediul urban, prin STAS 10009/2017.
Activităţile specifice organizării de şantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu
deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd
ca limită maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială
normală a atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru.
La această valoare se poate adăuga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor
impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).
Amplasamentul terenurilor luate în studiu se află în extravilanul comunelor
Dămienești, județul Bacău și Icusești, județul Neamț. Distanța de la capătul conductei CR 1până
la cea mai apropiată localitate (Rocna) este de cca 650 m. Distanța de la capătul conductei de
refulare CR 2 până la cea mai apropiată localitate (drăgești ) este de 1200 m.

Distanță Rocna

Distanță Drăgești

Distanța de la capătul conductei de refulare CR1 până la localitatea Rocna și de la capătul
conductei CR2 până la localitatea Drăgești
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Se apreciază că nivelul zgomotului emis de utilajele care vor funcţiona pe amplasament
în perioada de construcție nu va depăşi pe perioada zilei intensitatea admisă prin lege iar
zgomotele produse pe amplasament nu vor crea disconfort la nivelul zonelor rezidenţiale.
Organizarea de şantier, precum și obiectivul construit prin dotările tehnice,
administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de
radiaţii pentru mediu sau de vibraţii.
Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
În etapa de realizare a lucrărilor propuse zgomotele produse pe suprafaţa
amplasamentului nu pot fi eliminate dar pot fi reduse astfel:


pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;



pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele
mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;



se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele
defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută
în cartea tehnică;



deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă
cu viteze de maxim 30 km/h.

I.6.3. Emisii la nivelul solului şi a subsolului
Surse şi poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice
Solurile din zonă sunt reprezentate în principal de cernoziomuri levigate între care apar
intercalate solonețuri și soloceacuri, care se extind în special în zonele joase. Lucrările propuse
vor afecta:
 suprafață de 1000 de mp pentru realizarea stației de pompare;
 lungime de L=1,9 km (1900 m) pentru amplasarea conductei CR 1 în șanț deschis
pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului excavat și spațiul
de lucru al utilajelor) S = 11.400 mp;
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 lungime de L= 0,713 km (713 m) pentru amplasarea conductei CR 2 în șanț
deschis pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului excavat și
spațiul de lucru al utilajelor) S = 4.278 mp.
Impactul produs la nivelul solului pentru implementarea proiectului, în faza de
construcţie, va fi unul fizic (mecanic) determinat de decopertările şi excavările necesare
efectuării următoarelor lucrări:
 lucrări de fundare pentru clădirea de pe amplasament:;
 realizarea fosei septice;
 amenajarea drumurilor interioare;
 amenajarea platformei betonate pentru amplasarea containerului;
 realizarea prizei de apă;
 manevre ale utilajelor folosite în construcţie.
Lucrările propuse pentru implementarea proiectului nu vor afecta freaticul aflat la o
adâncime minimă de 8 m în tip ce excavațiile nu vor depăși 3,5 m (adâncimea cuvei uscate din
cadrul clădirii SPA.
Accidental solul adiacent căilor de acces poate fi afectat de scurgeri de produse petroliere
(uleiuri, motorină) de la utilajele de exploatare şi de la mijloacele de transport.
Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol
provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări
semnificative ale factorului de mediu sol.
Amenajările şi dotările pentru protecţia solului, subsolului şi apei freatice
Pentru eliminarea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol se
vor lua următoarele măsuri operaţionale:
 pichetarea traseelor pe care urmează să se execute excavaţii pentru conductele CR1 și
CR2;
 pentru suprafeţele de teren care urmează a fi acoperite definitiv cu construcţii şi
platforme betonate trebuie realizate lucrări de decopertare strat vegetal;
 toate depozitele de material din incintă (de sol vegetal, de rocă parentală sau de unele
materiale de construcţii), se vor proteja impotriva eroziunii eoliene sau a efectului
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erozional al apelor meteotice, prin acoperirea integrală a lor cu folii impermeabile ce se
vor fixa şi stabiliza la sol cu cărămizi;
 toate depozitele de materiale de construcţii (ciment, cuvele de mortar şi beton, materialul
de balastieră etc.) se vor amenaja numai după ce, în prealabil, suprafaţa de sol vegetal pe
care urmează a se construi a fost protejată cu folie impermeabilă;
 se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, corespunzător
cerinţelor din domeniul protecţiei mediului;
 activităţile care implică întreţinere şi eventualele reparaţii ale utilajelor folosite pe
amplasamentul studiat vor fi executate în cadrul unor societăţi comerciale specializate în
prestarea unor astfel de servicii;
 personalul care deserveşte utilajele va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa
conducerea constructorului asupra oricărei defecţiuni apărute;
 eventualele pierderi de combustibili/lubrefianți de la utilajele implicate în implementarea
proiectului sau de la mijloacele de transport vor fi colectate în recipiente fără scurgere în
mediu, iar utilajul/autocamionul defect va fi transportat la unitățile de reparație, lichidele
colectate vor fi eliminate prin intermediul unităților de service auto care au obligația
legală și sunt autorizate să colecteze și să elimine aceste deșeuri;
 utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi
îndepărtate imediat de pe amplasament.
 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament, colectare selectivă, transportul
şi eliminarea în conformitate cu reglementările în vigoare şi prin operatori economici
specializaţi şi autorizaţi, atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de funcţionare;
 în perioada de funcționare, periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere, de
regulă la începutul şi sfârşitul fiecărei campanii de irigat.
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, în incinta
organizării de șantier;
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limitele terenurilor propuse prin proiect;



nu se vor crea depozite de materiale de construcție, pământ sau rocă mamă excavate 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.);

I.7.1. Categoria de folosinţă a terenului
Prezentul proiect are amplasamentul pe 2 UAT-uri: Icușești (Neamț) și Dămienești
(Bacău) cu mențiunea: clădirea stației de pompare propusă se va amplasa pe UAT Icușești
(Neamț), în extravilan.
În temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 69/2010, faza PUG aprobată
prin HOTĂRÎREA CONSILIULUI LOCAL DĂMIENEȘTI nr. 45/17.12.2010 .
În temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 51/1998, faza PUG aprobată
prin HOTĂRÎREA CONSILIULUI LOCAL ICUȘEȘTI nr. 18/31.07.2000 și prelungirea
termenului de „Documentației privind Regulamentul local de urbanism aferent Planului
Urbanistic General pentru comuna Icușești, județul Neamț”aprobată prin Hotărârea Consiliului
local nr. 8/2013 și HCL nr. 2/2019.
REGIM JURIDIC
1. Conform Legii nr. 18/1991 şi Legii nr. 138/2004 construcţiile de îmbunătăţiri
funciare şi terenurile aferente acestora sunt proprietatea statului şi se află în
administrarea ANIF -FILIALA TERITORIALĂ de I.F. BACĂU.
Conform Hotărârii C.L. al COMUNEI Icușești nr. 52 din 29.11.2018, s-a

2.

acordat în folosință cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, ANIF-ului Filiala
teritorială de IF Bacău, astfel:


dreptul de uz aupra terenului în suprafață de 1000 mp identificată în tarlaua50

parcela 785/11- unde va fi amplasată Stația de pompare și


dreptul de servitute asupra terenului în suprafață de 1808 mp (pe o lungime de

452 m și o lățime de de 4m), pe drumul de exploatarede pământ - unde va fi
amplasată conducta.
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Terenul în suprafaţă de 2276,00 ha, situat în UAT Dămieneşti, judeţul Bacău şi UAT
Icuşeşti, judeţul Neamţ, este deservit de staţia de pompare de bază SPA Dămieneşti-Drăgeşti
(infrastructura primară) şi SPP1 Bătrâneşti, SPP2 Dămieneşti (infrastructura secundară)
aparţine membrilor O.U.A.I. Proagra şi O.U.A.I. Spiridoneşti.
Infrastructura primară este compusă din SPA Dămieneşti - Drăgeşti şi conductele de
refulare CR1 şi CR2, care sunt în administrarea ANIF Filiala Teritorială de IF Bacău, care o
administrază, o exploatează şi o întreţine pe toată perioada de funcţionare, astfel încât să nu
împiedice utilizarea de către cele două OUAI-uri a infrastructurii secundare transmise prin
protocol.
Infrastructura secundară
Dreptul de proprietate asupra staţiilor de pompare SPP1 Bătrâneşti, SPP2 Dămieneşti şi a
infrastructurii amenajărilor interioare pentru irigaţii a fost transmis prin protocol, la cerere, fără
plată, în condiţiile legii,membrilor :
 O.U.A.I. Proagra, judeţul Bacău, în anul 2007 conform ordinului de înfiinţare
OR131/31.01.2007şi înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri
Funciare (RNOIF) sub nr. 172; suprafaţa plotului SPP2 Dămienești, are suprafaţa de
1.381,00 ha.
 O.U.A.I. Spiridoneşti, judeţul Neamţ, în anul 2017 conform ordinului de înfiinţare
OR341 / 23.08.2017şi înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri
Funciare (RNOIF) sub nr. 549;suprafaţa plotului SPP1Bătrâneşti, are suprafaţa de 895,00
ha.
Beneficiarul va pune la dispoziţia proiectului terenul, liber de orice sarcini.
Asupra terenului nu este instituit un regim special.
Deţinătorii de teren (persoane fizice şi juridice), implicaţi în proiect şi-au exprimat
acordul pentru realizarea investiţiei deoarece având amenajarea primară reabilitată au
asigurată sursa de apă pentru amenajarea lor, iar costul apei recalculat va fi mai mic.
Suprafaţa totală a teritoriului amenajării de irigaţii Dămienești (brut şi net) = 2276 ha.
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 folosinţa actuală: teren cu destinaţie agricolă (arabil) amenajat cu infrastructură de
irigații sub presiune, respectiv curţi-construcţii (pentru incinta SPA Dămienești–
Drăgești.
 destinaţia stabilită prin documentaţia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului:
rămâne aceiaşi : teren cu destinaţie agricolă(arabil), amenajat cu infrastructură de
irigaţii sub presiune, respectiv curţi-construcţii pentru incinta SPA Dămienești–
Drăgești.
Curţi construcţii SPA Dămienești – Drăgești pe suprafața de 1000 mp:
Bilanț teritorial incinta stației de pompare SPA Dămienești – Drăgești:
 Suprafață teren:

1.000,00 mp

 Suprafață construită:

225,99 mp

 Suprafașă desfășurată: 225,99 mp
 procentul de ocupare a terenului ( P.O.T.):
POT: 22,599%
 coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.):
CUT: 0,22599
I.7.2. Suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către proiectul supus
aprobării
Lucrările propuse vor afecta:
 suprafață de 1000 de mp pentru realizarea stației de pompare - permanent;
 lungime de L=1,9 km (1900 m) pentru amplasarea conductei CR 1 în șanț deschis
pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului excavat și spațiul
de lucru al utilajelor) S = 11.400 mp - temporar;
 lungime de L= 0,713 km (713 m) pentru amplasarea conductei CR 2 în șanț
deschis pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului excavat și
spațiul de lucru al utilajelor) S = 4.278 mp – temporar;
 organizare de șantier – pe suprafața propusă pentru amenajarea SPA – 200 mp
temporar.
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Implementarea proiectului va asigura apa pentru irigarea unei suprafețe de
2.276,00 ha, din care:
 plotul SPP1 Batrâneşti în suprafaţă de 895 ha
 plotul SPP2 Dămieneşti în suprafaţă de 1381 ha

I.7.3. Drumurile de acces
S-a propus realizarea unui drum de acces balastat cu lungimea de L = 429 m și o lațime l
= 3,5 m
În cadrul proiectului s-a adoptat următoarea configuraţie în profil transversal:


parte carosabilă cu o lățime l = 3,5m



panta transversală = 3,00%



taluz profil = 2/3

Drumul de accces are următoarea structură rutieră: 30 cm ballast compactat.
Drumul de acces va face legătura între amplasamentul stației de pompare propuse și
DJ159. Drumul de acces prevăzut de proiect urmărește cursul unui drum de exploatare agricolă
existent.

Amplasament stație de pompare

Drum de acces proiectat

Drum de acces către stația de pompare
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Drumul de exploatare agricolă existent care urmărește limita fondului forestier în zonă și care
va fi amenajat ca și cale de de acces - legătura cu DJ 159.

I.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului
Edificarea planului nu presupune racorduri pentru alimentare cu apă și instalaţii de
canalizare. Va fi executată o fosă septică vidanjabilă și instalațiile de canalizare aferente.
Pentru alimentarea cu energie electrică, se va realiza o linie aeriana de 20 kV, pentru
racordarea staţiei la linia existentă, situată în vecinătatea noului amplasament. Racordul la linia
existentă se va realiza prin plantarea unui stâlp în linie, lângă drumul de acces, pentru a se putea
monta noul post de transformare. Linia se va continua aerian până la intrarea în incinta stației.
Aici se va planta un stâlp de tip SC 15014 în fundație turnată, pe care se va monta o celulă
aeriana de masură pe 20 kV.
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Din acest stâlp linia se va continua în incinta consumatorului de unde se va alimenta un
post de transformare în anvelopă de beton 20/6 kV, 2000 kVA, și un post de transformare aerian
20/0,4 kV, 63 kVA, pentru serviciile interne. Racordarea postului aerian se va realiza prin
intermediul unui separator de exterior de tip STEPno 24 kV, 400/31,5 A, montat în poziție
orizontală. Racordarea postului de transformare în anvelopă de beton se va realiza tot prin
intermediul unui stâlp cu separator de exterior, stâlp pe care se vor monta capetele terminale ale
cablurilor de 20 kV ce intră în postul de transformare precum și descărcătorii cu oxid de zinc cu
disconectori pentru protecția cablelor la supratensiuni atmosferice.
Postul de transformare în anvelopă de beton va fi echipat cu :
 1 celula de linie echipată cu separator de sarcină 24 kV, 630 A, 16 kA, CLP cu
acționare motorizată;
 1 celula de protecție transformator, echipată cu separator de sarcină și întreruptor
în vid;
 transformator de putere trifazat 20/6 kV 2000 kVA.
S-a propus realizarea unui drum de acces balastat cu lungimea de L = 429 m și o lațime l
= 3,5 m
În cadrul proiectului s-a adoptat următoarea configuraţie în profil transversal:


parte carosabilă cu o lățime l = 3,5m



panta transversală = 3,00%



taluz profil = 2/3

Drumul de accces are următoarea structură rutieră: 30 cm ballast compactat.
Drumul de acces va face legătura între amplasamentul stației de pompare propuse și
DJ159. Drumul de acces prevăzut de proiect urmărește cursul unui drum de exploatare agricolă
existent.


în perioada de construcţie
 17 05 04 - sol rezultat din lucrări de excavare în vederea realizării construcțiilor și
amenajărilor, plantării stâlpilor pentru LEA care va deserve amplasamentul
analizat.;
 17 04.07 - deşeuri metalice rezultate din realizarea construcţiilor;
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 17 01 01 – deșeuri de materiale de construcție şlamuri de beton din perioada de
construcţie;
 20 03 01 - deşeuri menajare generate de personalul care va lucra la implementarea
investiţiei;
 17 02 01 - deșeuri de lemn de la cofrare;
 15 01 10* - recipiente vopseluri;
 08 01 11* - deşeuri de vopsele şi lacuri;
 17 04 02 - țiglă metalică;
 17 04 11 - cabluri electrice;
 17 02 03 - materiale plastice;
 17 06 04 - materiale izolatoare (rezultate din activitatea de mutare a liniei electrice).


în perioada de funcţionare:
 20 03 01 – deșeuri municipale amestecate cu deşeuri menajere diverse - deşeuri
care sunt preluate periodic de către societăţi de salubritate. Acest tip de deşeuri vor fi
depozitate în container tip europubelă amplasat în zonă special amenajată
(platformă împrejmuită) care sunt periodic golite de către serviciul de salubritate
cu care societatea are contract conform Hotărârii Guvernului României nr.
856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile menajere se încadrează
in categoria 20 (produse pe care deţinătorul nu le mai utilizează);


15 01 01 și 15 01 02 – ambalaje de hârtie, plastic vor fi colectate selectiv şi
valorificate prin societăţi de profil;

 15 02 03 - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de
protecţie – echipamente de protecție folosite de angajați (mănuși, salopete, măști,
etc);
 20 03 04 – nămol de la curăţarea bazinului vidanjabil;
 16.01.17 – deșeuri metalice rezultate ca urmare a reparațiilor în perioada de
funcționare.
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Modalități de eliminare a deșeurilor
Gospodărirea deşeurilor rezultate din perioada de construcţie se va face astfel:


deşeurile menajere (cod deşeu 20 03 01) vor fi colectate europubele destinate
acestui tip de deşeu, care vor fi amplasate în incinta stației de pompare - vor fi
colectate selectiv în europubele amplasate pe o platformă betonată şi vor fi
preluate de către o firmă specializată în baza contractului de prestări servicii
încheiat;



deşeuri metalice (cod deşeu 17 04 02 și 17 02 07) rezultate de la realizarea
construcțiilor – vor fi colectate selectiv şi predate unei unităţi specializate în
reciclarea metalelor feroase şi neferoase;



şlamuri de beton ( cod deşeu 17 01 01) – care se vor depozita temporar pe o după
care se vor utiliza la amenajarea drumurilor interioare;



solul rezultat din lucrări de excavare ( cod deșeu 17 05 04) va fi utilizat la
amenajări pe amplasament sau va fi depozitat în zone indicate de primăriile
comunelor Icușești și Dămienești;



recipiente vopseluri (15 01 10*) și deşeuri de vopsele, grund şi lacuri (08 01
11*) – vor fi eliminate prin contract cu o firmă specializată în colectarea
deșeurilor periculoase;



deșeuri de lemn (17 02 01) – vor fi comercializate către comunitatea locală ca
lemn de foc;



cabluri electrice (17 04 11) – vor fi colectate selectiv și eliminate prin
intermediului unui operator economic specializat în gestiunea acestor tipuri de
deșeuri;



materiale plastice

(17 02 03) – vor fi colectate selectiv și eliminate prin

intermediului unui operator economic în gestiunea acestor tipuri de deșeuri;


gresie (materiale ceramice) (17 01 03) – eliminate prin asimilarea cu deșeuri din
construcții și demolări conform legislației în vigoare.

Gospodărirea deşeurilor rezultate din perioada de funcționare se va face astfel:
 deşeurile menajere (cod deşeu 20 03 01) vor fi colectate europubele destinate
acestui tip de deşeu, situate pe amplasamentul SPA - vor fi colectate selectiv în
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europubele şi vor fi preluate de către o firmă specializată în baza unui contract
de prestări servicii încheiat ;
 deşeuri metalice (16.01.17) – vor fi colectate selectiv şi predate unei unităţi
specializate în reciclarea metalelor feroase şi neferoase;
 deşeuri de ambalaje (hârtie, carton plastic) (15 01 01 și 15 01 02) – vor fi colectate
selectiv şi predate unei unităţi specializate în gestionarea acestei categorii de
deșeuri;
 deșeuri de echipamente de protecție (15 02 03) – vor fi eliminate prin contract cu
o firmă specializată;
 nămol de la curăţarea bazinului vidanjabil (20 03 04) – nămolul din bazinele de
stocare a apelor menajere va fi eliminat odată cu acestea și va fi gestionat în
același mod;
Cantităţile de deşeurile menajere rezultate din activitatea

de şantier, generate de

personalul angajat (10 angajaţi) sunt de 0,25 m3/lucrător/an. Cantitatea estimată, conform
indicelui de producere este de cca. 1,25 m3/an, şi se înscrie în limitele normale.
Precolectarea primară a deşeurilor se va realiza în recipiente etanşe de dimensiuni mici,
amplasate în zonele de producere (birouri, ateliere).
Precolectarea secundară se va realiza în pubele acoperite amplasate pe o platformă
betonată şi îngrădită.
Deşeurile curente, cât şi cele specifice vor fi precolectate şi depozitate pe o platformă
amenajată. Platforma va fi parţial betonată şi parţial acoperită cu un strat de balast. Deşeurile vor
fi depozitate pe sorturi şi vor fi predate periodic, pe bază de contract, agenţilor economici atestaţi
pentru acest gen de activitate (colectare şi preluare).
Evidenţa gestiunii deşeurilor va ţinută de conform H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase este obligatorie menţinerea unei evidenţe a deşeurilor pentru toţi agenţii economici
şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane juridice sau fizice.
Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate, titularul
proiectului are următoarele obligaţii:
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să respecte prevederile legale în domeniu, cu scopul evitării daunelor aduse
mediului, biodiversităţii şi oamenilor;



să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare
a acestora;



să instruiască angajaţii care vor deservi perimetrul de exploatare, în vederea
gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

Modalități de eliminare a deșeurilor
Uleiuri uzate
Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 13 02 05* Uleiuri
minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.
Uleiul uzat rezultat ca urmare a unor defecţiuni ale utilajelor, va fi colectat într-un
recipient metalic şi va fi predat unui operator economic care este autorizat din punct de vedere al
protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu. Utilajele care prezintă pierderi de uleiuri
sau carburanţi vor fi transportate, în cel mai scurt timp, la unităţi de service specializate. În cazul
identificării pierderilor de carburanţi sau lubrefianţi de la utilaje şi mijloacele de transport se vor
lua toate măsurile pentru colectarea lichidelor în recipiente etanşe şi predarea acestora la unităţile
de service specializate care vor executa reparaţiile şi care deţin posibilitatea eliminării conform
legii a acestor deşeuri. Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil
autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului.
Conform legislaţiei în domeniu, generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:


să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate şi stocarea
corespunzătoare până la predare;



să asigure predarea uleiurillor uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare
activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;



să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, operatorilor
economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare
a uleiurilor uzate;



să păstreze evidenţa privind cantitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi
predării uleiurilor uzate;
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să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru
protecţia mediului competente, informaţiile solicitate.

Este interzisă:


deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de
canalizare;



evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum
şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;



valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste
valorile limita admise de legislaţia în vigoare;



amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri conţinând
bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi
preparate chimice periculoase;



amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi,
combustibil tip P şi reziduuri petroliere, şi utilizarea acestui amestec drept carburant;



amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile;



incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în Legea 278/2013
privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;



colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;



utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.
Acumulatori şi baterii uzate
Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 16 06 01* “Baterii şi

acumulatori”.
Acumulatorii şi bateriile uzate rezultate ca urmare a schimbării lor la mijloacele auto vor
fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi.
Modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr.
1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de
baterii şi acumulatori.
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Anvelope uzate
Anvelopele uzate sunt deşeuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbării anvelopelor
uzate la mijloacele auto şi vor fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi, în caz contrar,
anvelopele uzate vor fi colectate pe o suprafaţă impermeabilizată în incinta sediului
beneficiarului proiectului şi vor fi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei
mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.
Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de HG nr. 170 din 12 februarie
2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
Deşeuri din decopertare şi excavare
Deşeul inert (cca. 360 mc) rezultat de la îndepărtarea stratului de copertă și realizarea
fundațiilor, va fi utilizat la lucrări de reface a amplasamentului din incinta SPA după finalizarea
construcțiilor, iar surplusul va fi transportat în locuri stabilite de primăriile comunelor Icușești și
Dămienești.
Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este
reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile
extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de
prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a
resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.
Deşeuri menajere
Deşeurile menajere organice rezultate de la personalul care asigură realizarea lucrărilor
de construcție și deserviarea SPA în perioada de funcționare vor fi colectate în recipiente
dedicate amplasate în perimetrul îngrădit din jurul stației de sortare.
Deşeuri de ambalaje
PET-urile vor fi colectate separat şi eliminate printr-un operator economic autorizat punct
de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare acEst tip de activitate.
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I.9. Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării proiectului şi eşalonarea perioadei de
implementare a acestuia
Lucrările din cadrul proiectului se vor executa conform graficului de eşalonare şi se
apreciază că în condiţii normale de mediu şi finanţare se poate realiza etapizat în 20 luni
începând de la data atribuirii contractului/ emiterii ordinelor de începere a lucrărilor (probabil în
anul 2020 după întocmirea proiectului în faza PTE + DE).
Durata funcționării nu a fost precizată, se presupune că obiectivul va avea o perioadă de
exploatare nederminată.
Dezafectarea construcțiilor și aducerea terenului la utilizarea inițială, dacă va fi cazul, va
fi realizată într-o perioada de 6 luni de la demararea lucrărilor.

I.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului
Irigarea unei suprafețe de 2276 ha și asigurarea producției agricole.
Se va urmări modul de gestionare a deşeurilor menajere şi a celor provenite din
ambalaje, prin păstrarea evidenţei cantităţilor conform HG 856/2002.
I.11. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului
Profilul investiţiei : lucrări de îmbunătăţiri funciare – amenajare de irigaţii, primară
(modernizare şi reabilitare)
PERIOADA DE CONSTRUCȚIE
 Lucrări obișnuite de construcții pentru o clădire cu două nivele subsol (cuvă uscată) și
parter. Clădirea are un acoperiș tip șarpantă în două ape și învelitoare de țiglă metalică,
jgheaburi și burlane;
 Lucrări noi la instalațiile electrice de forță, iluminat interior și exterior, de paratrăsnet;
 Lucrări noi la instalațiile hidromecanice: montare electropompe, montare țevi metalice la
aspirație și refulare;
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 Reabilitarea rețelei de conducte CR1 și CR2: terasamente, montare țevi PEID, tip
WEHOPIPE, parțial în tranșee (șanț deschis) pe pat de nisip și parțial prin procedeul
RELINING.
Faza de construcție cuprinde:
 Lucrări preliminare: 1. înființare Organizare de șantier
2. pregătirea activității de construcție
 Lucrări pregătitoare: 1. lucrări de terasamente pentru conductele CR1 și CR2
 Lucrări de bază:

1. lucrări de arhitectură (clădire SPA Dămienești-Drăgești)
2. instalații electrice
3. instalații hidromecanice

 Probe, PIF, reglaje: 1. remedieri construcție
2. probe instalații
3. PIF instalații și echipamente electrice
4. recepția lucrărilor:
Recepţia în toate etapele şi fazele se efectuează de către o comisie stabilită în raport cu
importanţa şi complexitatea lucrărilor.
Recepţia cuprinde mai multe faze: recepţia preliminară; cea de punere în funcţiune; finală
şi definitivă.
Recepţia preliminară. Se face pe parcursul execuţiei, la terminarea unui obiectiv sau părţi
de obiectiv. Această fază poate fi parcursă numai când obiectivul supus recepţiei are asigurate
toate unităţile necesare funcţionării.
Recepţia de punere în funcţiune. Se execută la terminarea lucrărilor şi constă în:
introducerea apei în reţeaua conducte; verificarea instalaţiilor de forţă a reţelei electrice. Acest
moment marchează darea în exploatare a capacităţii.
Recepţia finală. Se face după expirarea perioadei de garanţie (care reprezintă 2 ani). La
această fază comisia verifică comportarea lucrărilor în perioada de garanţie şi dacă au
fost executate lucrările de remediere impuse. După această fază exploatarea şi remedierea
lucrărilor cade integral în sarcina unităţilor de exploatare.
Recepţia definitivă. Se face după ce lucrările au atins parametrii proiectaţi: debite,
presiuni, producţii proiectate, etc.
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Recepţia are drept scop să verifice:
 realizarea lucrărilor în conformitate cu proiectul;
 îndeplinirea condiţiilor de funcţionare şi exploatare normală a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare, care să asigure realizarea indicatorilor tehnico-economici
proiectaţi
 desființare Organizare de șantier şi refacerea zonei respective.

PERIOADA DE EXPLOATARE
Faza de exploatare se va aborda pe două direcţii: exploatare şi întreţinere. Cele două
genuri de activităţi sunt executate de acelaşi personal din cadrul sistemelor de îmbunătăţiri
funciare, dar ele nu se confundă.
 Capacităţi:
 Staţie pompare de bază SPA Dămienești-Drăgești ………….……..
 Suprafaţa totală netă deservită de SPA Dămienești-Drăgești .................

1 buc
2276,00

ha
- Plotul SPP1 Bătrâneşti în suprafaţă de 895 ha;
- Plotul SSP2 Dămieneşti în suprafaţă de 1381 ha.
 Debit instalat în staţia de bază SPA …………………………..

1300 l/s (4680

mc/h)
 Înălţimea de pompare SPA ............................................................
 Consolidare de mal ……………………………………………
 Lungime

conductă de

refulare –

75 mCA

35 m/ 70 mp

reabilitată………………………………

2.920,00 m din care:
- CR1 ……….. 1.900,00 m
- CR2 ………. 1.020,00 m
Norma brută de irigare:
 an secetos: 3985 mc/an/ha
 an cu umiditate medie: 3734 mc/ha/an
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Volume autorizate pentru sistemul de irigații:
AN MEDIU
V maxim lunar

551,0 mii mc

Vmaxim zilnic

18,3 mii mc

V mediu anual

1971,5 mii mc

Vmediu lunar

352 mii mc

V mediu zilnic

11,7 mii mc

AN SECETOS
V maxim anual

2268,8 mii mc

V maxim lunar

687,0 mii mc

Vmaxim zilnic

22,9 mii mc

V mediu anual

2375 mii mc

Vmediu lunar

424,15 mii mc

V mediu zilnic

14,4 mii mc

Funcționarea stației de pompare este sezonieră fiind de 210 zile, 20 ore/zi
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I.12. Caracteristicile proiectelor/planurilor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera
impact cumulativ cu proiectul care este în procedură de evaluare şi care poate afecta aria
naturală protejată
În zona propusă pentru implementarea proiectului nu există proiecte care împreună cu
proiectulș propusă să genereze impac cumulat.
I.13. Justificarea dacă proiectul are legătură directă cu, sau este necesar pentru
managementul privind protecția și conservarea ANPIC

Proiectul

STAŢIA

DE

POMPARE

SPA

DĂMIENEŞTI–DRĂGEŞTI

PENTRU

ALIMENTAREA CU APĂ A PLOTURILOR SPP1 BĂTRÂNEŞTI ŞI SPP2 DĂMIENEŞTI DIN
AMENAJAREA DE IRIGAŢI DĂMIENEŞTI JUDEŢUL BACĂU nu are legătură și nici nu este
necesar pentru managementul ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu.
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II. INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE
INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI PROPUS
Amplasamentul proiectului „STAŢIA DE POMPARE SPA DĂMIENEŞTI–DRĂGEŞTI
PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ A PLOTURILOR

SPP1 BĂTRÂNEŞTI ŞI SPP2

DĂMIENEŞTI DIN AMENAJAREA DE IRIGAŢI DĂMIENEŞTI JUDEŢUL BACĂU ”, propus
de către ANIF, este situat, parțial în perimetrul sitului Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu.

II.1. Descrierea ROSPA0072, obiectivele, statutul de conservare al speciilor şi habitatelor
de interes comunitar, structura şi dinamica populaţiilor de specii posibil a fi afectate de
implementarea proiectului
Situl Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnat pe baza
Directivei Păsări (Directivei Consiliului 79/409/CEE), prin H.G. nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România, modificată şi completată de H.G. nr. 971/2011.
Suprafaţa sitului este de 10.329,50 ha.
Clasele de habitate de pe teritoriul ROSPA0072
Cod
N06
N07
N12
N14
N15
N16
N23
N26

Acoperire (%)
Suprafață (ha)
Râuri, lacuri
15,44
1.594,80
Mlaştini, turbării
1,71
176,62
Culturi (teren arabil)
29,74
3.071,84
Pășuni
15,24
541,24
Alte terenuri arabile
0,86
88,83
Păduri de foioase
35,39
3.655,43
Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, …)
1,12
115,68
Habitate de păduri (păduri în tranziţie)
0,43
44,41
Total acoperire
99,93
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu a fost desemnată pentru protecţia a 46 specii de
Clase habitate

avifaună, conform Formularului standard Natura 2000 aprobat în anul 2011, aceste specii
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constituie obiectivele de conservare și pentru care a fost realizat planul de management sunt
menționate în cele ce urmează.
Speciile de păsări (26) menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sunt:
Botaurus stellaris (buhai de baltă), Caprimulgus europaeus (caprimulg), Chlidonias hybridus
(chirighiţă cu obraz alb), Dendrocopos leucotos (ciocănitoarea cu spate alb), Dendrocopos
syriacus (ciocănitoarea de grădini), Falco peregrinus (şoim călător), Falco vespertinus
(vânturel de seară), Ficedula albicollis (muscar gulerat), Ficedula parva (muscar mic), Pernis
apivorus (viespar), Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Philomachus pugnax (bătăuş),
Platalea leucorodia (lopătar), Tringa glareola (fluierar de mlaştină), Ciconia nigra (barza
neagră), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic), Alcedo
atthis (pescăraş albastru), Gavia arctica (cufundar polar), Gavia stellata (cufundar mic),
Mergus albellus (ferestraş mic), Anthus campestris (fâsă de câmp), Lullula arborea (ciocârlie de
pădure), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Crex crex (cristel de câmp), Ciconia ciconia
(barza albă).
Speciile de avifaună (20) cu migraţie regulată, menţionate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC: Anas platyrhynchos (raţă mare), Anas querquedula (rață cârâitoare),
Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Buteo buteo (şorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci
roşcat), Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic), Charadrius dubius
(prundăraş gulerat mic), Falco subbuteo (şoimul rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel
roşu), Fulica atra (lişiţa), Merops apiaster (pigorie), Podiceps cristatus (corcodel mare),
Podiceps grisegena (corcodel cu gât roşu), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa nebularia
(fluierar cu picioare verzi), Tringa totanus (fluierar picioare roșii), Vanellus vanellus (nagâțul
comun), Mergus merganser (ferestraş mare), Anser anser (gâscă de vară).
Studiile ulterioare, realizate pentru întocmirea Planului de managamenet al sitului,
au identificat 47 de specii de păsări prevăzute la articolul 4 din Directiva Consiliului
2009/147/EC. Speciilor enumerate anterior li s-au adăugat taxonul Circus cyaneus (anexa I).
Alte caracteristici ale sitului
Pe teritoriul județului Neamț situl este reprezentat în mare parte de lunca înaltă a râului
Siret, neinundabilă, cu vegetație caracteristică (șleau de luncă, zăvoaie de plop și salcie).
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Pe suprafețe mici se află lunca joasă inundabilă, situl fiind situat la altitudinea de 170 185 m, cu soluri care au textură grosieră.
Flora este de tip Carex-Agrostis și Rubus-Aegopodium. Dintre speciile lemnoase cele mai
des întâlnite sunt: plop alb, plop negru, frasin, salcie, stejar, ulm și plop euroamerican.
Zona de luncă, cu porțiuni inundabile la ape mari, este habitatul preferat pentru speciile
caracteristice zonelor umede.
Calitate şi importanţă
Importanţa acestui sit constă în faptul că reprezintă una din principalele zone de hrănire şi
odihnă pentru unele populaţii de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului
carpatic şi se concentrează pe valea şi lunca Siretului, în drumul lor spre bălţile Dunării
(toamna), sau, spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara).
Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului
Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului
Impacte negative
Intensitate
Cod
Amenințări și presiuni
Poluare

H

C01.01 Extragere nisip și pietriș

(Cod)

sitului

N

I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului
Impacte negative
Intensitate
Cod
Amenințări și presiuni
Poluare
(Cod)
M
A01
Cultivare
N
Depozitarea necontrolată a deșeurilor
N
M
E03.01 menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
L
F02.03 Pescuit de agrement
N
M
L08
Inundații (procese naturale)
N
Impacte pozitive
Intensitate

M

Cod

B

Activități, management

Silvicultură

În sit/în afara

În sit/în afara
sitului
I
I

I
I

Poluare

În sit/în afara

(Cod)

sitului

N

I
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Managementul sitului Managementul ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu se realizează
de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în baza Planului de management al
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi
pădurilor, nr. 1971/2015 (publicat în MO Partea I, nr. 205 din 21.03.2016).
Suprafețe ocupate de proiect la nivelul ROSPA 0072:
 suprafață de 1000 de mp pentru realizarea stației de pompare - permanent;
 suprafață ocupătă de 2 stâlpi energie electrică 2 mp = 0,0002 ha - permanent;
 lungime de 500 m din lungimea totală de 1900 m pentru amplasarea conductei CR
1 în șanț deschis pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului
excavat și spațiul de lucru al utilajelor) S = 3000 mp – temporar această lungime
corespunde traseului comunal conductelor CR 1 și CR 2
 lungime de 430 m comună cu CR1

și o lungime de 307 m prin procedeul

RELINING – temporar;
 organizare de șantier – pe suprafața propusă pentru amenajarea SPA – 200 mp
temporar.
În concluzie suprafețe ocupate sunt următaorele:
 1000 mp (0,1 ha) permanet – amplasamentul stație la nivelul căruia se va
amenaja temporar organizarea de șantier;
 3000 mp (0,3 ha) temporar –traseul comun al CR 1 și CR 2 pe o lungime de 430
și 70 m lungime doar traseu CR 1 deoarece Cr 2 va fi amplasata prin procedeul
RELINING începând de la bifurcație până la limita ROSCP 0072;
 drumul amenjat nu va ocupa suprafețe suplimentare deoarece va fi amenajat un
drum de exploatare existent;
 suprafață ocupătă de 2 stâlpi energie electrică 2 mp = 0,0002 ha - permanent.
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Suprafața propusă pentru amenajarea stației de pompare

Aspectul vegetației de pe suprafața propusă pentru amenajarea stației de pompare

Aspectul vegetației de pe suprafețe din vecinătatea stației de pompare
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Aspectul zonelor traversate de traseul comun al CR 1 și Cr 2 în ROSPA 0072 – zone în care
amplasrea conductelor se va face în săpătură deschisă.
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Aspectul malurilor râului Siret în zona propusă pentru implementarea proiectului
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Albia pârâului Glodeni în zona propusă pentru implementarea proiectului
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Amplasamentul proiectului în raport cu situl Natura 2000 – ROSPA 0072 Lunca
Siretului Mijlociu și cu alte arii naturale protejate din zonă
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Amplasamentul proiectului în raport cu situl Natura 2000 – ROSPA 0072 Lunca
Siretului Mijlociu
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Suprafaţa ocupată de proiect raportată la suprafaţa sitului ROSPA0072 şi a claselor de
habitate de pe teritoriul sitului
Codul
clasei de
habitat

Clasa de habitat

Suprafaţa clasei de
habitat din
suprafaţa
ROSPA0072 (10.329
ha)
Ha
%
1594,80
15,44
176,63
1,71
3071,84
29,74

Suprafaţa ocupată de proiecte
Temporar
Definitiv
Din suprafaţa
Din suprafaţa
sitului
clasei de habitat
Ha

%

Ha
0
0
0

%
0
0
0

0,4002

0,025

0
0

0
0

0
0
0
0,1002 ha
0,0063%
0
0

N06
N07
N12

Râuri, lacuri
Mlaştini, turbării
Culturi (teren arabil)

N14

Păşuni

1574,14

15,24

N15
N16

Alte terenuri arabile
Păduri de foioase
Alte terenuri artificiale
(localități, mine,..)
Habitate de păduri
(păduri în tranziție)

88,83
3655,43

0,86
35,39

115,68

1,12

0

0

0

44,41

0,43

0

0

0

N23
N26

0,4002

0,0038

Proiectul propus de ANIF va ocupa o suprafață de 0,4002 ha ceea ce reprezintă 0,0038 %
din suprafața ariei naturale protejate și 0,025 % din suprafața clasei de habitate ”Pășuni”,
definitiv va fi ocupată o suprafață de 0,3002 ha ceea ce reprezintă 0,0063 % din suprafața clasei
de habitate ”Pășuni”.
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II.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau a claselor de
habitate prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a proiectului, menţionate în
formularul standard al Sitului Natura 2000 ROSP0072 Lunca Siretului Mijlociu
Datele privind populațiile speciilor de păsări pentru care a fost declarat ROSPA0072 sunt
prezentate în raport cu datele din formularul satndard Natura 2000 și cu observațiile din studiile
realizate pentru îăntocmirea planului de management. De asemeni au fost efectuate deplasări în
teren în teren în perioada 12 februarie – 06 iunie 2020 care au avut ca scop efectuarea de
observaţii asupra tipurilor de habitate şi ecosisteme de pe suprafaţa propusă pentru
implementarea proiectului, în vederea estimării impactului produs de acest demers asupra
speciilor care constituie obiectivele de declarare a ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.
Perioada în care au fost realizate observațiile acoperă ciclurile biologice deoare au putu fi
observate speciil eoaspeți de iarnă, migrația de primăvară, precum și speciile cuibăritoare.
Extinderea perioadei pentru a cuprinde și migrația de toamnă nu overă date în plus privind
populațiile și diversitatea speciilor de păsări în zonă.

II.2.1. Speciile de faună care constituie obiectivele de conservare a sitului
Speciile de păsări menţionate la art. 4 Directivei Consiliului 2009/147/EC și specii enumerate
în anexa II la Directiva 92/43/CEE care constituie obiectivele de conservare ale sitului
Natura 2000 - ROSPA0072 și evaluarea sitului în ceea ce le privește
(conform formularului standard Natura 2000)

Grup

Cod

Denumire științifică/denumire
populară

Tip

Populație
Mărime
UM
min
max

Sit
CRIVI
P

AIBIC
ID
Pop.

B
B
B

A229
A053
A055

B
B
B

A043
A255
A059

B

A021

Alcedo athis/pescăruș albastru
Anas platyrhynchos/rață mare
Anas querquedula/rață
cârâitoare
Anser anser/ gâscă de vară
Anthus campestris/ fâsă de câmp
Aythya ferina/ rață cu cap
castaniu
Botaurus stellaris/ buhai de baltă

R
W
C

40
20000
2500

50
25000
3500

P
i
i

C
C
C

C
B
C

W
R
C

2000
30
800

3000
40
1200

i
p
i

P
P
C

D
D
D

R

2

3

p

C

C

AIBIC
Conserv
.
C
B
B

Izolar
e
C
C
C

Global

C

C

C
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B
B
B
B
B
B

A087
A087
A147
A145
A146
A224

B

A136

B

A136

B

A196

B
B
B
B
B
B

A031
A031
A030
A082
A122
A239

B

A429

B
B

A103
A099

B

A099

B
B

A096
A097

B

A321

B
B
B
B
B
B

A320
A125
A002
A001
A338
A339

B

A246

B
B

A068
A070

B

A230

Buteo buteo/ șorecar comun
Buteo buteo/ șorecar comun
Calidris ferruginea/ fugaci roșcat
Calidris minuta/ fugaci mic
Calidris temminckii/ fugaci pitic
Caprimulgus
europaeus/
caprimulg
Charadrius dubius/ prundăraș
gulerat mic
Charadrius dubius / prundăraș
gulerat mic
Chlidonias hybridus/chirighiță cu
obraz alb
Ciconia ciconia/barză albă
Ciconia ciconia/barză albă
Ciconia nigra/barză neagră
Circus cyaneus/erete vânăt
Crex crex/cristelul de câmp
Dendrocopos
leucotos/
ciocănitoare cu spatele alb
Dendrocopos
syriacus/
ciocănitoare de grădină
Falco peregrines/șoim călător
Falco subbuteo/șoimul
rândunelelor
Falco subbuteo/șoimul
rândunelelor
Falco tinnunculus/ vânturel roșu
Falco vespertinus/ vânturel de
seară
Ficedula
albicollis/
muscar
gulerat
Ficedula parva/ muscar mic
Fulica atra/lișiță
Gavia arctica/ cufundar polar
Gavia stellata/ cufundar mic
Lanius collurio/ sfrâncioc roșiatic
Lanius minor/ sfrâncioc cu frunte
neagră
Lullula arborea/ ciocârlia de
pădure
Mergus albellus/ ferestraș mic
Mergus merganser/ ferăstraș
mare
Merops apiaster/ prigorie

R
W
C
C
C
R

2
20
50
70
100
3

3
25
80
120
180
6

p
i
i
i
i
p

C
C
C
C
C
P

D
D
D
D
D
D

R

6

10

p

C

D

C

35

60

i

C

D

R

34

40

p

P

C

B

C

C

R
C
C
W
R
R

30
1800
30
3
35
10

40
40
6
45
18

i
i
i
i
P
p

P
P
P
R
p
P

C
C
C
D
C
D

B
B
B

C
C
C

C
C
C

B

C

C

R

30

45

p

P

C

B

C

C

W
R

5
2

12
3

i
p

P
C

C
D

B

C

C

C

5

10

i

C

D

R
R

10
3

15
5

p
p

C
P

D
C

B

C

B

R

7

10

p

P

D

R
C
W
W
R
R

12
28000
30
20
35
30

20
35000
40
30
40
40

p
i
i
i
p
p

P
C
C
P
C
C

D
C
A
B
D
D

B
B
B

C
C
C

C
B
B

R

15

20

p

P

D

W
W

120
30

250
40

i
i

P
P

B
D

B

C

B

R

150

180

p

C

C

B

C

B
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B

A023

B
B
B

A072
A072
A393

B
B
B

A151
A034
A005

B

A006

B
B

A161
A166

B

A164

B

A162

B
B

A142
A142

Nycticorax nycticorax/ stârcul de
noapte
Pernis apivorus/ viespar
Pernis apivorus/ viespar
Phalacrocorax
pygmeus/
cormorant mic
Philomachus pugnax/ bătăuș
Platalea leucorodia/ lopătar
Podiceps cristatus/ corocodel
mare
Podiceps grisegena/ corocodel cu
gât roșu
Tringa erythropus/ fluierar negru
Tringa glareola/ fluierar de
mlaștină
Tringa nebularia/ fluierar cu
picioare verzi
Tringa tetanus/ fluierar cu
picioare roșii
Vanellus vanellus/ nagâț
Vanellus vanellus/ nagâț

R

42

50

p

C

C

B

C

C

R
C
C

1
5
10

2
6
15

p
i
i

C
C
C

D
D
D

C
C
C

1000
25
50

1500
60
120

i
i
i

C
C
C

C
D
D

B

C

C

C

10

15

i

C

C

A

C

C

C
C

250
25

320
60

i
i

C
C

D
D

C

50

80

i

C

D

C

280

400

i

C

D

R
C

35
500

45
1000

p
i

C
C

D
D

Populaţia unei specii (mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit, în raport cu
populaţiile prezente pe teritoriul naţional), este un criteriu care are ca scop evaluarea mărimii
relative sau densităţii relative a populaţiei în sit, în raport cu mărimea şi densitatea populaţiei
speciei prezente la nivel naţional.
Situaţia populaţiilor:
 C - Mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente în sit este mai mică de 2%, faţă de
populaţia speciei de pe teritoriul naţional;
 R – Specie care se reproduce pe teritoriul sitului;
 W – Specie care iernează pe teritoriul sitului.
Categorie CIRIVIP:
 P – Specie prezentă în sit;
 C - Specie comună.
Sit
Conservare:
 B - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt bine
conservate, sau, în stare medie sau parţial degradată şi uşor de refăcut;
 D - La nivelul sitului, trăsăturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt
mediu conservate şi mai greu de refăcutde refăcut.
Izolare
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)

84

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu
apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău

 C - La nivelul sitului specia are o populaţie ne-izolată, cu o arie de răspândire extinsă.
Global:
 B - Situl are o valoare bună pentru conservarea populaţiilor speciei;
 C - Situl are o valoare considerabilă pentru conservarea speciei.
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Date privind fenologia și ecologia speciilor de importanță conservativă, conform Formularului standard Natura 2000, distribuția
acestora în zona amplasamentului și tipul impactului proiectului propus la nivelul indivizilor și populațiilor acestora
Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Alcedo athis
Pescărel
albastru

OV
Anexa I

Zonele
umede,
mediul
acvatic

Zăvoile
situate în
imediata
vecinătate a
apei

galerii în
malurile
abrupte

Anas
platyrhynchos
Raţă mare

OV
Anexa II

zone
umede, din
medul
acvatic

malurile
râurilor, pe
luciul apei

Anas
querquedula
Raţă
cârâitoare

OV

zone
umede, din
mediul
acvatic

malurile
râurilor, pe
luciul apei

Anser anser
Gâscă de vară

OV

Anthus
campestris

OV

zone
umede:
mlastini,
lacuri, dar
și terenuri
agricole,
pajisti
Liziere,
pajiști,

Prezența în zona amplasamentului
Observații
PM

Observatii
în cadrul
prezentului
studiu

aprilie mai

0

2 ex

martie aprilie

+

aprilie mai

malul apelor
cu vegetație
deasă

zone cu
vegetației
ierboasă
abundentă în
vecinătatea
apelor, pe
sol
zone cu
vegetației
ierboasă
abundentă în
vecinătatea
apelor, pe
sol
malul apelor
cu vegetație
deasă

Sol,
tufărișuri

pe sol, în
zone cu

Tipul impactului

Specii
care pot
fi
prezente
în zonă
pe baza
cerințelor
ecologice
ale
taxonilor
+

Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

0

0

0

0

15
exemplare
luciu de apă
al râului
Siret,l

+

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare
Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

martie mai

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

mai iunie

0

1 ex.

+

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
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Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Fâsa de câmp

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

tufărișuri

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona amplasamentului
Observații
PM

Observatii
în cadrul
prezentului
studiu

Specii
care pot
fi
prezente
în zonă
pe baza
cerințelor
ecologice
ale
taxonilor

Tipul impactului
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

vegetație
arborescentă

Aythya ferina
Raţă cu cap
castaniu

OV

zone umede
cu multă
vegetație,
din medul
acvatic

malurile cu
vegetație
bogată ale
apelor, pe
luciul apei

Botaurus
stellaris
Buhai de baltă

OV

Malurile
apelor în
zone cu
vegetație
deasă

Buteo buteo
Şorecar
comun

MP

pășiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor

Zone cu
vegetație
bogată din
vecinătatea
apelor
îndeosebi
păpurișuri,
arborete

Calidris
ferruginea
Fugaci roşcat
Calidris
minuta

P

malurile
apelor

P

malurile
apelor

maluri
apelor cu
vegetație
maluri
apelor cu

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

zone cu
vegetației
densă în
vecinătatea
apelor, pe
sol
pe vegetație
abundentă,
zone cu apă
puțin adâncă

aprilie iunie

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și la
conductele de
refulare
0

aprilie mai

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

păduri

martie iunie

+

1 exemplar

+

0

0

0

0

nu
cuibărește în
zonă
nu
cuibărește în

-

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și la
conductele de
refulare
0

-

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0
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Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

P

malurile
apelor

OV

Liziere,
pajiști,
tufărișuri

Charadius
dubius
Prundăraș
gulerat mic

OV

Zone
mlăștinoase

maluri
apelor cu
vegetație

Chlidonias
hybridus
Chirighița cu
obraz alb

OV

Zone
umede cu
apă dulce
bogate în
vegetație

Zone de
tărm cu sau
fără
vegetație

Ciconia
ciconia
Barza albă

OV

Pașuni
umede și
zone
mlăștinoase

Ciconia nigra
Barza neagră

OV

Pașuni
umede și
zone
mlăștinoase

Fugaci mic
Calidris
temminckii
Fugaci pitic
Caprimulgus
europaeus

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona amplasamentului

Tipul impactului

Observații
PM

Observatii
în cadrul
prezentului
studiu

Specii
care pot
fi
prezente
în zonă
pe baza
cerințelor
ecologice
ale
taxonilor

Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

-

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

mai iulie

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

0

aprilie iunie

+

0

0

0

0

0

0

Apă puțin
adâncă pe
vegetație
plutitoare

mai iunie

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare
0

Pașuni
umede și
zone
mlăștinoase

Arbori, zone
antropizate

aprilie iunie

0

3 exemplare

+

0

0

0

0

Păduri
bătrâne în
vecinătatea
apelor

Păduri
bătrâne în
vecinătatea
apelor

aprilie iunie

0

0

-

0

0

0

0

vegetație
maluri
apelor cu
vegetație
Păduri,
tufărișuri

zonă
nu
cuibărește în
zonă
Pe sol, la
adăpostul
tufișurilor și
a copacilor
pe sol, zone
cu vegetație
pe malurile
apelor

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și la
conductele de
refulare
0
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Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Circus
cyaneus
Eretele vânăt

Crex crex
Cârstei de
câmp

OV

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Zonele
deschise,
cu pasuni,
mlastini si
teritorii
agricole
zone cu
vegetație
ierboasă,
pășuni
umede
Păduri de
foioase cu
lemn mort

Zone cu
vegetație
arborescentă

sol, zone cu
vegețațire
înaltă

zone cu
vegetație
ierboasă
Păduri de
foioase

Prezența în zona amplasamentului
Observații
PM

Observatii
în cadrul
prezentului
studiu

aprilie mai

0

zone cu
vegetație
ierboasă

mai iunie

Păduri de
foioase

Tipul impactului
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

0

Specii
care pot
fi
prezente
în zonă
pe baza
cerințelor
ecologice
ale
taxonilor
-

0

0

0

0

0

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

aprilie mai

Nu sunt
date

2 exemplare

+

0

0

0

0

Dendrocopos
leucotos
Ciocănitoarea
cu spatele alb

S

Dendrocopos
syriacus
Cicănitoarea
de grădini
Falco
peregrinus
Șoimul călător
Falco
subbuteo
Şoimul
rândunelelor

S

livezile,
parcurile si
gradinile

livezile,
parcurile si
gradinile

livezile,
parcurile si
gradinile

aprilie mai

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și la
conductele de
refulare
0

OV

Stepă cu
pâncuri de
pădure
păjiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor

Pâlcuri de
arbori

Păduri –
arbori
scorburoși
păduri,
pâlcuri de
arbori

mai iulie

0

0

-

0

0

0

0

0

iunie –
iulie

+

0

+

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și la

OV

păduri,
pâlcuri de
arbori
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Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Falco
vespertinus
Vânturel de
seară

Ficedula
albicollis
Muscarul
gulerat
Ficedula
parva
Muscar mic
Fulica atra
Lişiţă

Gavia stellata
Cufundar mic

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona amplasamentului
Observații
PM

Observatii
în cadrul
prezentului
studiu

Specii
care pot
fi
prezente
în zonă
pe baza
cerințelor
ecologice
ale
taxonilor

Tipul impactului
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

conductele de
refulare
0

stepe,
pășuni,
suprafețe
agricole cu
pâlcuri de
arbori
păjiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor

Pâlcuri de
arbori

Păduri –
cuiburi vechi
de ciori

mai iulie

Nu sunt
date

0

0

0

0

0

0

păduri,
pâlcuri de
arbori

păduri,
pâlcuri de
arbori

aprilie mai

+

0

+

0

0

0

0

OV

Păduri de
foioase

Păduri de
foioase

Păduri de
foioase

aprilie mai

0

0

-

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și la
conductele de
refulare
0

OV

Păduri de
foioase și
amestec
malurile
apelor, în
zone cu
vegetație

Păduri de
foioase și
amestec
zone de
litoral, apă
puțin adâncă
și vegetație
abundentă

aprilie mai

0

0

-

0

0

0

0

0

OV/S

Păduri de
foioase și
amestec
zone
umede,
mediul
acvatic

martie aprilie

Nu sunt
date

12
exemplare

+

0

0

0

0

OI

ape

maluri cu
vegetație

nu
cuibărește în
zonă

-

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare
0

OV

Falco
tinnunculus
Vânturel roşu

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

OV/S
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Specie

Gavia arctica
Cufundar
polar
Lanius
collurio
Sfrâncioc
roșiatic
Lanius minor
Sfrâncioc cu
fruntea neagră

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

OI

ape

maluri cu
vegetație

OV

Pășuni și
zone
agricole cu
tufărișuri
zone
agricole
deschise cu
tufișuri
zone
deschise
din păduri
cu vegetație
ierboasă
abundentă
ape

Pășuni și
zone
agricole cu
tufărișuri
zone
agricole
deschise cu
tufișuri
pădurile și
tufărișurile

maluri cu
vegetație

nu
cuibărește în
zonă

zone
umede,
mediul
acvatic
pășuni,
zone
agricole
zone umede
cu vegetație

malurile
apelor

nu
cuibărește în
zonă

tufărișuri,
liziere

maluri
abrupte,
galerii
păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori sau pe

OV

Lullula
arborea
Ciocârlia de
pădure

OV

Mergus
albellus
Ferăstrașul
mic
Mergus
merganser
Ferăstraș mare

OI

Merops
apiaster
Pigorie
Nycticorax
nycticorax
Stârc de
noapte

OV

OI

OV

păduri și
tufărișuri din
vecinătatea
apelor

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

nu
cuibărește în
zonă
tufărișuri

Prezența în zona amplasamentului
Observații
PM

Observatii
în cadrul
prezentului
studiu

-

Nu sunt
date

Mai iunie

tufărișurile

sol cu
vegetație
ierboasă
înaltă și
tufișuri

Tipul impactului
Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

0

Specii
care pot
fi
prezente
în zonă
pe baza
cerințelor
ecologice
ale
taxonilor
-

0

0

0

0

0

+

3 ex

+

0

0

0

0

mai iunie

+

2 ex

+

0

0

0

0

aprilie mai

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și la
conductele de
refulare
0

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

-

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

aprilie mai

+

0

-

0

0

0

0

0

aprilie iunie

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0
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Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

vegetație
ripariană (în
principal
trestii)
păduri de
foioase

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona amplasamentului

Tipul impactului

Observații
PM

Observatii
în cadrul
prezentului
studiu

Specii
care pot
fi
prezente
în zonă
pe baza
cerințelor
ecologice
ale
taxonilor

Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

mai iulie

0

0

-

0

0

0

0

0

Pernis
apivorus
Viespar
Phalacrocorax
pygmaeus
Cormoran mic

OV

păduri,
liziere

păduri de
foioase

OV

malurile
apelor, în
arbori

păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori

mai iulie

0

0

-

0

0

0

0

0

Philomachus
pugnax
Bătăuș

OV

zone
umede, ape
dulci,
curgătoare
sau
stătăroare
zone
umede,
malurile
apelor
bălti și
lacuri cu
stufărișuri
și pâlcuri
de arbori

malurile
apelor

mlaștini,
lacuri, pajiști
umede

martie iunie

0

0

-

0

0

0

0

0

malurile
apelor, în
zonele cu
vegetație

păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori sau pe
vegetație
ripariană (în
principal
trestii)
zone de
litoral, apă
puțin adâncă
și vegetație
abundentă
zone de
litoral, apă

mai iunie

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

martie mai

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

aprilie iunie

Nu sunt
date

0

-

0

0

0

0

0

Platalea
leucorodia
Lopătar

OV/P

Podiceps
cristatus
Corcodel
mare

OV

zone
umede,
mediul
acvatic

zone umede,
mediul
acvatic

Podiceps
grisegena

OV/S

zone umede
cu vegetație

zone umede
cu vegetație
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Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Corcodel cu
gât roşu

Tringa
erythropus
Fluierar
negru

P

Tringa
glareola
Fluierar de
mlaștină

P

Tringa
nebularia
Fluierar cu
picioare verzi

P

Tringa
totanus
Fluierar cu
picioare roşii

OV

Vanellus
vanellus
Nagâţ

OV/S

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

palustră,
mediul
acvatic

palustră,
mediul
acvatic

puțin adâncă
și vegetație
abundentă

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul
apelor
pășuni
umede cu
tufărișuri,
maluri de
ape cu
vegetație
zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul
apelor
zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul
apelor

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

nu
cuibărește în
zonă

maluri de
ape cu
vegetație

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul
apelor

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

Perioada
de
cuibărit

Prezența în zona amplasamentului

Tipul impactului

Observații
PM

Observatii
în cadrul
prezentului
studiu

Specii
care pot
fi
prezente
în zonă
pe baza
cerințelor
ecologice
ale
taxonilor

Reducerea
habitatului
de hrănire

Reducerea
habitatului
de odihnă

Reducerea
habitatului
reproducere

Reducerea
populației
la nivelul
ROSPA
0072

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

-

0

0

-

0

0

0

0

0

nu
cuibărește în
zonă

-

+

0

-

0

0

0

0

0

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

nu
cuibărește în
zonă

-

0

0

-

0

0

0

0

0

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

pajiști
umede,
mlaștini și
fânețe
mlăștinoase,
pe sol
habitate
deschise cu
vegetație
mică, pe sol

aprilie iunie

0

0

-

0

0

0

0

0

martie iulie

0

2 ex

+

0

0

0

0

Da, temporar cca în perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare
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STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2
Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău
*Notă : datele privind observațiile din PM au fost obținute prin studierea documentului ”Raport final – Activitatea A1- Studiu de inventariere, evaluare a stării
de conservare, a ameninţărilor şi stabilirea unui set de măsuri de conservare pentru speciile de păsări” aflat pe pagina web a custodelui ariei naturale protejate.

CONCLUZIE :
Pe baza ecologiei speciilor, observațiilor din teren (realizate atât în cadrul studiilor pentru elaborarea Planului de management al
sitului, cât și ca urmare a celor efectuate pentru proiectul analizat) și caracteristicilor activităților propuse se poate afirma că
proiectul propus are asupra speciilor de păsări de interes conservativ care fac obiectul protecției în ROSPA 0072 Lunca Siretului
Mijlociu următorul impact :
-

impact neutru (nici un impact) asupra unui număr de: 35 specii de păsări (conform tabelului anterior) ;

-

impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea lucrărilor (prezența utilajelor și a personalului
pe amplasament, transportul materialelor, realizarea lucrărilor propuse în ROSPA0072) asupra unui număr de 12 specii de
păsări de interes conservativ care pot fi prezente în zona amplasamentului – pe baza fenologiei speciilor, a bibliografiei și a
observațiilor din teren;

-

pe suprafața amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia nu au fost observate cuiburi ale speciilor de păsări de
interes conservativ în perioada realizării observațiilor în teren;

-

proiectul propus determină temporar o reducere a habitatelor utilizate pentru hrănire și odihnă care pot fi utilizate de cele
12 de specii de interes conservativ identificate în zonă dar nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor specii.
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STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu
apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău

Traseu CR 1 realizat
în săpătură deschisă

Amplasament SPA

Traseu CR 2realizat prin
procedeul RELINING

Traseu comun CR 1, CR 2,
drum amenajat și linie
electrică pentru alimentarea
SPA

Amplasarea obiectivelor proiectului în raport cu zonele de importanță pentru avifauna de
interesc conservativ din ROSPA0072.
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apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău

Conform Anexei 27 la Planul de management al ROSPA 0072, amplasamentele proiectului
analizat nu se află în zone importanțe pentru speciile de păsări.

Considerăm că impactul produs de proiect este negativ dar nesemnificativ, ne bazăm
această estimare pe următoarele aspecte:


pe suprafața propusă pentru amplasarea componentelor proiectului și în
vecinătatea acesteia nu au fost identificate cuiburi ale speciilor de păsări de interes
conservativ;



proiectul propus de ANIF va ocupa o suprafață de 0,4002 ha ceea ce reprezintă
0,0038 % din suprafața ariei naturale protejate și 0,025 % din suprafața clasei de
habitate ”Pășuni”, definitiv va fi ocupată o suprafață de 0,3002 ha ceea ce
reprezintă 0,0063 % din suprafața clasei de habitate ”Pășuni”.



unele specii de interes conservativ nu au fost observate în zonă nici de către
speciliaștii care au realizat planul de management și nici în urma deplasărilor
pentru realizarea prezentului studiu;



existența unor suprafețe similare ca habitat la nivelul luncii râului Siret în
vecinătatea amplasamentului proiectului.

Drumul de acces este limitrof unei zone cu vegetației arbustivă și arborescentă situate în
ROSPA 0072, suprafață care nu a fost considerată de importanță pentru speciile de interes
conservativ din sit, lungimea drumului fiind de 429 m. Acest drum va fi tranzitat de mijloce de
transport și utilaje cu precădere în perioada de execuție a lucrărilor, în perioada de funcționare va
fi folosit de autoturismele ANIF și ocazional de alte utilaje și mijloace de transport dacă vor fi
necesare reparații la componentele proiectului. Această activitate a proiectului propus va avea un
impact negativ nesemnificativ generat de deranjul produs de mijlocele de transport asupra
speciilor de păsări de interes conservativ din următoarele motive:
-

drumul există și este folosit si de utilajele agricole/căruțe – nu se creează o cale
nouă de acces;

-

distanța parcursă în zona limitrofă sitului este mică – 0,43 km;

-

unele specii de interes conservativ nu au fost observate în zonă;
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-

în vecinătatea drumului de acces nu au fost identificate cuiburi ale speciilor de
păsări de interes conservativ.

În concluzie, implementarea proiectului supus analizei nu va afecta starea de conservare a
celor 47 specii a speciilor de păsări care constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura
2000 – ROSPA0072 pentru care a fost întocmit Planul de management. Implementarea
proiectului nu influențează menţinerea stării de conservare a populaţiilor speciilor de
importanță conservativă, deoarece nu reduce habitatele folosite pentru necesitățiel ecologice
de aceste specii și nici nu determină prin lucrările propuse mortalități ale exemplarelor sau
limitarea resurselor de hrană disponibile ori impurificarea cale factorilor de mediu care să
determine modificarea structurii și funcțiilor habitatelor de la nivelul ariei naturale protejate.

II.3. Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ROSPA 0072
Lunca Siretului Mijlociu
Structura ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu este definită de totalitatea factorilor
abiotici (climă, relief, ape de suprafaţă) şi biotici (faună şi floră) care contribuie la realizarea
cadrului natural.
Amplasamentul proiectului analizat se află pe malul stâng al râului Siret, în perimetrul
ROSPA0072. Suprafaţa sitului fiind de 10.329,50 ha, iar suprafaţa ocupată de proiect fiind de
0,4002 ha, rezultă că proiectul menţionat va ocupa 0,0038 % din suprafața ariei naturale protejate
și 0,025 % din suprafața clasei de habitate ”Pășuni”, iar definitiv va fi ocupată o suprafață de
0,1002 ha ceea ce reprezintă 0,0063 % din suprafața clasei de habitate ”Pășuni”..
Din punct de vedere geologic, bazinul hidrografic Siret ocupă zona de interferenţă şi părţi
din:


Geosincluinalul Carpaţilor Orientali (structuri cutate şi mai dure, şisturi cristaline, roci
vulcanice, gresii, marne, menilite);



Platforma Moldovenească alcătuită dintr-un fundament cristalin şi o cuvertură
sedimentară (depozite monoclinale, slab coezive şi uşor erodabile: nisipuri, argile, mai rar
gresii slab consolidate);
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Depresiunea Bârladului.
Deasupra formaţiunilor geologice de vârstă bassarabiană şi kersoniană s-au depus

acumulări aluvionare, loessoide sau grosiere de vârstă pleistocenă, urmate de depozite mai noi
aflate în terasa joasă, în plajele şi luncile cursurilor de apă de vârstă holocenă.
Acestea din urmă cuprind nisipuri şi pietrişuri cu grade diferite de sortare.
Zona studiată aparţine Podişului Central Moldovenesc străbătut de râul Siret. Aspectul
actual al Podişului Moldovenesc este rezultatul unei îndelungate evoluţii, determinată de
litologie (predomină depozitele argiloase), climă, structura monoclinală şi mişcările
epirogenetice.
Date geologice ale zăcământului:


zăcământul de nisipuri şi pietrişuri din perimetrul Hârlești amonte 3 este de tip aluvionar,
dezvoltat de-a lungul râului Siret, în albia minoră şi majoră a acestuia şi aparţine
holocenului superior;



compoziţia mineralogică a elementelor de nisipuri şi pietrişuri este alcătuită din cuarţ,
cuarţite, gresii şi calcare cu un grad de rotunjire avansat.
Zona propusă pentru pentru implementarea proiectului este o zonă cu înclinare redusă.
Condiţiile hidroclimatice în bazinul Siretului, dependente în principal de zonalitatea

verticală, prezintă de asemenea o zonă largă de aspecte. Temperatura aerului are valori de - 20 30 C, pe munţii cei mai înalţi din nord, 70 - 90 C, în Podişul Sucevei şi Subcarpaţi şi, 100 - 110 C,
în câmpia de sud.
Precipitaţiile anuale prezintă, de asemenea, o mare variaţie locală şi zonală. Valorile
înregistrate sunt de 500 - 600 l/mp, în câmpie şi colinele Tutovei, 600 - 800 l/mp, în Subcarpaţi
şi Podişul Sucevei şi, 900 - 1200 l/mp, la munte. În ceea ce priveşte precipitaţiile trebuie
remarcat caracterul lor torenţial, ca efect al climatului temperat continental, fapt ce duce la
existenţa unor frecvente viituri de mare amploare şi inundarea unor suprafeţe riverane întinse.
Consideraţii hidrogeologice şi hidrochimice
În zona analizată, râul Siret curge într-un întins pat format de propriile aluviuni care se
află într-o continuă transformare. Această zonă se situează în Platforma Moldovenească, ca
unitate geologică, şi este constituită din depozite cuaternare reprezentate prin nisipuri, pietrişuri,
nisipuri argiloase şi pământuri prăfos-argiloase, aparţinând luncii râului Siret.
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Deasupra formaţiunilor geologice de vârstă bessarabiană şi kersoniană s-au depus
acumulări aluvionare, loeossoide sau grosiere de vârstă pleistocenă, urmate de depozite mai noi,
aflate în terasa joasă, în plajele şi luncile cursului de apă de vârstă holocenă. Acestea din urmă
cuprind nisipuri şi pietrişuri cu grade diferite de rulare.
Din punct de vedere hidrogeologic, în zonă se dezvoltă acviferele freatice cantonate în
terase sau zonele de luncă, şi acviferele de adâncime din orizonturile permeabile ale fornaţiunilor
bassarabiene. Stratul acvifer freatic cantonat în aluviunile grosiere şi depozitele argilo-prăfoase
ale teraselor este alimentat de precipitaţiile care cad pe suprafaţa acestora şi de afluxul natural al
acviferului din nivelul morfologic superior. Nivelul apei subterane în zona perimetrului Hârlești
Amonte 3 se situează la adâncimi cuprinse între 0,10 - 3,90 m.
Din punct de vedere hidrologic, pe baza informaţiilor de la Staţia Hidrometrică Roman,
prin prelucrarea statistică a şirurilor de valori, şi prin valorificarea corelaţiilor şi a relaţiilor de
generalizare valabile pentru zona studiată, au fost determinate următoarele debite maxime cu
probabilităţi de depăşire:


Q max. 1% = 2700 mc/s;



Q max. 2% = 2320 mc/s;



Q max. 5% = 1790 mc/s;



Q max. 10% = 1400 mc/s;

Debitul de apă Q mediu multiannual a râului Siret = 75,1 mc/s → 617,76 mii mc
zilnic iar volumele autorizate pentru apa prelevată sunt următoarele:
Vmaxim zilnic în an mediu = 18,3 mii mc
Vmaxim zilnic în an secetos = 22,9 mii mc
Volumul prelevat reprezintă între 2,96 % și 3,07 % din debitul mediu zlnic al râului
Siret.
Flora din zona amplasamentului proiectului
Chiar dacă ROSPA0072 nu a fost declarat sit pentru protecţia unor tipuri de habitate de
interes comunitar, starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru
menţinerea echilibrului ecosistemului, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a
speciilor de păsări.
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Dintre clasele de habitate existente pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSPA0072 (râuri
– lacuri, mlaştini - turbării, pajişti naturale – stepe, culturi, păşuni, păduri de foioase), în zona
amplasamentului proiectului supus analizei şi vecinătăţile acestuia sunt prezente următoarele
tipuri de habitate:


ape curgătoare cu plaje de pietriş şi nisip;



suprafețe înierbate cu specii pioniere stabilite pe depozitele de aluviuni



zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.

Habitat de zăvoi cu Salix alba şi Populus alba de pe malul drept al râului Siret, vis-a vis de
amplasamentul proiectului
Tipul de habitat Natura 2000 identificat pe malul drept, în vecinătatea zonei de
implementare a proiectului este 92A0 – „Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba”, care
corespunde în clasificarea naţională habitatului R4405 – “Păduri daco-getice de plop negru
(Populus nigra) cu Rubus caesius”. Acest tip de habitat este frecvent în luncile de deal şi de
câmpie din toată ţara, în zona pădurilor de stejar, la altitudini de 50 – 300 m.
Asociaţia vegetală caracteristică este Salicetum albae-fragilis şi se dezvoltă pe soluri de
tipul: aluviosol, nisipoase, mijlociu-profunde, uneori scheletice, mezobazice, umede,
mezotrofice.
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Din punct de vedere structural, fitocenozele sunt edificate de specii europene, nemorale,
astfel:


stratul arborilor, compus din plop negru (Populus nigra) cu exemplare rare de plop alb
(Populus alba), sălcii (Salix alba, S. fragilis), ulm (Ulmus laevis), stejar pedunculat
(Quercus robur), anin negru (Alnus glutinosa) cu o acoperire variabilă (70–90%) şi
înălţimi de 25–35 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor este variabil dezvoltat fiind compus
din Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Evonymus europaeus;



stratul ierburilor şi subarbuştilor este dominat de Rubus caesius şi Galium aparine.

Compoziţia floristică:
 specii edificatoare: Populus nigra;
 alte specii importante: Althaea officinalis, Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera,
Eupatorium canabinum, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Lycopus
europaeus, Melandrium album, Rorippa sylvestris, Ranunculus repens, etc.
Valoarea conservativă a acestui habitat este foarte mare.
Compoziția floristică a suprafețelor acoperite cu vegetație ierboasă pe amplasament și din
vecinătate este caractistică pajiștilor pășunate.

Aspectul vegetației suprafiețelor înierbate din de pe aplasament și din vecinătatea acestuia
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)

101

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu
apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău

Fauna din zona amplasamentului proiectului
Fauna specifică habitatelor de pe malurile râului Siret în zona amplasamentului
proiectului şi zonele limitrofe acestui amplasament este caracteristică zonelor de luncă cu
influenţe antropice.
Fauna din bazinul mijlociu al Siretului este foarte diversificată şi bogată, datorită
condiţiilor variate de mediu şi a habitatelor diverse.
Fauna acvatică este constituită din numeroase specii de nevertebrate şi vertebrate.
Nevertebratele sunt reprezentate prin cel mai mare număr de specii, la nivelul tuturor
tipurilor de ecosisteme, având o distribuţie relativ uniformă.
Fauna de nevertebrate din sol este reprezentată de specii aparţinând clasei Miriapoda,
Crustacea (crustacei tereştri din ordinul Isopoda) şi Insecta (în special ordinului Coleoptera,
Diptera şi Lepidoptera - familia Noctuidae).
Mediul acvatic reprezintă habitatul pentru un număr mare de nevertebrate:


protozoare (prezente în habitatele de apă dulce);



rotifere (componente importante ale comunităţilor planctonice, pot fi dominante în
planctonul râurilor);



viermi plaţi – încrengătura Plathelminthes (clasa Turbellaria include forme pădătoare
mobile localizate pe fundul apelor, iar clasele Trematoda şi Cestoda cuprind specii
parazite la peşti şi alte vertebrate, inclusiv la oameni), încrengătura Nematoda (specii
parazite, prădătoare şi fitofage);



viermi inelaţi – încrengătura Oligochaeta (cuprinde organisme care populează
sedimentele de pe fundul apei, dar şi specii parazite ale vertebratelor sau prădătoare).
Ecosistemele acvatice sunt populate de un număr redus de specii de insecte, îndeosebi de

stadiile larvare al speciilor din ordinele Diptera şi Odonata, uneori adulți din grupul
hemipterelor.
O altă categorie de nevertebrate care populează atât bentosul cât şi neustonul râului Siret
o reprezintă moluştele cu cele două mari grupe, melci (Gasteropoda) şi scoici (Lamilibranhiata).
Dintre speciile de moluşte din masa apei cităm Dreissena polymorpha – specie invazivă în ţara
noastră dar care serveşte ca hrană pentru o serie de specii de păsări.
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Dintre crustacei menţionăm speciile care alcătuiesc zooplanctonul, cladocerele şi
copepodele.
Pentru păsările ihtiofage, prezenţa peştilor este cea mai importantă. În bazinul mijlociu al
Siretului, datorită condiţiilor acvatice, ihtiofauna este şi ea foarte variată (Aspius aspius, Barbus
barbus, Chondrostoma nasus, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Misgurnus fossilis, Silurus glanis),
dar din păcate mult sărăcită prin dispariţia sau reducerea drastică a efectivelor majorităţii
speciilor în principal ca urmare a braconajului.
Amfibienii cei mai comuni în apele din bazinul mijlociu al Siretului sunt speciile: Rana
ridibunda, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina bombina, Hyla arborea.
Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice din lunca Siretului și în vecinătatea
acestorasunt: Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis. Unele păsări acvatice, ca Ciconia
ciconia şi Ardea cinerea, se hrănesc şi pe câmpuri, consumând printre altele şopârle ca Lacerta
agilis.
Importanţa ROSPA0072 constă în faptul că reprezintă una din zonele de hrănire şi
odihnă pentru principalele populaţii de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a
arcului carpatic şi se concentrează pe valea şi lunca Siretului, în drumul lor spre bălţile
Dunării (toamna), sau, spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara).
Realizarea acumulărilor de apă cu deosebire în bazinul râului Siret au amplificat
importanţa culoarului Est - European pentru migraţia păsărilor sălbatice, dintre care, numeroase
specii acvatice: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea),
threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser anser,
Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Gallinula chloropus,
Fulica atra), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus,
Limosa limosa, Tringa totanus, Tringa ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna
hirundo, Chlidonias hybridus), hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide
(Acrocephalus sp.) s.a.
Menţionăm faptul că multe specii de păsări aflate în pasaj preferă lacurile de acumulare
(atât luciul apei, zona litorală cât şi coada lacurilor unde există mult stuf) construite pe Siret (la
nivelul zonei litorale a lacurilor unde apa este mică, păsările găsesc nevertebratele limnicole care
reprezintă o sursă bogată de hrană).
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Pentru păsările care iernează la noi în ţară situaţia este diferită, ele preferând zonele în
care nivelul apei variază, astfel încât gheaţa se sparge şi ele au posibilitatea să găsească hrană în
apă.
Mamiferele care trăiesc sau pătrund în habitatele acvatice și ripariene din bazinul mijlociu
al Siretului au şi ele relaţii ecologice cu păsările acvatice, ca pradă, prădători sau factori de
deranjare a lor. Carnivorele sunt reprezentate de vulpe (Vulpes vulpes). Mai sunt prezente de
asemenea speciile: iepurele de câmp (Lepus europaeus), şobolanul de apă (Arvicola terrestris),
şobolanul de câmp (Apodemus agrarius), şoarecele de câmp (Microtus arvalis) şi popândăul
(Citellus citellus). Şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus) este prezent în apele din apropierea
aşezărilor umane. Berzele, stârcii şi heretele de stuf se hrănesc şi cu astfel de rozătoare.
Un rol important în cadrul factorilor de mediu care definesc ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu îl are cursul râului Siret. Din punct de vedere al evoluţiei pe terment scurt şi
mediu cel mai susceptibil de a suferi modificări este factorul de mediu apă, prin componenta
apă de suprafaţă reprezentată la nivelul acestui sit, în principal, de cursul râului Siret. Orice
modificare calitativă sau cantitativă a cursului râului atrage după sine modificări ale
vegetaţiei şi faunei lotice, dar, şi a compoziţiei specifice a organismelor care populează
malurile sale. Volumul prelevat de SPA Dămienești reprezintă între 2,96 % și 3,07 % din
debitul mediu zilnic al râului Siret.
Ca urmare a aspectelor prezentate considerăm că implementarea proiectului „Staţia
de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor

SPP1

Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti”, nu numai că nu va
afecta relaţiile structurale şi funcţionale care menţin integritatea ROSPA0072 Lunca Siretului
Mijlociu, ci dimpotrivă, pe termen mediu şi lung va avea efecte pozitive privind menţinerea
integrităţii sitului menţionat.
II.4. Obiectivele de conservare ale ROSPA0072
Scopul Planului de management: Protecţia speciilor de păsări de interes naţional şi
comunitar prin reducerea presiunilor antropice.
Obiectivele Planului de management constau în:
a)Asigurarea administrării şi a managementului efectiv al sitului;
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b)Reducerea presiunilor antropice actuale asupra păsărilor şi habitatelor din sit;
c)Evitarea apariţiei unor noi presiuni antropice cu impact semnificativ asupra păsărilor şi
habitatelor din sit;
d)Creşterea capacităţii de suport a sitului pentru menţinerea sustenabilă a populaţiilor de
păsăride interes comunitar şi naţional.

II.5. Descrierea stării de conservare a ROSPA0072
Descrierea stării actuale de conservare
Deoarece situl Natura 2000 – ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

se întinde pe

teritoriul a 3 judeţe, cuprinzând o suprafață de 10.329,50, starea de consevare a acestuia este
diferită, în funcţie de condiţiile naturale concrete, de frecventele revărsări ale apelor râului Siret
în ultimii ani, şi de intervenţiile antropice (braconaj piscicol şi cinegetic, inundaţii, management
forestier defectos, abandonarea diferitelor categorii de deşeuri, poluarea apei, vandalism, etc).
Sunt zone în care starea de conservare este favorabilă şi zone în care malurile şi lunca râului
Siret sunt erodate, astfel că, deteriorarea habitatelor de interes pentru speciile de păsări are
consecinţe şi asupra acestora.
Chiar dacă ROSPA0072 nu a fost declarat sit pentru protecţia unor tipuri de habitate de
interes comunitar, starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru
menţinerea echilibrului ecosistemului, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabile a
speciilor de păsări.
La nivelul ROSPA0072 sunt numeroase suprafețe pe care sunt depozitate ilegal deșeuri
menajere sau din gospodării.. Depozitarea ilegală a deșeurilor contribuie la degradarea zonelor
naturale.
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Deșeuri depozitate ilegal pe malul râului Siret, în zone cu vegetației arbustivă și arborescentă,
în interiorul ROSPA 0072

Deșeuri depozitate ilegal pe malul râului Siret, în zone cu vegetației arbustivă și arborescentă,
în interiorul ROSPA 0072
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Deșeuri depozitate ilegal pe malul râului Siret, în interiorul ROSPA 0072, pe suprafața
propusă pentru amplasarea stației de pompare

Deșeuri depozitate ilegal pe malul râului Siret, în interiorul ROSPA 0072, pe pe suprafețe
situate în vecinătatea amplasamentului propus pentru stației de pompare
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Evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor
Evoluţia habitatelor din zona amplasamentului studiat depinde de menţinerea structurii
actuale a reliefului la nivelul albiei minore a râului Siret.
Evoluţia malurilor râului Siret este un proces continuu care are 2 compnente: eroziune –
în zonele unde viteza de scurgere este mare și colmatare – în zona meandrelor. Fenomenul de
erodare determină reducerea terenurilor agricole și forestiere și creșterea concetrației materiei
organice în masa apei prin antrenarea unor fragmente acoperite cu vegetație. Fenomenul de
colmatare – depunere a aluviunilor în zonele cu viteze de curgere mică ceea ce determină
apariția unor zone cu acumulări de nisipuri, pietrișuri, mâluri pe care se dezvoltă vegetație
pionieră alcătuită din ierburi care evoluează în 3-4 ani către zone acoperite de vegetație
arbustivă și arborescentă tânără cu înălțimi până la 3 m. Fixarea acumulărilor prin acoperirea cu
vegetației lemnoasă are ca efect îngustarea cursului râului Siret în zonă, creșterea vitezei de
curgere și erodarea accentuată a malului opus acumulării.

II.5. Relația cu ANPIC invecinate
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, deşi nu este învecinată, are relaţii funcţionale cu
siturile mai jos menţionate deoarece se află pe acelaşi coridor de migraţie al păsărilor:


ROSPA0063 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti.



ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior;



ROSCI0434 Siretul Mijlociu;



ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman.

Atât prin amplasament cât şi prin activitatea desfăşurată, proiectului supus analizei nu
are impact asupra obiectivelor de conservare ale siturilor Natura 2000 cu care ROSPA0072
are relaţii funcţionale.
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III. IDENTIFICAREAŞI EVALUAREA IMPACTULUI
În scopul identificării şi evaluării tipurilor de impact ale proiectului „Staţia de pompare
SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2
Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti”, cu potenţial de afectare a sitului Natura 2000
– ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu se va folosi o scală. Aceasta va ierarhiza sensul (pozitiv
sau negativ) în care implementarea acestui proiect va avea impact asupra obiectivelor de
conservare ale acestui sit.
Impactul va fi prognozat utilizând o scală cu 5 nivele:
Tipul impactului
impact pozitiv semnificativ
impact pozitiv
Impact neutru
impact negativ nesemnificativ
impact negativ semnificativ

Valoare
+3
+ 1 .. +2
0
-1 … -2
-3

Se vor evidenţia următoarele categorii de impact:
 direct
 indirect
 pe termen scurt
 pe termen mediu
 pe termen lung
 rezidual
 cumulativ
Suprafaţa de teren utilizată pentru implementarea proiectului supus analizei este de
0,4002 ha şi va fi ocupată permanent doar 0,1002.
Efectele negative ale implementării proiectului analizat sunt determinate de:
 funcţionarea utilajelor;
 prezenţa oamenilor în zonă;
 transportului materialelor/deșeurilor.
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Cele mai sensibile specii la zgomotul produs de traficul utilajelor sunt păsările deoarece
aceste sunete interferează în mod direct cu comunicarea interspecifică prin intermediul sunetelor
şi în acest mod afectează indirect comportamentul de teritorialitate şi rata împerecherii. Cu toate
acestea particularităţile terenului precum şi tipurile de habitate pot influenţa propagarea
zgomotului şi implicit densitatea populaţiilor de păsări. Zona studiată este o zonă deschisă, astfel
că sunetul se propagă în toate direcţiile fără a fi condus către un anumit culoar. Astfel,
morfologia regiunii permite o disipare rapidă a zgomotului.
Zgomotul şi deranjul determinat de prezenţa fizică a muncitorilor nu cauzează un
disconfort mare speciilor de păsări din zona implementării proiectului supus analizei deoarece
unele dintre speciile identificate la nivelul teraselor folosesc pentru hrănire şi cuibărit tufişuri și
arbori, iar în zonele din vecinătatea perimetrului proiectului nu au fost identificate cuiburi ale
speciilor de păsări. Aceste specii depind de vegetaţia menţionată, iar, ele pot fi afectate
semnificativ dacă se defrişează vegetaţia, sau în cazul lucrărilor efectuate în imediata vecinătate
a cuiburilor, situaţie care nu se regăseşte în cazul amplasamentului analizat.

III.1. Evaluarea semnificaţiei impactului direct
Nr.
crt.

1

2

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
Procentul din suprafaţa
habitatului de interes
comuitar care va fi pierdut

Cuantificare

Nivel
impact

-

0

Procentul care va fi
pierdut din suprafeţele
habitatelor folosite pentru
necesităţile de hrană,
odihnă şi reproducere ale
speciilor
de
interes
comunitar

0,0038 % din
SPA
0,025% din
S clasei de
habitate
“Pășuni”
temporar
și 0,0063 %
definitiv

0

Justificarea nivelului de impact acordat
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a
47 specii de păsări
Amplasamentul proiectului ocupă 0,4002 ha, din
suprafaţa clasei de habitate “Pășuni”, din care 0,1002
ha va fi ocupată definitiv, ceea ce reprezintă 0,0063
% din suprafața acestei clase de habitate.
Suprafețele ocupate temporar sau definitiv de proiect
prezintă o vegetație ierboasă. În zona propusă pentru
amplasarea stației de pompare sunt 5 exemplare de
salcie care vor fi îndepărtate în perioada de realizare a
construcție.
Conform Anexei 27 la Planul de management al
ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu, proiectul nu
este amplasat în zone importante pentru speciile de
păsări de interes conservativ, impactul fiind negativ
nesemnificativ aupra unui nr. de 12 taxoni conform
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3

Fragmentarea habitatelor
de interes comunitar

-

0

4

Durata sau persistenţa
fragmentării habitatelor de
interes comunitar

-

0

5

Durata sau persistenţa
perturbării speciilor de
interes comunitar

10 luni

-1

Amplasamentul
proiectului (distanţa faţă
de ANPIC

Parțial în
perimetrul
ROSPA0072

0

6

7

Pe S de 0,10
Schimbări în densitatea
ha a
populaţiilor
aplasamentului
SPA
500 m de-a
lungul
traseului

-1

analizei prezentate în subcapitolul II.2.1.
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a
47 specii de păsări
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a
47 specii de păsări
În perioada de execuție a lucrărilor speciile de
avifaună prezente în zonă vor fi deranjate de
prezența utilajelor și muncitorilor. Disconfortul
posibil a fi creat unor exemplare de păsări din
speciile de importanță comunitară care s-ar putea
afla pe amplasamentul proiectului sau zonele
limitrofe generează un impact potențial negativ
nesemnificativ asupra unor exemplare aparținând la
12 taxoni care se pot afla în zonă – evaluare realizată
pe baza cerințelor ecologice ale speciilor de
importanță comunitară menționate în Formularul
Standard Natura 2000 actualizat în 2016 și a
observațiilor din teren.
Amplasamentul proiectului este situat parțial în
perimetrul ROSPA0072.
Suprafețele ocupate la nivelul ROSPA0072 sunt
următoarele:
 1000 mp (0,1 ha) permanet – amplasamentul
stație la nivelul căruia se va amenaja temporar
organizarea de șantier;
 3000 mp (0,3 ha) temporar –traseul comun al
CR 1 și CR 2 pe o lungime de 430 și 70 m
lungime doar traseu CR 1 deoarece Cr 2 va fi
amplasata prin procedeul RELINING începând
de la bifurcație până la limita ROSCP 0072;
 drumul amenjat nu va ocupa suprafețe
suplimentare deoarece va fi amenajat un drum de
exploatare existent;
 suprafață ocupătă de 2 stâlpi energie electrică 2
mp = 0,0002 ha - permanent.
Pe amplasamentul proiectului şi vecinătăţile acestuia,
precum și de-a lungul drumului de acces, s-ar putea
afla exemplare aparţinând a 12 specii de păsări de
interes
conservativ
(Alcedo
athis,
Anas
platyrhynchos, Anthus campestris, Buteo buteo,
Ciconia ciconia, Dendrocopos leucotos, Falco
subbuteo, Falco tinnunculus, Fulica atra, Lanius
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collurio, Lanius minor și Vanellus vanellus), dintre
cele 47 specii de păsări care constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0072. Densitatea acestor specii
este posibil să scadă în zona amplasamentului şi
vecinătăţile acestuia, dar, existând condiţii similare de
habitat în amonte şi aval de acest amplasament este
de presupus că densitatea va creşte în aceste zone.

conductelor de
refulare în
ROSPA0072

8

9

10

11

Reducerea
numărului
exemplarelor speciilor de
interes comunitar
Scara de
înlocuirea
afectate de
proiectului
Scara de
înlocuirea
afectate de
proiectului

pentru
speciilor
implementarea

Se estimează un impact potențial negativ
nesemnificativ asupra unor exemplare aparținând la
12 taxoni care se pot afla în zonă – evaluare realizată
pe baza cerințelor ecologice ale speciilor de
importanță comunitară menționate în Formularul
Standard Natura 2000 actualizat în 2016 și a
observațiilor din teren. Analiza a fost detaliată în
subcap II.2.1.
Conform Anexei 27 la Planul de management al
ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu, proiectul
propus nu este amplasat în zone importante pentru
speciile de păsări de interes conservativ, impactul
fiind negativ nesemnificativ conform analizei
prezentate în subcapitolul II.2.1.
Tranzitarea drumului de acces va genera deranj
populațiilor de păsări din imediata vecinătate,
impactul acestei activități este negativ nesemnficativ
conform analizei prezentate în subcapitolul II.2.1.
Numărul exemplarelor speciilor de păsări de interes
comunitar nu va scădea deoarece au condiţii similare
de habitat în aval şi în amonte de amplasamentul
proiectului

0

0

0

0

Nu este cazul.

0

ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a
47 specii de păsări

timp

timp pentru
habitatelor
implementarea

Modificări ale dinamicii
relaţiilor care definesc
structura şi/sau funcţia
ANPIC

0

0

0

Implementarea proiectului nu generează efecte
negative care să conducă la modificări ale dinamicii
relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei
naturale protejate. Suprafețele ocupate de proiec sun
mici și nu afectează habitate folosite pentru cuibărit
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12

Modificarea altor factori
(resurse naturale)
care
determină
menţinerea
stării
favorabile
de
conservare a ANPIC

0

de speciile de interes conservativ. Volumul prelevat
de SPA Dămienești reprezintă între 2,96 % și 3,07 %
din debitul mediu zilnic al râului Siret.
Nu este cazul. Implementarea proiectului va avea
efecte locale, limitate la suprafețele ocupate de
obiectivele proiectului astfel încât nu va produce
perturbări ale factorilor naturali la nivelul ariei
naturale protejate. Suprafețele ocupate de proiec sun
mici și nu afectează habitate folosite pentru cuibărit
de speciile de interes conservativ. Volumul prelevat
de SPA Dămienești reprezintă între 2,96 % și 3,07 %
din debitul mediu zilnic al râului Siret.
IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV

0

TOTAL

-2

III.2. Evaluarea semnificaţiei impactului indirect
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
Procentul din suprafaţa
habitatului de interes
comuitar care va fi
pierdut
Procentul care va fi
pierdut din suprafeţele
habitatelor
folosite
pentru necesităţile de
hrană,
odihnă
şi
reproducere
ale
speciilor de interes
comunitar
Fragmentarea
habitatelor de interes
comunitar
Durata sau persistenţa
fragmentării habitatelor
de interes comunitar

Durata sau persistenţa
perturbării speciilor de
interes comunitar

Cuantificare

Nivel
impact

-

0

0

0

-

0

-

0

10 luni

-1

Justificarea nivelului de impact acordat
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru
protecţia a 47 specii de păsări
Impactul asupra habitatelor este direct, proiectul
nu are impact indirect asupra habitatelor utilizate
pentru hrănire, reproducere și odihnă de către
speciile de păsări de interes conservativ.

ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci
pentru
protecţia a 47 specii de păsări
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci
pentru
protecţia a 47 specii de păsări
Perturbarea speciilor de interes comunitar – din
punct de vedere al impactului indirect - va fi
determinată de traficul generat de implementarea
proiectului și va afecta un număr de 12 specii.
Impactul va fi nesemnificativ deoarece sunt
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utilizate căi de acces deja existente folosite și la
exploatațiile agricole din zonă.
Amplasamentul
proiectului
(distanţa
faţă de ANPIC

Parțial în
perimetrul
ROSPA0072

0

7

Schimbări în densitatea
populaţiilor

0

0

8

Reducerea numărului
exemplarelor speciilor
de interes comunitar

0

0

0

0

6

9

10

11

Scara de timp pentru
înlocuirea
speciilor
afectate
de
implementarea
proiectului
Scara de timp pentru
înlocuirea habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectului
Modificări
ale
dinamicii relaţiilor care
definesc structura şi/sau

0

0

0

0

Amplasamentul proiectului este situat parțial în
perimetrul ROSPA0072.
Suprafețele ocupate la nivelul ROSPA0072 sunt
următoarele:
 1000 mp (0,1 ha) permanet –
amplasamentul stație la nivelul căruia se va
amenaja temporar organizarea de șantier;
 3000 mp (0,3 ha) temporar – traseul comun
al CR 1 și CR 2 pe o lungime de 430 și 70 m
lungime doar traseu CR 1 deoarece Cr 2 va
fi amplasata prin procedeul RELINING
începând de la bifurcație până la limita
ROSCP 0072;
 drumul amenjat nu va ocupa suprafețe
suplimentare deoarece va fi amenajat un
drum de exploatare existent;
 suprafață ocupătă de 2 stâlpi energie
electrică 2 mp = 0,0002 ha - permanent.
Eventualele schimbări în densitatea populațiilor
vor fi generate în mod direct de implementarea
proiectului. Activitățile propuse nu determină
impact indirect.
Numărul exemplarelor speciilor de păsări de
interes comunitar nu va scădea deoarece au
condiţii similare de habitat în aval şi în amonte
de amplasamentul proiectului
Nu vor fi specii afectate care să necesite
înlocuire.

ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru
protecţia a 47 specii de păsări

Suprafețele ocupate de proiec sun mici și nu
afectează habitate folosite pentru cuibărit de
speciile de interes conservativ. Volumul prelevat
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funcţia ANPIC

12

de SPA Dămienești reprezintă între 2,96 % și
3,07 % din debitul mediu zilnic al râului Siret.
Nu este cazul.

Modificarea
altor
factori
(resurse
naturale)
care
determină menţinerea
stării favorabile de
conservare a ANPIC
TOTAL

0

0

-1

IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV

III.3. Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen scurt
Având în vedere caracteristicile proiectului și durata de timp propusă pentru implementare,
impactul pe termen scurt este identic cu impactul direct prezentat în subcapitolul III. 1.

III.4. Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen lung
Nr.
crt.

1

2

3

4

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
Procentul din suprafaţa
habitatului de interes
comunitar care va fi
pierdut
Procentul care va fi
pierdut din suprafeţele
habitatelor
folosite
pentru necesităţile de
hrană,
odihnă
şi
reproducere
ale
speciilor de interes
comunitar
Fragmentarea
habitatelor de interes
comunitar
Durata sau persistenţa
fragmentării habitatelor
de interes comunitar

Cuantificare

Nivel
impact

-

0

0

0

-

0

-

0

Justificarea nivelului de impact acordat

ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a
47 specii de păsări
Edificarea obiectelor proiectului se va realiza în 10
luni – nu este cazul unui impact pe termen lung.
Pe suprafețele ocupate de proiect nu au fost
identificate zone de cuibărirere ale speciilor de interes
conservativ. Aspectul biotopului și biocenozei din
zonele afectate de proiect este similar unor suprafețe
întinse situate la nivelul luncii râului Siret pe suprafața
ROSPA0072.
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a
47 specii de păsări
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru protecţia a
47 specii de păsări
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5

Durata sau persistenţa
perturbării speciilor de
interes comunitar

6

Amplasamentul
proiectului
(distanţa
faţă de ANPIC

7

8

9

10

11

Schimbări în densitatea
populaţiilor
Reducerea numărului
exemplarelor speciilor
de interes comunitar
Scara de timp pentru
înlocuirea
speciilor
afectate
de
implementarea
proiectului
Scara de timp pentru
înlocuirea habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectului

Modificări
ale
dinamicii relaţiilor care
definesc structura şi/sau
funcţia ANPIC
Modificarea
factori

-

0

În perimetrul
ROSPA0072

0

-

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

altor
(resurse

Edificarea proiectului durează doar 10 luni.
Funcțiunarea investiției va fi nedeterminată. În
perioada de funcționare nu vor fi efectuate activități cu
impact semnificativ asupra speciilor de interes
conservativ. În perioada de funcționare vor fi captate
debitele de apă autorizate din râul Siret și vor fi
efectuate operațiuni de întreținere, revizie și eventual
reparații ale clădirii și echipamentelor stației de
pompare.
Amplasamentul proiectului este în perimetrul
ROSPA0072 .
Suprafețele ocupate la nivelul ROSPA0072 sunt
următoarele:
 1000 mp (0,1 ha) permanet – amplasamentul
stație la nivelul căruia se va amenaja temporar
organizarea de șantier;
 suprafață ocupătă de 2 stâlpi energie electrică 2
mp = 0,0002 ha - permanent.
Pe termen lung nu vor exista schimbări în densitatea
populațiilor.
Nu este cazul.

Nu este cazul.

Pe suprafața de 0,30 ha - traseul conductelor de
refulare în ROSPA0072, suprafețele vor reveni la
compoziția specifică inițial în termen de 2-3 ani.
Pe suprafața de 0,1002 ha vor persista construcțiile,
astfel încât până la închiderea proiectului și demolarea
construcțiilor pe aceste suprafețe nu se vor reface
habitatele naturale.
Nu este cazul.

Nu este cazul. Implementarea proiectului va avea
efecte locale, limitate la suprafața proiectului și nu va
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12

naturale)
care
determină menţinerea
stării favorabile de
conservare a ANPIC
TOTAL

0

0

produce modificări ale factorilor naturali la nivelul
ariei naturale protejate

-1

IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV

III.5. Evaluarea semnificaţiei impactului cumulat
Nu au fost identificate planuri sau proiecte care împreună cu proiectul analizat în prezentul
studiu să genereze impact cumulat. La nivelul râului Siret există numeroase proiecte care au ca
obiect de activitate exploatarea, transportul şi sortarea agregatelor de balastieră, proiecte care
sunt cantonate – în etapa de excavare – la nivelul unor acumulări de aluviuni. Aceste proiecte nu
generează impact cumulat cu proiectul analizat deoarece nu exploatează același tip de resursă
naturală, nu folosesc în comun căi de acces și nu sunt deversate ape uzate care să genereze
impact cumulat.

III.7. Evaluarea impactului în faza de construcție, operare și dezafectare
III.7.1. Evaluarea impactului în faza de construcție
Activităţile desfăşurate pe suprafaţa amplasamentului în perioada de edificare a
proiectului nu vor avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă sau freatice din zonă în
condițiile implementării măsurilor de reducre a emisiilor enumerate în subcap I.6.1. .
Accidental pot să apară poluări determinate de scurgerea de carburanţi şi/sau lubrefianţi
din angrenajele utilajelor folosite pe amplasament în perioada de construcție, acestea antrenate
de apa pluvială se pot scurge pe suprafaţă către corpurile de apă supraterane.
Cantităţile de lubrefianţi şi carburanţi stocate în angrenajele utilajelor folosite în perioada
de construcţie nu sunt mari astfel încât eventualele scurgeri accidentale în mediu nu produc
modificări semnificative asupra factorului de mediu apă.
În faza de edificare a a construcțiilor emisiile în aer vor fi următoarele:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)

117

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu
apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău

 emisiile de pulberi de pe căile de transport a materialelor şi echipamentelor, de la
manipularea materialelor de construcţie, precum şi de la săparea şanţurilor pentru
pozarea conductelor;
 emisiile de la motoarele mijloacelor auto care transportă materiile prime, materiale
şi echipamentele.
Poluantul specific operaţiilor de construcţie este reprezentat de particulele în suspensie
cu un spectru dimensional larg, incluzând şi particule cu diametre aerodinamice echivalente mai
mici de 10 μm (particule inhalabile, care pot afecta sănătatea umană).
Alături de emisiile de particule vor apărea emisii de poluanţi specifici gazelor de
eşapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operaţiile de construcție şi de la
vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanţii caracteristici motoarelor cu ardere internă cu
care sunt echipate utilajele şi vehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon,
oxizi de sulf, particule cu conţinut de metale grele, compuşi organici (inclusiv hidrocarburi
aromatice policiclice – HAP, substanţe cu potenţial cancerigen).
Sursele asociate lucrărilor de construcţie sunt surse deschise, libere. Se menţionează că
activităţile pentru realizarea propriu-zisă a construcţiilor, însemnând turnarea de betoane şi
lucrări de construcţii-montaj nu conduc la emisii de poluanţi, cu excepţia gazelor de eşapament
rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor şi a poluanţilor generaţi de operaţiile de
sudură (particule cu conţinut de metale, mici cantităţi de CO, NOx ).
Din momentul începerii organizării de şantier pe amplasament se vor produce zgomote
determinate de funcţionarea motoarelor şi operarea utilajelor folosite în faza de construcţie.
În perioada de construcție se estimează o creştere a zgomotului în zona
amplasamentului. Principalele surse de zgomot sunt reprezentate de echipamentele utilizate la
construirea facilitaţilor propuse. Utilajele folosite şi puterea acustică asociată sunt:


Betoniere: 3 buc. cu capacitatea de 6 m3 fiecare, Lw ≈ 105 dB(A);



Buldoexcavator: 1 buc. cu capacitatea de 1,5 m3 (30t) , Lw ≈ 115 dB(A);



Autocamioane: 2 buc cu capacitatea de 16 m3; Lw ≈ 107 dB(A)



Automacara: 1 buc (numai în perioada de amplasare a rezervoarelor – max. 2
ore), Lw ≈ 115 dB(A);
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Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în
funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală
şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.
Din măsurători, efectuate la societăţi cu activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în
zona utilajelor, la o distanţe de 10 – 15 m prezintă valori de:


60 –115 dB(A) – zonă de acţiune a mijloacelor auto;



70 –75 dB(A) –zonă buldoexcavator.

Pentru activităţi de tip industrial sunt prevăzute limitări ale nivelului de zgomot la limita
funcţională din mediul urban, prin STAS 10009/2017.
În perioada de construcție, vor fi edificate formele fizice ale proiectului:
 Staţie pompare de bază SPA Dămienești-Drăgești ……………..

1 buc

 Suprafaţa totală netă deservită de SPA Dămienești-Drăgești ............

2276,00 ha

 Plotul SPP1 Bătrâneşti în suprafaţă de 895 ha;
 Plotul SSP2 Dămieneşti în suprafaţă de 1381 ha.
 Debit instalat în staţia de bază SPA ……………………….………….. 1300 l/s
(4680mc/h)
 Înălţimea de pompare SPA ..............................................................
 Consolidare de mal ……………………………………………

75 mCA

35 m/ 70 mp

 Lungime conductă de refulare – reabilitată………………………… 2.920,00 m
din care:
 CR1 ……….. 1.900,00 m


CR2 ………. 1.020,00 m

Lucrările care vor fi executate și suprafețele ocupate au fost prezentate în capitolele
anterioare.
S-a propus realizarea unui drum de acces balastat cu lungimea de L = 429 m și o lațime l =
3,5 m
În cadrul proiectului s-a adoptat următoarea configuraţie în profil transversal:


parte carosabilă cu o lățime l = 3,5m



panta transversală = 3,00%
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taluz profil = 2/3

Drumul de accces are următoarea structură rutieră: 30 cm ballast compactat.
Drumul de acces va face legătura între amplasamentul stației de pompare propuse și
DJ159. Drumul de acces prevăzut de proiect urmărește cursul unui drum de exploatare agricolă
existent.
În perioada de constrcuție pe suprafaţa amplasamentului vor rezulta următoarele tipuri de
deşeuri:
 17 05 04 - sol rezultat din lucrări de excavare în vederea realizării construcțiilor și
amenajărilor, plantării stâlpilor pentru LEA care va deserve amplasamentul
analizat.;
 17 04.07 - deşeuri metalice rezultate din realizarea construcţiilor;
 17 01 01 – deșeuri de materiale de construcție şlamuri de beton din perioada de
construcţie;
 20 03 01 - deşeuri menajare generate de personalul care va lucra la implementarea
investiţiei;
 17 02 01 - deșeuri de lemn de la cofrare;
 15 01 10* - recipiente vopseluri;
 08 01 11* - deşeuri de vopsele şi lacuri;
 17 04 02 - țiglă metalică;
 17 04 11 - cabluri electrice;
 17 02 03 - materiale plastice;
 17 06 04 - materiale izolatoare (rezultate din activitatea de mutare a liniei electrice).
Impactul generat în faza de operare este Evaluarea impactului
negativ ca urmare a:
Ocupării temporare a suprafeței de 0,30 ha în Ocuparea suprafețelor propuse nu va avea
lunca și terasele râului Siret și ocupării niciun impact asupra speciilor de interes
permanente a unei S= 0,1002

conservativ. Zone similare din punct de
vedere

al

condițiilor

de

biotop

și

al
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asociațiilor

vegetale

sunt

răspândite

pe

suprafețe întinse în lunca râului Siret.
Producerea zgomotului, vibraţiilor şi prezenţa

Implementarea proiectului va avea un impact

umană pot avea efect perturbator asupra unor

negativ nesemnificativ asupra speciilor de

specii de păsări prezente în zonele de lucru şi

importanță comunitară determinat de deranjul

vecinătăţile imediate.

cauzat de realizarea lucrărilor.

III.7.2. Evaluarea impactului în faza de operare
Activităţile desfăşurate pe suprafaţa amplasamentului în perioada de funcționare a SPA
Dămienești nu vor avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă sau freatice din zonă în
condițiile implementării măsurilor de reducre a emisiilor.
Priza de apă a amenajării este amplasată pe malul stâng al râului Siret. Accesul apei în
cuva staţiei SPA Dămienești-Drăgești se face direct din râu apoi este refulată de pompele din
stația de pompare în conductele de refulare CR1 și CR2 care trasportă apa către stațiile de punere
sub presiune SPP1 Bătrâneşti și SSP2 Dămieneşti.
Accidental pot să apară poluări determinate de scurgerea de carburanţi şi/sau lubrefianţi
din angrenajele utilajelor folosite pe amplasament, acestea antrenate de apa pluvială se pot
scurge pe suprafaţă către corpurile de apă supraterane.
Cantităţile de lubrefianţi şi carburanţi stocate în angrenajele utilajelor folosite în perioada
de operare a obiectivului nu sunt mari astfel încât eventualele scurgeri accidentale în mediu nu
produc modificări semnificative asupra factorului de mediu apă.
În etapa de funcționare a proiectului sursele de poluare pentru factorul de mediu aer sunt
reprezentate de circulația autoturimelor în incinta amplasamentului.
Sursele de zgomot din perioda de funcționare sunt reprezentate de mijloacele auto
utilizate și funcționarea pompelor.
Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depăşi limita prevăzută prin STAS
10009/2017, respectiv 65 dB.
Amplasamentul terenurilor luate în studiu se află în extravilanul comunelor
Dămienești, județul Bacău și Icusești, județul Neamț. Distanța de la capătul conductei CR 1până
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la cea mai apropiată localitate (Rocna) este de cca 650 m. Distanța de la capătul conductei de
refulare CR 2 până la cea mai apropiată localitate (drăgești ) este de 1200 m.
Cele mai sensibile specii la zgomotul produs de traficul utilajelor sunt păsările deoarece
aceste sunete interferează în mod direct cu comunicarea interspecifică prin intermediul sunetelor
şi în acest mod afectează indirect comportamentul de teritorialitate şi rata împerecherii. Cu toate
acestea particularităţile terenului precum şi tipurile de habitate pot influenţa propagarea
zgomotului şi implicit densitatea populaţiilor de păsări. Zona studiată este o zonă deschisă, astfel
că sunetul se propagă în toate direcţiile fără a fi condus către un anumit culoar. Astfel,
morfologia regiunii permite o disipare rapidă a zgomotului.
Zgomotul şi deranjul determinat de prezenţa fizică a muncitorilor nu cauzează un
disconfort mare speciilor de păsări din zona implementării proiectului supus analizei deoarece
unele dintre speciile identificate la nivelul teraselor folosesc pentru hrănire şi cuibărit tufişuri și
arbori, iar în zonele din vecinătatea perimetrului nu au fost identificate cuiburi ale speciilor de
păsări. Aceste specii depind de vegetaţia menţionată, iar, ele pot fi afectate semnificativ dacă se
defrişează vegetaţia, sau în cazul lucrărilor efectuate în imediata vecinătate a cuiburilor, situaţie
care nu se regăseşte în cazul amplasamentului analizat.
Instalaţiile şi dotările tehnice, administrative şi sociale care vor fi amplasate nu
constituie o sursă de radiaţii pentru mediu sau de vibraţii de intensitate mare care să se propage
prin aer sau sol.
În perioada de exploatare a investiției pe suprafaţa amplasamentului vor rezulta
următoarele tipuri de deşeuri:
 20 03 01 – deșeuri municipale amestecate cu deşeuri menajere diverse - deşeuri
care sunt preluate periodic de către societăţi de salubritate. Acest tip de deşeuri vor fi
depozitate în container tip europubelă amplasat în zonă special amenajată
(platformă împrejmuită) care sunt periodic golite de către serviciul de salubritate
cu care societatea are contract conform Hotărârii Guvernului României nr.
856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile menajere se încadrează
in categoria 20 (produse pe care deţinătorul nu le mai utilizează);
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15 01 01 și 15 01 02 – ambalaje de hârtie, plastic vor fi colectate selectiv şi
valorificate prin societăţi de profil;

 15 02 03 - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de
protecţie – echipamente de protecție folosite de angajați (mănuși, salopete, măști,
etc);
 20 03 04 – nămol de la curăţarea bazinului vidanjabil;
 16.01.17 – deșeuri metalice rezultate ca urmare a reparațiilor în perioada de
funcționare.
Impactul generat în faza de operare este

Evaluarea impactului

negativ ca urmare a:
Ocupării temporare a suprafeței de 0,30 ha în Ocuparea suprafețelor propuse nu va avea
lunca și terasele râului Siret și ocupării niciun impact asupra speciilor de interes
permanente a unei S= 0,1002.

conservativ. Zone similare din punct de
vedere

al

asociațiilor

condițiilor
vegetale

de
sunt

biotop

și

al

răspândite

pe

suprafețe întinse în lunca râului Siret.
Producerea zgomotului, vibraţiilor şi prezenţa Implementarea proiectului va avea un impact
umană pot avea efect perturbator asupra unor negativ nesemnificativ asupra speciilor de
specii de păsări prezente în zonă

importanță comunitară determinat de deranjul
cauzat de funcționarea SPA Dămienești.

Prelevarea debitelor de apă necesare irigării a Debitul de apă Q mediu multiannual a râului
2276,00 ha.

Siret = 75,1 mc/s → 617,76 mii mc zilnic iar
volumele autorizate pentru apa prelevată sunt
următoarele:
Vmaxim zilnic în an mediu = 18,3 mii mc
Vmaxim zilnic în an secetos = 22,9 mii mc
Volumul prelevat reprezintă între 2,96 % și
3,07 % din debitul mediu zlnic al râului Siret.
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III.7.2. Evaluarea impactului în faza de dezafectare
La dezafectarea investiție, titularul proiectului va executa următoarele lucrări:
 dezasamblarea tuturor structurilor subterane şi supraterane;
 eliminarea conformă a deşeurilor de pe amplasament;
 colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale,
 nivelarea suprafeței.
Impactul generat de lucrările de dezfectare a formelor fizice ale proiectului analizat este
similar celui din perioada de constrcuție:
 impact negativ nesemnificativ generat de deranjul cauzat de utilajele folosite
pentru dezafectare și transportul materialelor reciclabile și a deșeurilor;
 prezența lucrătorilor în zonă.
Având în vedere că nu există un termen de funcționare a SPA Dămienești – Drăgești, este
imposibil de estimat modul în care va vor evolua vecinățile amplasamentului din punct de vedere
al diversității biologice. Astfel la momentul dezafectării va fi necesară o evaluare a impactului
acestor lucrări în conformitate cu legislația din acel moment și condițiile de amplasament.

III.7. Evaluarea semnificaţiei impactului fără a lua în considerare măsurile de
reducere a impactului
Nr.
crt.

1

2

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului

Cuanti-

Nivel

ficare

impact

Procentul din suprafaţa
habitatului de interes
comuitar care va fi
pierdut

-

0

Procentul care va fi
pierdut din suprafeţele
habitatelor
folosite
pentru necesităţile de
hrană,
odihnă
şi
reproducere
ale
speciilor de interes
comunitar

0,0038
din SPA

%

ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru
protecţia a 15 specii de interes comunitar.
Habitatele de pe amplasament pot fi de ineteres
pentru 12 specii ale avifaunei de interes
conservativ din zonă.

0,025% din
S clasei de
habitate
“Pășuni”
temporar

Justificarea nivelului de impact acordat

-1

și 0,0063 %

Conform Anexei 27 la Planul de management al
ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu, proiectul
nu este amplasat în zone importante pentru
speciile de păsări de interes conservativ
Nerespectarea măsurilor de reducere a impactului
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poate conduce la ocuparea unor suprafețe
suplimentare și poluări ale factorilor de mediu, în
special apă și sol, care pot avea impact negativ
prin reducerea habitatelor utilizate de speciile de
importanță comunitară pentru satisfacerea
necesităților.

definitiv

3

4

Fragmentarea
habitatelor de interes
comunitar
Durata sau persistenţa
fragmentării habitatelor
de interes comunitar
Durata sau persistenţa
perturbării speciilor de
interes comunitar

-

0

-

0

permanet

-2

ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci
pentru
protecţia a 47 specii de păsări
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci
pentru
protecţia a 47 specii de păsări
Nerespectarea măsurilor de reducere a impactului
implică:
 nerespectarea suprafețelor aprobate;

5

 depozitarea
materialelor
de
construcții/deșeurilor pe suprafețe situate la
nivelul teraselor sau albiei râului Siret;
 crearea unor noi căi de acces;
 nerealizarea unui sistem de canalizare, etc;
 prelevarea unor debite de apă mult mai mari
decât cele aprobate prin Avizul de
Gospodărire a apelor.
Neimplementarea măsurilor de reducere a
impactului va avea ca rezultat un impact negativ
neevaluat asupra speciilor de importanță
comunitară, generat de ocuparea suplimentară a
unor suprafețe din zonă, poluarea cu deșeuri și
ape uzate menajere, reducerea debitului râului
Siret aval de SPA Dămienești - Drăgești.
6

Amplasamentul
proiectului
(distanţa
faţă de ANPIC

Parțial în
perimetrul
ROSPA0072

0

Amplasamentul proiectului este situat parțial în
perimetrul ROSPA0072.
Suprafețele ocupate la nivelul ROSPA0072 sunt
următoarele:
 1000 mp (0,1 ha) permanet –
amplasamentul stație la nivelul căruia se va
amenaja temporar organizarea de șantier;
 3000 mp (0,3 ha) temporar –traseul comun
al CR 1 și CR 2 pe o lungime de 430 și 70 m
lungime doar traseu CR 1 deoarece Cr 2 va fi
amplasata prin procedeul RELINING
începând de la bifurcație până la limita
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7

8

Schimbări în densitatea
populaţiilor
Reducerea numărului
exemplarelor speciilor
de interes comunitar

permanent

0

-1

-1

ROSCP 0072;
 drumul amenjat nu va ocupa suprafețe
suplimentare deoarece va fi amenajat un
drum de exploatare existent;
 suprafață ocupătă de 2 stâlpi energie electrică
2 mp = 0,0002 ha - permanent.
Nerespectarea măsurilor de reducere a impactului
poate determina modificări în densitatea populații
speciilor de de interesc conservativ în zonă.
Pătrunderea personalului sau a utilajelor în
habitate de tipul zone cu arbuști, crânguri situate
în lunca Siretului, perturbă speciile și pot ucide
exemplare. Capturarea intenționată sau colectarea
ouălor determină în mod direct reducerea
populațiilor speciilor de interes comunitar.
Poluarea cu carburați și lubrefianți a
amplasamentului sau a zonelor adiacente ca
urmare a lipsei măsurilor care prevăd efectuarea
inspecției tehnice, monitorizarea utilajelor,
efectuarea reparațiilor, etc, depozitarea ilegală a
deșeurilor, nerealizarea fosei vidanjabile pentru
ape uzate pot cauza poluări cu impact negativ
asupra speciilor de interes comunitar din
ROSPA0072.
Nerespectarea suprafețelor propuse prin proiec,
creearea unor căi noi de acces și depozitarea
deșeurilor sau a materialelor de construcții pe
suprafețe situate la nivelul teraselor și albiei
râului Siret determină ocuparea unor suprafețe
suplimentare și implicit reducerea suplimentară a
habitatelor folosite de speciile de avifaună de
interes conservativ.

9

10

11

Scara de timp pentru
înlocuirea
speciilor
afectate
de
implementarea
proiectului
Scara de timp pentru
înlocuirea habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectului
Modificări
ale
dinamicii relaţiilor care
definesc structura şi/sau

0

-1

Reducerea populațiilor ca urmare a lipsei
măsurilor de reducere a impactului poate afecta
habitatele naturale pe o perioadă de peste 15 ani.

0

-1

Habitatele care pot fi afectate de lipsa măsurilor
de reducere a impactului pot fi înlocuite într-o
perioadă cuprinsă între 1 și 20 ani în funcție de
gradul de afectare și de poluarea generată.

Perioadele în
care vor fi
capatate

-1

Captarea unor volume mult superioare celor
avizate va determina reducerea debitului râului
Siret aval de SPA Dămienești – Drăgești și
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funcţia ANPIC

12

volume mult
mai mari
decât cele
avizate

implicit un impact negativ asupra biocenozelor
stabilite de-a lungul malurilor râului aval de
proiectul analizat.

Modificarea
altor 0
factori
(resurse
naturale)
care
determină menţinerea
stării favorabile de
conservare a ANPIC
TOTAL

0

Nu este cazul.

-8

IMPACT NEGATIV SEMNIFICATIV

În lipsa măsurilor de reducere a impactului, se estimează generarea unui impact negativ
semnificativ în zona de implementare a proiectului. Acest impact negativ se va manifesta atât
local, dar există și efecte care se pot propaga aval de SPA Dămienești – Drăgești ca urmare a
preluării unor volume de apă mult mai mari decât cele autorizate .

III.8. Evaluarea semnificaţiei impactului rezidual
Sursele de care produc impact rezidual:


realizarea lucrărilor de edificare a formelor fizice ale proiectului;



zgomotul și vibrațiile produse de utilaje și mijloace de transport;



creșterea turbidității apei aval de zona de realizare a prizei de apă.

În pofida aplicării măsurilor de reducere a impactul sursele menționate anterior vor
genera impact negativ nesemnificativ. Acest impact va fi redus ca urmare a aplicării măsurilor de
reducere a impactului menționate în capitolul IV.
Nr.
crt.

1

Indicatori cheie pentru
evaluarea
semnificaţiei
impactului
Procentul din suprafaţa
habitatului de interes
comuitar care va fi
pierdut

Cuantificare

Nivel
impact

-

0

Justificarea nivelului de impact acordat

ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru
protecţia a 47 specii de păsări
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2

Procentul care va fi
pierdut din suprafeţele
habitatelor
folosite
pentru necesităţile de
hrană,
odihnă
şi
reproducere
ale
speciilor de interes
comunitar

0,0038 % din
SPA
0
0,025% din
S clasei
habitate
“Pășuni”
temporar

de

și 0,0063 %
definitiv

3

4

5

6

7

Fragmentarea
habitatelor de interes
comunitar
Durata sau persistenţa
fragmentării habitatelor
de interes comunitar

Durata sau persistenţa
perturbării speciilor de
interes comunitar

-

0

-

0

10 luni

-1

parțial în
perimetrul
ROSPA0072
Pe S de 0,10
ha a
Schimbări în densitatea aplasamentului
populaţiilor
SPA
500 m de-a
lungul
Amplasamentul
proiectului
(distanţa
faţă de ANPIC

0

Amplasamentul proiectului ocupă 0,4002 ha, din
suprafaţa clasei de habitate “Pășuni”, din care
0,1002 ha va fi ocupată definitiv, ceea ce
reprezintă 0,0063 % din suprafața acestei clase
de habitate.
Suprafețele ocupate temporar sau definitiv de
proiect prezintă o vegetație ierboasă. În zona
propusă pentru amplasarea stației de pompare
sunt 5 exemplare de salcie care vor fi îndepărtate
în perioada de realizare a construcție.
Conform Anexei 27 la Planul de management al
ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu, proiectul
nu este amplasat în zone importante pentru
speciile de păsări de interes conservativ,
impactul fiind negativ nesemnificativ aupra unui
nr. de 12 taxoni conform analizei prezentate în
subcapitolul II.2.1.
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru
protecţia a 47 specii de păsări
ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru
protecţia a 47 specii de păsări
În perioada de execuție a lucrărilor speciile de
avifaună prezente în zonă vor fi deranjate de
prezența utilajelor și muncitorilor. Disconfortul
posibil a fi creat unor exemplare de păsări din
speciile de importanță comunitară care s-ar
putea afla pe amplasamentul proiectului sau
zonele limitrofe generează un impact potențial
negativ nesemnificativ asupra unor exemplare
aparținând la 12 taxoni care se pot afla în zonă –
evaluare realizată pe baza cerințelor ecologice
ale speciilor de importanță comunitară
menționate în Formularul Standard Natura 2000
actualizat în 2016 și a observațiilor din teren.
Amplasamentul proiectului este în perimetrul
ROSPA0072
Pe S de 0,10 ha a aplasamentului SPA
500 m de-a lungul traseului conductelor de
refulare în ROSPA0072

-1

-1
Pe amplasamentul proiectului şi
vecinătăţile acestuia, precum și de-a lungul
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traseului
conductelor de
refulare în
ROSPA0072
10 luni

8

9

10

Reducerea numărului
exemplarelor speciilor
de interes comunitar
Scara de timp pentru
înlocuirea
speciilor
afectate
de
implementarea
proiectului
Scara de timp pentru
înlocuirea habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectului

drumului de acces, s-ar putea afla exemplare
aparţinând a 12 specii de păsări de interes
conservativ (Alcedo athis, Anas platyrhynchos,
Anthus campestris, Buteo buteo, Ciconia
ciconia, Dendrocopos leucotos, Falco subbuteo,
Falco tinnunculus, Fulica atra, Lanius collurio,
Lanius minor și Vanellus vanellus), dintre cele
47 specii de păsări care constituie obiectivele de
conservare ale ROSPA0072. Densitatea acestor
specii este posibil să scadă în zona
amplasamentului şi vecinătăţile acestuia, dar,
existând condiţii similare de habitat în amonte şi
aval de acest amplasament este de presupus că
densitatea va creşte în aceste zone.
Se estimează un impact potențial negativ
nesemnificativ
asupra
unor
exemplare
aparținând la 12 taxoni care se pot afla în zonă –
evaluare realizată pe baza cerințelor ecologice
ale speciilor de importanță comunitară
menționate în Formularul Standard Natura 2000
actualizat în 2016 și a observațiilor din teren.
Analiza a fost detaliată în subcap II.2.1.
Conform Anexei 27 la Planul de management al
ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu, proiectul
propus nu este amplasat în zone importante
pentru speciile de păsări de interes conservativ,
impactul fiind negativ nesemnificativ conform
analizei prezentate în subcapitolul II.2.1.
Tranzitarea drumului de acces va genera deranj
populațiilor de păsări din imediata vecinătate,
impactul acestei activități este negativ
nesemnficativ conform analizei prezentate în
subcapitolul II.2.1.
Numărul exemplarelor speciilor de păsări de
interes comunitar nu va scădea deoarece au
condiţii similare de habitat în aval şi în amonte
de amplasamentul proiectului.

0

0

0

0

Nu este cazul.

0

0

ROSPA0072 nu a fost desemnat pentru protecţia
habitatelor de interes comunitar, ci pentru
protecţia a 47 specii de păsări

0

0

Implementarea proiectului nu generează efecte
negative care să conducă la modificări ale
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11

12

Modificări
ale
dinamicii relaţiilor care
definesc
structura
şi/sau funcţia ANPIC

Modificarea
altor
factori
(resurse
naturale)
care
determină menţinerea
stării favorabile de
conservare a ANPIC
TOTAL

0

0

-1

dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau
funcția ariei naturale protejate. Suprafețele
ocupate de proiec sun mici și nu afectează
habitate folosite pentru cuibărit de speciile de
interes conservativ. Volumul prelevat de SPA
Dămienești reprezintă între 2,96 % și 3,07 % din
debitul mediu zilnic al râului Siret.
Nu este cazul. Implementarea proiectului va
avea efecte locale, limitate la suprafețele ocupate
de obiectivele proiectului astfel încât nu va
produce perturbări ale factorilor naturali la
nivelul ariei naturale protejate. Suprafețele
ocupate de proiec sun mici și nu afectează
habitate folosite pentru cuibărit de speciile de
interes conservativ. Volumul prelevat de SPA
Dămienești reprezintă între 2,96 % și 3,07 % din
debitul mediu zilnic al râului Siret.
IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV

III.9. Evaluarea semnificaţiei impactului - concluzii
Ca urmare arealizării evaluării tipurilor de impact în subcapitolelel anterioare, pot fi trase
următoarele concluzii:


Impactul, inclusiv impactul cumulat, asupra ROSPA0072 va fi: PE TERMEN
SCURT şi MEDIU - DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV, TEMPORAR (doar
pe suprafețele ocupate temporar), REVERSIBIL pentru toate etapele de
implementare ale proiectului (construcție, operare și dezafectare), iar PE TERMEN
LUNG – NEGATIV NESEMNIFICATIV



Impactul cauzat de proiect fără a lua în considerare măsurile de reducere a
impactului va fi negativ semnificativ în zona de implementare a proiectului, și efecte
care se pot propaga aval de SPA Dămienești – Drăgești ca urmare a preluării unor
volume de apă mult mai mari decât cele autorizate.
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IV. MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI
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;

 manipularea şi stocarea materialelor rezultate din excavațiile necesare edificării
structurilor propuse prin proiect vor fi stocate în aşa mod încât să nu fie antrenat de ape;
 manipularea și stocarea materialelor și materiilor prime utilizate la edificarea
construcțiilor aşa mod încât să nu fie antrenat de ape;
 interzicerea spălării utilajelor şi mijloacelor de transport în albia minoră a râului Siret;
 retragerea utilajelor care execută lucrări la priza de apă când există pericolul producerii
de viituri;
 vor fi prelevate din râul Siret numai volumele de apă autorizate;
 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament, colectare selectivă, transportul
şi eliminarea în conformitate cu reglementările în vigoare şi prin operatori economici
specializaţi şi autorizaţi, atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de funcţionare;
 este interzisă traversarea râului Siret direct prin cursul de apă cu utilaje sau cu mijloace
de transport.
 realizarea unui sistem de colectare, transport şi stocare a apelor menajere etanş;
 vidanjarea fosei de stocare a apelor uzate menajere ori de câte ori este necesar;
 colectarea apelor pluviale de pe acoperişuri şi suprafeţe betonate şi dirijarea acestora
către spațiile verzi din incintă;
 în cazul în care, din cauza întreruperii etanşeităţii sistemului de transport şi stocare a
apelor uzate menajere, apar potenţiale poluări ale apelor de suprafaţă prin antrenarea
poluanţilor către cursul râului Siret, pentru a reduce impactul poluărilor accidentale
trebuie luate următoarele măsuri:
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 închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate şi
a cantităţilor deversate;
 colectarea poluantului, în măsura în care aceasta este posibil;
 limitarea întinderii poluării, prin mijloace specifice.
 emisiile generate de traficul auto nu pot fi eliminate, ele provin din arderea
combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament. Pentru a
reduce impactul asupra factorului de mediu aer camioanele și autoturismele trebuie să
respecte prevederile legale în vigoare evaluate odată cu inspecţia tehnică;
 curăţarea căilor de acces pentru a evita producerea prafului;
 întreţinerea căilor de acces;
 evitarea încărcării/descărcării mijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi
în suspensie în condiţiile în care viteza vântului depăşeşte 3 m/s;
 menţinerea curăţeniei la nivelul amplasamentului pentru a evita antrenarea în atmosferă
de compuşi gazoşi rezultaţi din fermentarea gunoiului depozitat neconform;
 deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu
viteze de maxim 30 km/h;
 pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;
 pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de
transport şi a utilajelor vor fi oprite;
 se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele
defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în
cartea tehnică;
 pichetarea traseelor pe care urmează să se execute excavaţii pentru conductele CR1 și
CR2;
 pentru suprafeţele de teren care urmează a fi acoperite definitiv cu construcţii şi
platforme betonate trebuie realizate lucrări de decopertare strat vegetal;
 toate depozitele de material din incintă (de sol vegetal, de rocă parentală sau de unele
materiale de construcţii), se vor proteja impotriva eroziunii eoliene sau a efectului
erozional al apelor meteotice, prin acoperirea integrală a lor cu folii impermeabile ce se
vor fixa şi stabiliza la sol cu cărămizi;
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 toate depozitele de materiale de construcţii (ciment, cuvele de mortar şi beton, materialul
de balastieră etc.) se vor amenaja numai după ce, în prealabil, suprafaţa de sol vegetal pe
care urmează a se construi a fost protejată cu folie impermeabilă;
 activităţile care implică întreţinere şi eventualele reparaţii ale utilajelor folosite pe
amplasamentul studiat vor fi executate în cadrul unor societăţi comerciale specializate în
prestarea unor astfel de servicii;
 instruirea angajaţilor care deservesc utilajelor în vederea exploatării corecte a acestora şi
de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;
 instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la
utilajele folosite;
 îndepărtarea de pe suprafaţa amplasamentului SPA Dămienești – Drăgești și a traseului
lucrărilor de excavații necesare pentru amplasarea conductelor de refulare a utilajelor
defecte prin transportul lor către unităţi de service specializate;
 pe suprafaţa afectată de proiect nu se vor realiza schimburi de uleiuri;
 eventualele pierderi de combustibili/lubrefianți de la utilajele implicate în implementarea
proiectului sau de la mijloacele de transport vor fi colectate în recipiente fără scurgere în
mediu, iar utilajul/autocamionul defect va fi transportat la unitățile de reparație, lichidele
colectate vor fi eliminate prin intermediul unităților de service auto care au obligația
legală și sunt autorizate să colecteze și să elimine aceste deșeuri;
 în perioada de funcționare, periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere, de
regulă la începutul şi sfârşitul fiecărei campanii de irigat.


se va respecta 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, în incinta
organizării de șantier;



se vor respecta limitele terenurilor propuse prin proiect;



nu se vor crea depozite de materiale de construcție, pământ sau rocă mamă excavate pe
suprafeţe situate în afara perimetrului proiectului,



se interzice depozitarea deşeurilor pe suprafeţe situate la nivelul luncii râului Siret;
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pe amplasament nu vor fi stocați carburanţi, lubrifianţi și nici nu vor fi depozitate deşeuri
(anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);



realizarea liniei electrice folosind conductioare izolate pentru protecția speciilor de
păsări;



evitarea pripășirii cânilor hoinari în incinta organizării de șantier și SPA deaorece aceștia
pot distruge cuiburile speciilor de păsări nidicole.

Setul de măsuri de conservare propus prin planul de management, pentru ROSPA
0072 Lunca Siretului Mijlociu, care vizează activitățile de decolmatare desfășurate în albia
râului Siret, este următorul:
Obiectiv major

Obiectiv specific

Măsuri

3. Evitarea apariţiei
unor
noi presiuni
antropice
cu
impact
semnificativ
asupra păsărilor şi
habitatelor din sit

3.1.
Menţinerea
caracterului natural al
tuturor corpurilor de apă
din interiorul sitului

3.1.2 Interzicerea modificării debitului de apă al
râului Siret prin intervenţii antropice directe –în
principal prelevări semnificative de debite din cursul
râului Siret

3.6. Evitarea creşterii
riscului de coliziune al
păsărilor cu structurile
antropice precum şi a
riscului de electrocutare

3.6.4 Construcţia oricărei linii electrice aeriene
din interiorul sitului şi vecinătatea sitului –minim
1 km –se va face cu garantarea de către deţinător a
implementării tuturor măsurilor necesare evitării
coliziunii şi electrocutării păsărilor.

Debitul de apă Q mediu multiannual a râului Siret = 75,1 mc/s → 617,76 mii mc
zilnic iar volumele autorizate pentru apa prelevată sunt următoarele:
Vmaxim zilnic în an mediu = 18,3 mii mc
Vmaxim zilnic în an secetos = 22,9 mii mc
Volumul prelevat reprezintă între 2,96 % și 3,07 % din debitul mediu zlnic al râului
Siret.
Linia electrică se va realiza ținân cont de următoarele condiții:
 consolele folosite vor fi din materiale electroizolante;
 se vor folosi conductoare izolate torsadate;
 vor fi instalate teci electroizolante pe izolatoarele suport;
 vor fi utilizate posturi de transformare în anvelopă;
 nu vor fi utilizate descărcătoare cu coarne.
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Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de păsări identificate în zonă ori posibil a fi
prezente:


interdicţia capturării, vătămării intenţionată a speciilor de faună sălbatică sau
distrugerii cuiburilor;



reducerea vitezei de deplasare a autobasculantelor până la 5 km/h, pe teritoriul
ROSPA0072 şi vecinătăţi;



respectarea Planului de Management al sitului;



se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor aprobate pentru accesul
la amplasament, în scopul minimizării impactului de orice natură asupra speciilor
de interes conservativ pentru care a fost declarat situl Natura 2000;



se interzice accesul și staționarea utilajelor sau a autobasculantelor/utilajelor pe
suprafețe situate la nivelul teraselor sau albiei, în afara perimetrului proiectului;



se interzice creearea de depozite de material de construcții/deșeuri pe suprafețe
situate în afara amplasamentului proiectului analizat – în albie sau la nivelul
teraselor;



interzicerea abandonării deșeurilor menajere în zonele adiacente perimetrului;



este interzisă spălarea utilajelor și a autobasculantelor în cursul de apă al râului
Siret;



staționarea autobasculantelor se va face cu motoarele oprite în vederea reducerii
zgomotului;



se interzice pătrunderea personalului în liziera din apropierea suprafețelor
proiectului pentru a evita deranjul speciilor de păsări;



realizarea liniei electrice folosind conductioare izolate pentru protecția speciilor
de păsări;



respectarea volumelor de apă autorizate;



interzicerea aducerii, hrănirii și adăpostirii pe amplasamentul perimetrului a
câinilor hoinari, care pot avea o influență negativă asupra avifaunei locale.

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale
de carburanţi şi/sau lubrifianţi:
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înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;



utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare;



informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor
de mediu din judeţele Bacău și Neamț (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 47 de specii care constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA 0072. Nu au fost identificate măsuri caracteristice unei anumite specii de păsări de
importanță comunitară. Măsurile propuse limitează perioada de implementare a
proiectului în scopul evitării deranjului în perioada de reproducere și au ca scop protecția
habitatelor și reducerea impactului asupra resursei trofice utilizate de speciile de păsări.
Vom prezenta în cele ce urmează modul în care aceste măsuri vor limita/elimina impactul
negativ, în acest scop au fost luate în considerare datele prezentate în subcapitolul II.1.2., tabelul:
Date privind fenologia și ecologia speciilor de importanță conservativă, conform Formularului
standard Natura 2000, distribuția acestora în zona amplasamentului și tipul impactului
proiectului propus la nivelul indivizilor și populațiilor acestora. Măsurile de reducere a
impactului sunt generale și se aplică pentru toate speciile de păsări, nu doar pentru cele de
importanță comunitară.
Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Alcedo athis
Pescărel
albastru

OV
Anexa I

Zonele
umede,
mediul
acvatic

Zăvoile
situate în
imediata
vecinătate a
apei

galerii în
malurile
abrupte

aprilie mai

Anas
platyrhynchos
Raţă mare

OV
Anexa II

zone
umede, din
medul
acvatic

malurile
râurilor, pe
luciul apei

martie aprilie

OV

zone
umede, din
mediul
acvatic

malurile
râurilor, pe
luciul apei

zone cu
vegetației
ierboasă
abundentă în
vecinătatea
apelor, pe
sol
zone cu
vegetației
ierboasă
abundentă în

Anas
querquedula
Raţă
cârâitoare

aprilie mai

Tipul
impactului
Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului
Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare
Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare
0

Modul în care măsurile
propuse pentru reducerea
impactului vor reduce/elimina
impactul asupra speciilor de
importanță comunitară
Măsurile
propuse
pentru
reducerea impactului produc
efecte
generale
asupra
populațiilor tuturor speciilor de
importanță comunitară și nu
numai, astfel după cum detaliem
în ce ce urmează.
Măsuri care se referă suprafața
afectată
de
implementarea
proiectului
- realizarea proiectului numai pe
suprafața propusă are rolul de a
reduce dimensiunile impactului
și protecție a habitatelor din
zonă;
-interzicerea
depozitării
materialelor
folosite
în
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Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Anser anser
Gâscă de vară

OV

Anthus
campestris
Fâsa de câmp

OV

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

zone
umede:
mlastini,
lacuri, dar și
terenuri
agricole,
pajisti
Liziere,
pajiști,
tufărișuri

Habitat de
odihnă

malul apelor
cu vegetație
deasă

Sol,
tufărișuri

Aythya ferina
Raţă cu cap
castaniu

OV

zone umede
cu multă
vegetație,
din medul
acvatic

malurile cu
vegetație
bogată ale
apelor, pe
luciul apei

Botaurus
stellaris
Buhai de baltă

OV

Malurile
apelor în
zone cu
vegetație
deasă

Buteo buteo
Şorecar
comun

MP

pășiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor

Zone cu
vegetație
bogată din
vecinătatea
apelor
îndeosebi
păpurișuri,
arborete

Calidris
ferruginea
Fugaci roşcat
Calidris
minuta
Fugaci mic
Calidris
temminckii
Fugaci pitic
Caprimulgus
europaeus

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

vecinătatea
apelor, pe
sol
malul apelor
cu vegetație
deasă

Perioada
de
cuibărit

Tipul
impactului
Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

martie mai

0

pe sol, în
zone cu
vegetație
arborescentă

mai iunie

zone cu
vegetației
densă în
vecinătatea
apelor, pe
sol
pe vegetație
abundentă,
zone cu apă
puțin adâncă

aprilie iunie

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și
la conductele
de refulare
0

aprilie mai

0

păduri

martie iunie

P

malurile
apelor

maluri apelor
cu vegetație

nu cuibărește
în zonă

-

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și
la conductele
de refulare
0

P

malurile
apelor

maluri apelor
cu vegetație

nu cuibărește
în zonă

-

0

P

malurile
apelor

maluri apelor
cu vegetație

nu cuibărește
în zonă

-

0

OV

Liziere,
pajiști,
tufărișuri

Păduri,
tufărișuri

Pe sol, la
adăpostul
tufișurilor și

mai iulie

0

Modul în care măsurile
propuse pentru reducerea
impactului vor reduce/elimina
impactul asupra speciilor de
importanță comunitară
construcție/deșeurilor și a garării
mijloacelor de tranport și a
utilajelor
pe
suprafețe
învecintate perimetrului reduce
deranjul determinat de investiție
și conservă starea unor habitate
de pajiști care pot fi folosite ca
habitate de hrănire sau a unor
zone acoperite cu vegetație
arbustivă care pot constitui
habitate de hrănire, cuibărit sau
adăpost pentru unele specii de
păsări.
Măsuri care se referă la
drumurile de acces
-utilizarea căilor de acces
existente - cele propuse în
cadrul proiectului, va reduce
impactul
mijloacelor
de
transport asupra păsărilor – fiind
utilizat un singur traseu și nu va
produce
fragmentări
suplimentare ale habitatelor din
zonă;
-stropirea drumurilor de acces în
perioadele
calde
reduce
antrenarea pulberilor în aer și
depunerea acestora pe vegetației
– măsura are impact pozitiv prin
reducerea impactului asupra
insectelor fitofage care sunt
sursă de hrană pentru unele
specii de păsări de importanță
comunitară.
Măsuri care se referă la
gestionarea deșeurilor
-gestionarea corespunzătoare a
deșeurilor elimină impactul
generat de producerea acestora.
Măsuri care se referă la utilaje
efectuarea
periodică
a
reviziilor tehnice reduce riscul
poluărilor accidentale cu impact
negativ asupra speciilor de
păsări și nu numai;
-monitorizarea
funcționării
utilajelor reduce riscul scurgerii
unor cantități mai mari de
lubrefianți și combustibili în
mediul înconjurător cu efecte
negative asupra factorilor de
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Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Charadius
dubius
Prundăraș
gulerat mic

OV

Zone
mlăștinoase

maluri apelor
cu vegetație

Chlidonias
hybridus
Chirighița cu
obraz alb

OV

Zone umede
cu apă
dulce
bogate în
vegetație

Zone de tărm
cu sau fără
vegetație

Ciconia
ciconia
Barza albă

OV

Pașuni
umede și
zone
mlăștinoase

Ciconia nigra
Barza neagră

OV

Pașuni
umede și
zone
mlăștinoase
Zonele
deschise, cu
pasuni,
mlastini si
teritorii
agricole
zone cu
vegetație
ierboasă,
pășuni
umede
Păduri de
foioase cu
lemn mort

Circus
cyaneus
Eretele vânăt

Crex crex
Cârstei de
câmp

Dendrocopos
leucotos
Ciocănitoarea
cu spatele alb

Dendrocopos
syriacus
Cicănitoarea
de grădini
Falco

OV

S

Perioada
de
cuibărit

Tipul
impactului
Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

aprilie iunie

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare

Apă puțin
adâncă pe
vegetație
plutitoare

mai iunie

0

Pașuni
umede și
zone
mlăștinoase

Arbori, zone
antropizate

aprilie iunie

Păduri
bătrâne în
vecinătatea
apelor
Zone cu
vegetație
arborescentă

Păduri
bătrâne în
vecinătatea
apelor
sol, zone cu
vegețațire
înaltă

aprilie iunie

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și
la conductele
de refulare
0

aprilie mai

0

zone cu
vegetație
ierboasă

zone cu
vegetație
ierboasă

mai iunie

0

Păduri de
foioase

aprilie mai

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și
la conductele
de refulare
0

Păduri de
foioase

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

a copacilor
pe sol, zone
cu vegetație
pe malurile
apelor

S

livezile,
parcurile si
gradinile

livezile,
parcurile si
gradinile

livezile,
parcurile si
gradinile

aprilie mai

OV

Stepă cu

Pâlcuri de

Păduri –

mai -

Modul în care măsurile
propuse pentru reducerea
impactului vor reduce/elimina
impactul asupra speciilor de
importanță comunitară
mediu, înclusiv a biodiversității;
-realizarea reparațiilor și a
schimburilor de uleiuri la unități
autorizate
reduce
riscul
poluărilor accidentale la nivelul
amplasamentului;
- interzicerea tranzitării râului
Siret direct prin apă și a spălării
utilajelor are ca scop evitarea
poluărilor mediului acvatic.
Măsuri care se referă la
pătrunderea în habitate naturale
situate în vecinătate, recoltarea,
capturarea,
uciderea
exemplarelor, deteriorarea și
distrugerea
locurilor
de
cuibărit, etc
- reduc impactul direct asupra
populațiilor speciilor de interes
comunitar, acțiunile menționate
în cadrul acestor măsuri au
scopul de a elimina impactul
generat de factorul antropic
direct
asupra
indivizilor
populațiilor din zonă care ar
afecta
în
mod
direct
dimensiunile
numerice
ale
acestor populații.
Alte măsuri
-interzicerea aducerii și hrănirii
câinilor
hoinari
în
zona
amplasamentului
reduce
amenințările asupra speciilor de
păsări ale căror indivi ar putea fi
uciși de către acești câini.
- respectarea volumelor de apă
autorizate –asigură conservarea
calității mediului lotic al râului
Siret aval de proiect și
menținerea
caracteristiclor
cursului de apă la nivelul
ROSPA0072.
Măsurile propuse nu elimină
impactul
generat
de
implementarea proiectului dar
îl reduc de la impact
semnificativ la nivelul zonei de
implementare
la
impact
nesemnificativ.

0
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Specie

peregrinus
Șoimul călător
Falco
subbuteo
Şoimul
rândunelelor

Falco
vespertinus
Vânturel de
seară

Falco
tinnunculus
Vânturel roşu

Ficedula
albicollis
Muscarul
gulerat
Ficedula
parva
Muscar mic
Fulica atra
Lişiţă

Gavia stellata
Cufundar mic
Gavia arctica
Cufundar
polar
Lanius
collurio
Sfrâncioc
roșiatic
Lanius minor
Sfrâncioc cu
fruntea neagră

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

OV

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

pâncuri de
pădure
păjiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor

arbori

arbori
scorburoși
păduri,
pâlcuri de
arbori

iulie

păduri,
pâlcuri de
arbori

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și
la conductele
de refulare

stepe,
pășuni,
suprafețe
agricole cu
pâlcuri de
arbori
păjiști,
suprafațe
agricole din
vecinătatea
lizierelor

Pâlcuri de
arbori

păduri,
pâlcuri de
arbori

păduri,
pâlcuri de
arbori

aprilie mai

OV

Păduri de
foioase

Păduri de
foioase

Păduri de
foioase

aprilie mai

OV

Păduri de
foioase și
amestec
malurile
apelor, în
zone cu
vegetație

Păduri de
foioase și
amestec
zone de
litoral, apă
puțin adâncă
și vegetație
abundentă

aprilie mai

0

OV/S

Păduri de
foioase și
amestec
zone
umede,
mediul
acvatic

martie aprilie

OI

ape
ape

nu cuibărește
în zonă
nu cuibărește
în zonă

-

OI

maluri cu
vegetație
maluri cu
vegetație

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare
0

-

0

OV

Pășuni și
zone
agricole cu
tufărișuri
zone
agricole
deschise cu

Pășuni și
zone agricole
cu tufărișuri

tufărișuri

Mai iunie

zone agricole
deschise cu
tufișuri

tufărișurile

mai iunie

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și

OV

OV/S

OV

Păduri –
cuiburi vechi
de ciori

iunie –
iulie

Tipul
impactului
Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

mai iulie

0

Modul în care măsurile
propuse pentru reducerea
impactului vor reduce/elimina
impactul asupra speciilor de
importanță comunitară
Sursele de impact care nu sunt
eliminate complet sunt:
realizarea
lucrărilor
de
edificare a formelor fizice ale
proiectului;
zgomotul și vibrațiile produse
de utilaje și mijloace de
transport;



creșterea turbidității apei

aval de zona de realizare a
prizei de apă.
Impactul rezidual a fost
prezentat în subcap. III. 8.

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare și
la conductele
de refulare
0
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Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Tipul
impactului
Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului
la conductele
de refulare

zone
deschise din
păduri cu
vegetație
ierboasă
abundentă
ape

pădurile și
tufărișurile

sol cu
vegetație
ierboasă
înaltă și
tufișuri

aprilie mai

0

maluri cu
vegetație

nu cuibărește
în zonă

zone
umede,
mediul
acvatic
pășuni,
zone
agricole
zone umede
cu vegetație

malurile
apelor

nu cuibărește
în zonă

-

0

tufărișuri,
liziere

maluri
abrupte,
galerii
păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori sau pe
vegetație
ripariană (în
principal
trestii)
păduri de
foioase

aprilie mai

0

aprilie iunie

0

mai iulie

0

tufișuri

Lullula
arborea
Ciocârlia de
pădure

OV

Mergus
albellus
Ferăstrașul
mic
Mergus
merganser
Ferăstraș mare

OI

Merops
apiaster
Pigorie
Nycticorax
nycticorax
Stârc de
noapte

OV

Pernis
apivorus
Viespar
Phalacrocorax
pygmaeus
Cormoran mic

OV

păduri,
liziere

păduri de
foioase

OV

malurile
apelor, în
arbori

păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori

mai iulie

0

Philomachus
pugnax
Bătăuș

OV

zone
umede, ape
dulci,
curgătoare
sau
stătăroare
zone
umede,
malurile
apelor
bălti și
lacuri cu
stufărișuri și
pâlcuri de
arbori

malurile
apelor

mlaștini,
lacuri, pajiști
umede

martie iunie

0

malurile
apelor, în
zonele cu
vegetație

păduri din
vecinătatea
apelor, în
arbori sau pe
vegetație
ripariană (în
principal
trestii)
zone de
litoral, apă
puțin adâncă

mai iunie

0

martie mai

0

OI

OV

Platalea
leucorodia
Lopătar

OV/P

Podiceps
cristatus
Corcodel

OV

zone
umede,
mediul

păduri și
tufărișuri din
vecinătatea
apelor

zone umede,
mediul
acvatic

Modul în care măsurile
propuse pentru reducerea
impactului vor reduce/elimina
impactul asupra speciilor de
importanță comunitară

0
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Specie

Fenolologie
/
Anexa din
Directiva
Păsări

mare

Habitatul
utilizat
pentru
hrănire

Habitat de
odihnă

acvatic

Podiceps
grisegena
Corcodel cu
gât roşu

Habitate
preferate
pentru
cuibărit

Perioada
de
cuibărit

Tipul
impactului
Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

și vegetație
abundentă
zone de
litoral, apă
puțin adâncă
și vegetație
abundentă

aprilie iunie

0

OV/S

zone umede
cu vegetație
palustră,
mediul
acvatic

zone umede
cu vegetație
palustră,
mediul
acvatic

Tringa
erythropus
Fluierar
negru

P

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

nu cuibărește
în zonă

-

0

Tringa
glareola
Fluierar de
mlaștină

P

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul
apelor
pășuni
umede cu
tufărișuri,
maluri de
ape cu
vegetație
zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul
apelor
zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul
apelor

maluri de ape
cu vegetație

nu cuibărește
în zonă

-

0

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

nu cuibărește
în zonă

-

0

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

pajiști
umede,
mlaștini și
fânețe
mlăștinoase,
pe sol
habitate
deschise cu
vegetație
mică, pe sol

aprilie iunie

0

martie iulie

Da, temporar
- cca în
perioada
execuției
lucrărilor la
stația de
pompare

Tringa
nebularia
Fluierar cu
picioare verzi

P

Tringa
totanus
Fluierar cu
picioare roşii

OV

Vanellus
vanellus
Nagâţ

OV/S

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul
apelor

zone umede
cu vegetație
ripariană,
malul apelor

Modul în care măsurile
propuse pentru reducerea
impactului vor reduce/elimina
impactul asupra speciilor de
importanță comunitară

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.
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Măsurile operaţionale de reducere a impactului sunt valabile pentru toată perioada
de constrcuței/funcționare a SPA Dămienești – Drăgești, ANIF 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.
Pe argumentarea de mai sus ne bazăm şi solicităm avizarea proiectului “Staţia de
pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi
SPP2 Dămieneşti din

amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău,

propus de
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V. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR ANALIZATE
ALTERNATIVE PRIVIND AMPLASAMENTUL STAȚIEI
ALTERNATIVA 0 - menţinerea stadiul actual
ALTERNATIVA I - amplasarea stației de pompare pe amplasamentul analizat pe partea
stângă a pârâului Glodeni – investiția se va realiza conform celor
descrise în prezentul studiu dar cu instalarea unui tub PREMO în
albia pârâului Glodeni pentru a asigura accesul pe malul stân al
acestuia în zona confluenței cu râul Siret.
ALTERNATIVA II - amplasarea stației de pompare pe amplasamentul analizat, adică pe
partea dreptă a pârâului Glodeni
ALTERNATIVE PRIVIND AREALIZAREA PROIECTULUI
Tabel comparativ soluții propuse
Analiza economică
Analiza postexecuţie (exploatare)
Soluția 1 Soluția 2
Soluția 1
Soluția 2
(Lei)
(Lei)
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Obiect nr. 2.1- RACORD ELECTRIC
Aceiași soluție tehnică
115.042
115.042
Obiect nr. 2.1- DRUM DE ACCES
Aceiași soluție tehnică
72.521
72.521
Denumire
Stadiul
fizic

Analiza tehnică
Soluția 1
Soluția 2

TOTAL Capitol 2
187.563
187.563
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
Obiect nr. 4.1.1- PRIZA DE APĂ
Aceiași soluție tehnică
642537
642537
Obiect nr. 4.1.2- STAŢIA DE POMPARE DE BAZĂ SPA DĂMIENEŞTI
Terasamente
 Stație
de  Stație
de
652.634
94.305  Mentenanță
pompare tip
pompare
cu
costisitoare
Rezistență
496.597
513.112
cheson.
clădire (S+P)
deoarece cuva
Arhitectură
40.381
362.931
 Instalațiile de  Instalațiile de
umedă se va
Instalații
276.401
299.159
forță
+
forță +
colmata periodic
electrice
tablourile
tablourile
și va trebui
Instalații
631.715
711.643
electrice
electrice
decolmatată.
hidromecanice
montate
în
montate în
 Frecvența
cabină
stație.
defecțiunilor
energetică
 Reparații
(container)
incomode
Total
2.097.728 1.981.150

 Durată mare
de utilizare
 Utilajele vor
fi mai bine
protejate de
intemperii
 Mentenanță
facilă și costuri
mici
 Nu există
pericolul de
inundare și
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Montaj
Cap 2
Montaj
Cap 4

utilaj

Aceiași soluție tehnică

14.443

14.443

92.827

127.588

107.270
840.897
2.112.897

142.031
840.897
1.723.283

2.953.794
Fără dotări PSI
Cu dotări PSI
36.973
Total obiect 4.1.2
5.195.765
Obiect nr. 4.1.3- CONDUCTE DE REFULARE CR1 şi CR2
Terasamente
Conducte PEID  CR1 țeavă PEID 1.605.832
PE100, SDR26
montate clasic în
Demontare
81.058
tranșee:
PN6,
conductă
 CR1 țeavă
De630x24,1mm
existentă
PEID PE100,
(Di=581,8mm),
Montare
2.062.089
SDR26
PN6,
, L=1,9km
conductă nouă
De630x24,1m
(1900m) PEID
m
montată clasic
(Di=581,8mm)
în tranșee:
, L=1,9km
 CR2 din ţeavă
(1900 m)
PE100,
 CR2 ţeavă
WEHOPIPE ,
PEID PE100,
SDR21 PN8,
SDR21 PN8,
De740x35,3mm
De 800x
(Di=669,4mm),
38,1mm
L=1,02 km
(Di=723,8mm)
(1020m)
, L=1,02 km
Montate parțial
(1020 m)
prin
procedeul
RELINING
(307m)
(introducere ţeavă
PEID nouă în țeavă
existentă
executată din metal
şi PREMO) și
parțial
prin
procedeul clasic
(713 m)
Total ob. 4.1.3
3.667.921
TOTAL Capitol 4
9.506.223

2.564.180
38.137
4.725.498

utilaj

Total
Utilaj cap.2
Utilaj cap.4

În funcție de tipul
de electropompe
(cu ax vertical)

În funcție de tipul
de
electropompe
(cu ax orizontal

Aceleași utilaje
Electropompe cu Electropompe
ax vertical
ax orizontal

cu

Total
Dotări

1.443.710
-

 Expuse
la
intemperii și
distrugeri prin
vandalizare
 Intervenții
dificile
 Puțin protejate




2.156.511

Defecțiuni
frecvente
Mai multe
puncte de
intervenție ,
îmbinarea
țevilor prin
sudură la
12,5m

colmatare.
 Exploatare
optimă,
facilă, și în
siguranță
 Defecțiunile
ușor
de
identificat
 Mentenanță
facilă








În caz de
defecțiuni
(rare)
intervenții
facile
Conductele
mai
bine
protejate
Puncte
de
intervenție
puține
(tronsoanele
de montaj de
200 m)

3.600.221
8.968.256
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IMPACTUL ALTERNATIVELOR ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU
OBIECTIVE DE

ALTERNATIVE

MEDIU
ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

amplasament I

amplasament II

Soluția tehnică 1

Soluția tehnică 2

Protecţia calităţii
aerului

Neimplementarea
proiectului nu determină
emisii în atmosferă.

Pe perioada realizării
lucrărilor (de construcții)
e emisii generate de
mijloace de transport și
utilaje:
 emisii de noxe de la
arderea carburantului;
 pulberi antrenate în
atmosferă
de
pe
drumurile de acces
balastate și din zonele
unde
se
execute
săpături.

Pe perioada realizării
lucrărilor (de construcții)
e emisii generate de
mijloace de transport și
utilaje:
 emisii de noxe de la
arderea carburantului;
 pulberi antrenate în
atmosferă
de
pe
drumurile de acces
balastate și din zonele
unde
se
execute
săpături.

Pe
perioada
realizării
lucrărilor (de construcții)
e emisii generate de mijloace
de transport și utilaje:
 emisii de noxe de la
arderea carburantului;
 pulberi antrenate în
atmosferă
de
pe
drumurile
de
acces
balastate și din zonele
unde se execute săpături.
Se preconizează reparații
mai frecvente ceea ce
determină
intensificarea
traficului în perioada de
funcționare
și
implicit
generarea
unor
emisii
suplimentare.

Pe
perioada
realizării
lucrărilor (de construcții)
e emisii generate de mijloace
de transport și utilaje:
 emisii de noxe de la
arderea carburantului;
 pulberi antrenate în
atmosferă
de
pe
drumurile
de
acces
balastate și din zonele
unde se execute săpături.
Se preconizează reparații
mai și implicit emisii
atmosferice mai reduse în
perioada de funcționare.

Asigurarea
calităţii apelor de
suprafaţă
şi
subterane

Menținerea
râului Siret.

În perioada de construcție
Creșterea
turbidității
râului Siret aval cu 200 –
300
m de
lucrarea
executată în perioada
realizării prizei de captare.

În perioada de construcție
Creșterea
turbidității
râului Siret aval cu 200 –
300
m de
lucrarea
executată în perioada
realizării prizei de captare.

În perioada de construcție
Creșterea turbidității râului
Siret aval cu 200 – 300 m de
lucrarea
executată
în
perioada realizării prizei de
captare.

În perioada de construcție
Creșterea turbidității râului
Siret aval cu 200 – 300 m de
lucrarea
executată
în
perioada realizării prizei de
captare.

debitului

Modificări
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)

în

albia

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2
Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău
pârâului Glodeni
instalarea
unui
PREMO.

prin
tub

Creșterea
turbididității
pârâului Glodeni și a râului
Siret în perioada instalării
tuburilor PREMO pentru
asigurarea accesului în
incinta stației de pompare.
În perioada de funcționare
Captarea
volumelor
autorizate.
Debitul de apă Q mediu
multiannual a râului Siret
= 75,1 mc/s → 617,76 mii
mc zilnic iar volumele
autorizate
pentru
apa
prelevată sunt următoarele:
Vmaxim zilnic în an
mediu = 18,3 mii mc
Vmaxim zilnic în an
secetos = 22,9 mii mc
Volumul
prelevat
reprezintă între 2,96 % și
3,07 % din debitul mediu
zlnic al râului Siret.

Protecţia calităţii
solului

Suprafețele
propuse
pentru
implementarea
proiectului își vor păstra

În perioada de funcționare
Captarea
volumelor
autorizate.
Debitul de apă Q mediu
multiannual a râului Siret
= 75,1 mc/s → 617,76 mii
mc zilnic iar volumele
autorizate
pentru
apa
prelevată sunt următoarele:
Vmaxim zilnic în an
mediu = 18,3 mii mc
Vmaxim zilnic în an
secetos = 22,9 mii mc
Volumul
prelevat
reprezintă între 2,96 % și
3,07 % din debitul mediu
zlnic al râului Siret.

În perioada de funcționare
Captarea
volumelor
autorizate.
Debitul de apă Q mediu
multiannual a râului Siret =
75,1 mc/s → 617,76 mii mc
zilnic
iar
volumele
autorizate
pentru
apa
prelevată sunt următoarele:
Vmaxim zilnic în an mediu
= 18,3 mii mc
Vmaxim zilnic în an secetos
= 22,9 mii mc
Volumul prelevat reprezintă
între 2,96 % și 3,07 % din
debitul mediu zlnic al râului
Siret.

În perioada de funcționare
Captarea
volumelor
autorizate.
Debitul de apă Q mediu
multiannual a râului Siret =
75,1 mc/s → 617,76 mii mc
zilnic
iar
volumele
autorizate
pentru
apa
prelevată sunt următoarele:
Vmaxim zilnic în an mediu
= 18,3 mii mc
Vmaxim zilnic în an secetos
= 22,9 mii mc
Volumul prelevat reprezintă
între 2,96 % și 3,07 % din
debitul mediu zlnic al râului
Siret.

Colmatarea cuvei umede
ceea ce atrage realizarea
unor lucrări de decolmatare
și implicit la creșterea
turbidității râului Siret aval
de SPA Dămienești –
Drăgești.

În perioada de construcție

În perioada de construcție

În perioada de construcție

În perioada de construcție

În perioada de execuție a
lucrărilor pot să apară

În perioada de execuție a
lucrărilor pot să apară

În perioada de execuție a
lucrărilor pot să apară

În perioada de execuție a
lucrărilor pot să apară
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caracteristicile actuale.
Nu se vor realiza irigații
pe suprafața amenajată
brută Sbrută = 2276 ha,
structurată pe 2 ploturi
 Plotul
SPP1
Bătrâneşti
cu
suprafaţa de 895 ha;
 Plotul
SSP2
Dămieneşti
cu
suprafaţa de 1381 ha.
Expunerea la aridizare și
degradare a solurilor de
pe suprafețele care nu vor
beneficia de apa pompată
prn sistemul propus prin
prezentul proiect.
Neimplementarea
proiectului ar conduce la
deprecierea
totală
a
lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare şi la o degradare
accentuată a capacităţii de
producţie a solului

poluări reduse ale solului
ca urmare a scurgerilor
accidentale de carburanţi
şi/sau lubrefianţi.

poluări reduse ale solului
ca urmare a scurgerilor
accidentale de carburanţi
şi/sau lubrefianţi.

poluări reduse ale solului ca
urmare
a
scurgerilor
accidentale de carburanţi
şi/sau lubrefianţi.

poluări reduse ale solului ca
urmare
a
scurgerilor
accidentale de carburanţi
şi/sau lubrefianţi.

Suprafețe ocupate
următaorele:

Suprafețe ocupate
următaorele:

Suprafețe
ocupate
următaorele:

Suprafețe
ocupate
următaorele:

sunt

sunt

sunt

sunt

 1000 mp (0,1 ha)
permanet
–
amplasamentul stație la
nivelul căruia se va
amenaja
temporar
organizarea de șantier;

 1000 mp (0,1 ha)
permanet
–
amplasamentul stație la
nivelul căruia se va
amenaja
temporar
organizarea de șantier;

 1000 mp (0,1 ha)
permanet
–
amplasamentul stație la
nivelul căruia se va
amenaja
temporar
organizarea de șantier;

 1000 mp (0,1 ha)
permanet
–
amplasamentul stație la
nivelul căruia se va
amenaja
temporar
organizarea de șantier;

 3000 mp (0,3 ha)
temporar
–traseul
comun al CR 1 și CR 2
pe o lungime de 430 și
70 m lungime doar
traseu CR 1 deoarece
Cr 2 va fi amplasata
prin
procedeul
RELINING începând
de la bifurcație până la
limita ROSCP 0072;

 3000 mp (0,3 ha)
temporar
–traseul
comun al CR 1 și CR 2
pe o lungime de 430 și
70 m lungime doar
traseu CR 1 deoarece
Cr 2 va fi amplasata
prin
procedeul
RELINING începând
de la bifurcație până la
limita ROSCP 0072;

 3000 mp (0,3 ha)
temporar –traseul comun
al CR 1 și CR 2 pe o
lungime de 430 și 70 m
lungime doar traseu CR
1 deoarece Cr 2 va fi
amplasata prin procedeul
RELINING începând de
la bifurcație până la
limita ROSCP 0072;

 3000 mp (0,3 ha)
temporar –traseul comun
al CR 1 și CR 2 pe o
lungime de 430 și 70 m
lungime doar traseu CR
1 deoarece Cr 2 va fi
amplasata prin procedeul
RELINING începând de
la bifurcație până la
limita ROSCP 0072;

 drumul amenjat nu va
ocupa
suprafețe
suplimentare deoarece
va fi amenajat un drum
de exploatare existent;

 drumul amenjat nu va
ocupa
suprafețe
suplimentare deoarece
va fi amenajat un drum
de exploatare existent;

 drumul amenjat nu va
ocupa
suprafețe
suplimentare deoarece
va fi amenajat un drum
de exploatare existent;

 drumul amenjat nu va
ocupa
suprafețe
suplimentare deoarece
va fi amenajat un drum
de exploatare existent;

 suprafață ocupătă de 2
stâlpi energie electrică

 suprafață ocupătă de 2
stâlpi energie electrică

 suprafață ocupătă de 2
stâlpi energie electrică 2
mp = 0,0002 ha -

 suprafață ocupătă de 2
stâlpi energie electrică 2
mp = 0,0002 ha -
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2 mp = 0,0002 ha permanent.

2 mp = 0,0002 ha permanent.

Implementarea proiectului
asigură
menținerea
structurii edafice ha și
protecția
împotriva
fenomenului de aridizare
pe o suprafață de 2276 ha.

Implementarea proiectului
asigură
menținerea
structurii edafice ha și
protecția
împotriva
fenomenului de aridizare
pe o suprafață de 2276 ha.

Realizarea sitemului de
irigații propus contribuie la
menținerea
condiţiilor
ecologice ale solurilor de
pe suprafață amenajată de
2276 ha.

Realizarea sitemului de
irigații propus contribuie la
menținerea
condiţiilor
ecologice ale solurilor de
pe suprafață amenajată de
2276 ha.

permanent.
Mai
multe
puncte
de
intervenție, îmbinarea țevilor
prin sudură la 12,5m ceea ce
determină:

 mai multe zone în care
se
poate
întrerupe
continuitatea
conductelor și apariția
inundațiilor
cu
modificări edifice în
zonele afectate;
 necesitatea unor reparații
frecvente – deci execuția
unor
săpături
de
mentențață mai dese.

permanent.
Puncte de intervenție puține
(tronsoanele de montaj de
200 m), în caz de defecțiuni
(rare)
intervenții facile,
conductele mai
bine
protejate.
 mai putine zone în care
se
poate
întrerupe
continuitatea
conductelor și apariția
inundațiilo – se reduce
posibilitatea
pariției
discontinuităților
și
implicit a degradărilor
edifice ca urmare a
inundării unor suprafețe.

Implementarea proiectului
asigură menținerea structurii
edafice ha și protecția
împotriva fenomenului de
aridizare pe o suprafață de
2276 ha.

 reparații
mai
deoarece conductele
mai bien protejate –
execuția unor lucrări
rare.

Realizarea sitemului de
irigații propus contribuie la
menținerea
condiţiilor
ecologice ale solurilor de pe
suprafață amenajată de 2276
ha.

Implementarea proiectului
asigură menținerea structurii
edafice ha și protecția
împotriva fenomenului de
aridizare pe o suprafață de
2276 ha.

rare
sunt
deci
mai

Realizarea sitemului de
irigații propus contribuie la
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menținerea
condiţiilor
ecologice ale solurilor de pe
suprafață amenajată de 2276
ha.
Sănătatea
populaţiei

Nici un impact.

Nici un impact

Nici un impact.

Nici un impact.

Nici un impact.

Zgomot şi vibraţii

Nu are nici un impact.

Impact negativ redus în
perioada de realizare a
lucrărilor.

Impact negativ redus în
perioada de realizare a
lucrărilor.

Impact negativ redus în
perioada de realizare a
lucrărilor.

Impact negativ redus în
perioada de realizare a
lucrărilor.

Zgomotele produse de
utilaje și mijloacele de
transport nu se vor resimți
la
nivelul
zonelor
rezidențiale din localitățile
situate în zonă.

Zgomotele produse de
utilaje și mijloacele de
transport nu se vor resimți
la
nivelul
zonelor
rezidențiale din localitățile
situate în zonă.

Zgomotele
produse
de
utilaje și mijloacele de
transport nu se vor resimți la
nivelul zonelor rezidențiale
din localitățile situate în
zonă.

Zgomotele
produse
de
utilaje și mijloacele de
transport nu se vor resimți la
nivelul zonelor rezidențiale
din localitățile situate în
zonă.

Zgomotele produse de
edificarea proiectului vor
crea deranj local având un
impact
negative
nesemnificativ
asupra
speciilor de păsări de
interes conservative.

Zgomotele produse de
edificarea proiectului vor
crea deranj local având un
impact
negative
nesemnificativ
asupra
speciilor de păsări de
interes conservative.

Zgomotele
produse
de
edificarea proiectului vor
crea deranj local având un
impact
negative
nesemnificativ
asupra
speciilor de păsări de interes
conservative.

Zgomotele
produse
de
edificarea proiectului vor
crea deranj local având un
impact
negative
nesemnificativ
asupra
speciilor de păsări de interes
conservative.

În perioad de funcționare
zgomotele produse sunt
minime,
pompele
și
mecanismele sunt închise
în incinta stației de captare
astfel încât nu vor genera
deranj în zonă.

În perioad de funcționare
zgomotele produse sunt
minime,
pompele
și
mecanismele sunt închise
în incinta stației de captare
astfel încât nu vor genera
deranj în zonă.

În perioad de funcționare
zgomotele produse sunt
minime,
pompele
și
mecanismele sunt închise în
incinta stației de captare
astfel încât nu vor genera
deranj în zonă.

În perioad de funcționare
zgomotele produse sunt
minime,
pompele
și
mecanismele sunt închise în
incinta stației de captare
astfel încât nu vor genera
deranj în zonă.
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Colmatarea cuvei umede
ceea ce atrage realizarea
unor lucrări de decolmatare
și implicit la producerea de
noi zgomote în zonă.
Asigurarea
protecţiei
peisajului
natural, cultural
şi istoric

Nerealizarea proiectului
expune o suprafață de
2276 ha teren agricol
fenomenului de aridizare
și implicit modificării
piesajului
natural
al
zonei.
Nu are impact asupra
patrimoniului cultural și
istoric.

Aspecte socio economice

Impact
negativ
semnificativ
prin
reducerea
suprafețelor
ocupate de terenurile
agricole
ca
urmare
aridizării solurilor de pe o
suprafață de 2276 ha și
degradare accentuată a
capacităţii de producţie a

Impact
negativ
nesemnificativ în perioada
de
implementare
a
proiectului.

Impact
negativ
nesemnificativ în perioada
de
implementare
a
proiectului.

Impact
negativ
nesemnificativ în perioada
de
implementare
a
proiectului.

Impact
negativ
nesemnificativ în perioada
de
implementare
a
proiectului.

Impact
negativ
nesemnificativ în perioada
de
funcționare
a
proiectului.

Impact
negativ
nesemnificativ în perioada
de
funcționare
a
proiectului.

Impact
negativ
nesemnificativ în perioada
de funcționare a proiectului.

Impact
negativ
nesemnificativ în perioada
de funcționare a proiectului.

Impac pozitiv prin reducerea
fenomenului de aridizare și
implicit
transformarea
piesajului zonei.

Impac pozitiv prin reducerea
dfenomenului de aridizare și
implicit
transformarea
piesajului zonei.

Nu are impact asupra
patrimoniului cultural și
istoric.

Nu are impact asupra
patrimoniului cultural și
istoric.

Impact pozitiv semnificativ
ca urmare a irigării culturilor
și menținerea capacităţii de
producţie a solului.

Impact pozitiv semnificativ
ca urmare a irigării culturilor
și menținerea capacităţii de
producţie a solului.

Pozitiv prin crearea de noi
locuri de muncă atât în zonă
cât şi în general în industria

Pozitiv prin crearea de noi
locuri de muncă atât în zonă
cât şi în general în industria

Impac
pozitiv
prin
reducerea dfenomenului de
aridizare
și
implicit
transformarea
piesajului
zonei.

Impac
pozitiv
prin
reducerea dfenomenului de
aridizare
și
implicit
transformarea
piesajului
zonei.

Nu are impact asupra
patrimoniului cultural și
istoric.

Nu are impact asupra
patrimoniului cultural și
istoric.

Impact
pozitiv
semnificativ ca urmare a
irigării
culturilor
și
menținerea capacităţii de
producţie a solului.

Impact
pozitiv
semnificativ ca urmare a
irigării
culturilor
și
menținerea capacităţii de
producţie a solului.

Pozitiv prin crearea de noi
locuri de muncă atât în
zonă cât şi în general în

Pozitiv prin crearea de noi
locuri de muncă atât în
zonă cât şi în general în
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Biodiversitatea

solului.

industria alimentară.

industria alimentară.

alimentară.

alimentară.

Neimplementarea
proiectul are ca efect
menținerea suprafeței de
0,1002 ha care va fi
permanent modificata ca
urmare a construcțiilor
propuse.

Zgomotele produse de
edificarea proiectului vor
crea deranj local având un
impact
negative
nesemnificativ
asupra
speciilor de păsări de
interes conservative.

Zgomotele produse de
edificarea proiectului vor
crea deranj local având un
impact
negative
nesemnificativ
asupra
speciilor de păsări de
interes conservative.

Zgomotele
produse
de
edificarea proiectului vor
crea deranj local având un
impact
negative
nesemnificativ
asupra
speciilor de păsări de interes
conservative.

Zgomotele
produse
de
edificarea proiectului vor
crea deranj local având un
impact
negative
nesemnificativ
asupra
speciilor de păsări de interes
conservative.

Nerealizarea proiectului
expune o suprafață de
2276 ha teren agricol
fenomenului de aridizare
și implicit modificării
piesajului
natural
al
zonei.

În perioad de funcționare
zgomotele produse sunt
minime,
pompele
și
mecanismele sunt închise
în incinta stației de captare
astfel încât nu vor genera
deranj în zonă.

În perioad de funcționare
zgomotele produse sunt
minime,
pompele
și
mecanismele sunt închise
în incinta stației de captare
astfel încât nu vor genera
deranj în zonă.

În perioad de funcționare
zgomotele produse sunt
minime,
pompele
și
mecanismele sunt închise în
incinta stației de captare
astfel încât nu vor genera
deranj în zonă.

În perioad de funcționare
zgomotele produse sunt
minime,
pompele
și
mecanismele sunt închise în
incinta stației de captare
astfel încât nu vor genera
deranj în zonă.

Unele dintre speciile de
interes conservativ se
hrănesc
pe
baza
ecositemelor agricole din
vecinătatea
ariilor
naturale protejate (expl.
Anser
anser,
Circus
cyagneus,
Falco
subbuteo, Lanius colurio,
Lanius minor, Merops
apiaster).
Aridizarea
acestor zone folosite
pentru procurarea hranei

Suprafețe ocupate
următaorele:

Suprafețe ocupate
următaorele:

Suprafețe
ocupate
următaorele:

Suprafețe
ocupate
următaorele:

sunt

sunt

sunt

sunt

 1000 mp (0,1 ha)
permanet
–
amplasamentul stație la
nivelul căruia se va
amenaja
temporar
organizarea de șantier;

 1000 mp (0,1 ha)
permanet
–
amplasamentul stație la
nivelul căruia se va
amenaja
temporar
organizarea de șantier;

 1000 mp (0,1 ha)
permanet
–
amplasamentul stație la
nivelul căruia se va
amenaja
temporar
organizarea de șantier;

 1000 mp (0,1 ha)
permanet
–
amplasamentul stație la
nivelul căruia se va
amenaja
temporar
organizarea de șantier;

 3000 mp (0,3 ha)
temporar
–traseul
comun al CR 1 și CR 2

 3000 mp (0,3 ha)
temporar
–traseul
comun al CR 1 și CR 2

 3000 mp (0,3 ha)
temporar –traseul comun
al CR 1 și CR 2 pe o

 3000 mp (0,3 ha)
temporar –traseul comun
al CR 1 și CR 2 pe o
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de o serie dintre speciile
de interes conservative va
determina
reducerea
suprafeței
habitatelor
folosite de aceste specii în
zonă ceea ca va atrage:
 migrarea masivă a
exemplarelor în zone
mai
favorabile
și
implicit dezechilibre
populaționale;
 impact
negativ
asupra lațurilor trofice
din zonă ca urmare a
ridizării
terenurilor
agricole;
 reducerea diversității
biologice în zonă.

pe o lungime de 430 și
70 m lungime doar
traseu CR 1 deoarece
Cr 2 va fi amplasata
prin
procedeul
RELINING începând
de la bifurcație până la
limita ROSCP 0072;

pe o lungime de 430 și
70 m lungime doar
traseu CR 1 deoarece
Cr 2 va fi amplasata
prin
procedeul
RELINING începând
de la bifurcație până la
limita ROSCP 0072;

 drumul amenjat nu va
ocupa
suprafețe
suplimentare deoarece
va fi amenajat un drum
de exploatare existent;

 drumul amenjat nu va
ocupa
suprafețe
suplimentare deoarece
va fi amenajat un drum
de exploatare existent;

 suprafață ocupătă de 2
stâlpi energie electrică
2 mp = 0,0002 ha permanent.

 suprafață ocupătă de 2
stâlpi energie electrică
2 mp = 0,0002 ha permanent.

Creșterea turbidității râului
Siret aval cu 200 – 300 m
de lucrarea executată în
perioada realizării prizei de
captare.

Creșterea turbidității râului
Siret aval cu 200 – 300 m
de lucrarea executată în
perioada realizării prizei de
captare.

Creșterea
turbididității
pârâului Glodeni și a râului
Siret în perioada instalării
tuburilor PREMO pentru
asigurarea accesului în
incinta stației de pompare.

Menținerea
condițiilor
ecologice ale solului pe
suprafața deservită de
sistemul
de
irigații,
implicit
reducerea
suprafețelor
expuse
fenomenului de aridizare
în zonă și conservarea

Menținerea
condițiilor
ecologice ale solului pe

lungime de 430 și 70 m
lungime doar traseu CR
1 deoarece Cr 2 va fi
amplasata prin procedeul
RELINING începând de
la bifurcație până la
limita ROSCP 0072;

lungime de 430 și 70 m
lungime doar traseu CR
1 deoarece Cr 2 va fi
amplasata prin procedeul
RELINING începând de
la bifurcație până la
limita ROSCP 0072;

 drumul amenjat nu va
ocupa
suprafețe
suplimentare deoarece
va fi amenajat un drum
de exploatare existent;

 drumul amenjat nu va
ocupa
suprafețe
suplimentare deoarece
va fi amenajat un drum
de exploatare existent;

 suprafață ocupătă de 2
stâlpi energie electrică 2
mp = 0,0002 ha permanent.

 suprafață ocupătă de 2
stâlpi energie electrică 2
mp = 0,0002 ha permanent.

Creșterea turbidității râului
Siret aval cu 200 – 300 m de
lucrarea
executată
în
perioada realizării prizei de
captare.

Creșterea turbidității râului
Siret aval cu 200 – 300 m de
lucrarea
executată
în
perioada realizării prizei de
captare.

Menținerea
condițiilor
ecologice ale solului pe
suprafața
deservită
de
sistemul de irigații, implicit
reducerea
suprafețelor
expuse fenomenului de
aridizare
în
zonă
și
conservarea
culturilor
agricole
→
menținerea

Menținerea
condițiilor
ecologice ale solului pe
suprafața
deservită
de
sistemul de irigații, implicit
reducerea
suprafețelor
expuse fenomenului de
aridizare
în
zonă
și
conservarea
culturilor
agricole
→
menținerea
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suprafața deservită de
sistemul
de
irigații,
implicit
reducerea
suprafețelor
expuse
fenomenului de aridizare
în zonă și conservarea
culturilor
agricole
→
menținerea habitatelor de
hrănire pentru speciile iși
procură hrana de pe
câmpurile cultivate în
zonă.

culturilor
agricole
menținerea habitatelor
hrănire pentru speciile
procură hrana de
câmpurile cultivate
zonă.

→
de
iși
pe
în

habitatelor de hrănire pentru
speciile iși procură hrana de
pe câmpurile cultivate în
zonă.

habitatelor de hrănire pentru
speciile iși procură hrana de
pe câmpurile cultivate în
zonă.

Colmatarea cuvei umede
ceea ce atrage realizarea
unor lucrări de decolmatare
și implicit la producerea de
noi zgomote în zonă →
deranjul speciilor de interes
conservativ din zonă.
Se preconizează reparații
mai
frecvente
ale
conductelor de refulare ceea
ce determină intensificarea
traficului în perioada de
funcționare
și
implicit
generarea
unor
emisii
suplimentare, execuția de
noi
săpături
pentru
înlocuirea
tronsoanelor
defecte → deranjul speciilor
de interes conservativ din
zonă.

Impact
transfrontalier

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate anterior a fost propusă spre implementare Alternativa nr. II, atât pentru amplasament
cât și pentru soluția tehnică de realizare a obiectelor proiectului.
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VI. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR
PRIVIND SPECIILE ŞI/SAU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR
AFECTATE
Realizarea evaluării adecvate a fost solicitată în cadrul procedurii de emitere a Acordului
de mediu, derulată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamț, în conformitate cu
prevederile Legii 292/2018. Studiul de Evaluare Adecvată a fost realizat conform metodologiei
indicată în Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar.
Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informaţii referitoare la amplasamentul
“Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1
Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău şi la
zonele învecinate care ar putea fi afectate de implementarea acestui proiect. Informaţiile
referitoare la caracteristicile ecosistemelor, reliefului şi factorilor de mediu specifici zonei
amplasamentului proiectului supus analizei, au fost însuşite cu ocazia deplasărilor în teren.
Pentru evaluarea habitatelor, vegetaţiei, florei şi faunei au fost utilizate atât metode
calitative cât şi metode cantitative.
Metoda observaţiei comportă două aspecte: o formă mai simplă şi mai frecvent utilizată
(pentru vegetaţie identificarea tipurilor de habitate pe baza speciilor indicatoare şi a aspectului
vegetaţiei; pentru speciile de păsări studii de faunistică, de distribuţie a avifaunei), şi una mai
complexă (studiul hranei, al comportamentului, al migraţiei, etc.).
Pentru speciile de faună am folosit observaţia liberă, comparând observaţiile din teren cu
determinatoarele avute la dispoziţie. Scopul principal al acestei metode este acela de a identifica
speciile de pe suprafaţa şi din vecinătatea amplasamentului pe care se implementa proiectul. În
cazul mamiferelor, observaţia în teren, a urmărit şi unele aspecte de etoecologie, corelând
comportamentele observate cu condiţiile de mediu şi interpretând datele din perspective adaptării
la mediu.
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Metodele cantitative au ca scop stabilirea densităţii şi mărimii populaţiilor speciilor într-o
anumită zonă. Un aspect important în studiul speciilor este dinamica numerică a populaţiilor.
Pentru analize ecologice corecte, inclusiv de diversitate, care vizează populaţiile speciilor
din aria studiată, sunt necesare nu numai datele privind prezenţa/absenţa speciilor în diferitele
zone, ci şi determinări cantitative.
În cele ce urmează am detaliat cele mai uzuale metode pentru evaluarea habitatelor şi
speciilor de interes comunitar, menţionând pe cele utilizate conform prevederilor ordinului
19/2010 –adică pentru speciile şi habitatele afectate.
Habitate şi plante
Identificarea tipurilor de habitate se realizează pe baza tipului de vegetaţie. La rândul său
tipul de vegetaţie fiind definit in funcţie de speciile dominante sau tipurile de comunitatea
vegetale dominante. Dominanţa este variabila care exprimă influenţa unei specii faţă de celelalte
specii. În cazul comunităţilor vegetale ierboase, dominanţa este apreciată în funcţie de gradul de
acoperire, ea este definită ca proiecţia pe sol a părţilor aeriene ale tuturor indivizilor unei specii
din comunitate. Acesta se poate determina riguros cu ajutorul cadrului-reţea (ramă metrică) prin
numărarea subdiviziunilor cadrului-reţea în care sunt prezenţi indivizi din specia a cărei
frecvenţă-abundenţă dorim să o stabilim. Dacă numărul subunităţilor ramei metrice este de 100,
atunci valoarea acestui indice se poate exprima direct procentual. Speciile dominante se stabilesc
pe baza valorilor indicelui frecvenţă-abundenţă ( indicele Braun-Blanquet).
Cercetarea vegetaţiei a avut la baza principiile şcolii fitocenologice a lui BRAUNBLANQUET
în Europa, iar în România a lui Al. BORZA. Această şcoală are la bază teoria potrivit căreia compoziţia
floristică a unei fitocenoze reflectă cu fidelitate ansamblul factorilor ecologici din biotopul pe care îl
ocupă.
Unitate fundamentală de studiu a covorului vegetal este asociaţia vegetală.
Asociaţia vegetală este unitatea cenotaxonomică de bază. Aceasta reprezintă o
comunitate de plante cu compoziţie floristică unitară, fizionomie şi structură caracteristică. Este
alcătuită din indivizi de asociaţie cu întindere variabilă, care nu au o compoziţie şi structură
identică ci numai asemănatoare.
În etapa de teren se aleg suprafeţe de probă din porţiuni ale covorului vegetal cu
fizionomie şi condiţii ecologice omogene. Suprafaţa eşantioanelor este cuprinsă între 4-30 m2.
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Datele prelevate au fost consemnate în relee fitocenologice.
Fişele fitocenologice reprezintă eşantioane reprezentative ale fitocenozelor. Aceste fişe
conţin informaţii referitoare la aşezare, condiţii de biotop, lista speciilor din suprafaţa de probă,
în dreptul fiecăreia notându-se abundenţa-dominanţa (AD) şi frecvenţa locală.
Păsări
Pentru speciile de păsări am folosit observaţia liberă a păsărilor, cât şi instrumente optice
(binoclu 10 x 50), comparând observaţiile din teren cu determinatoarele avute la dispoziţie.
Scopul principal al acestei metode este acela de a identifica speciile de pe suprafaţa şi din
vecinătatea amplasamentelor pe care se vor desfăşura lucrări în cadrul proiectului. În cazul
avifaunei, observaţia în teren, a urmărit şi unele aspecte de etoecologie, corelând
comportamentele observate cu condiţiile de mediu şi interpretând datele din perspectiva adaptării
la mediu.
Metodele cantitative au ca scop stabilirea densităţii şi mărimii populaţiilor speciilor într-o
anumită zonă. Un aspect important în studiul speciilor este dinamica numerică a populaţiilor.
Pentru analize ecologice corecte, inclusiv de diversitate, care vizează populaţiile speciilor
din aria studiată, sunt necesare nu numai datele privind prezenţa/absenţa speciilor în diferitele
zone, ci şi determinări cantitative.
Metoda cartografică (metoda cartării teritoriilor)constă în identificarea asociaţiilor
vegetale şi a teritoriilor păsărilor cuibăritoare zonei luată în studiu. Metoda foloseşte rezultatele
estimării în suprafeţele de probă, pentru calculul densităţii populaţiilor în arii mai largi, sau, în
anumite tipuri de habitate ale unei regiuni. În studiul de faţă au fost folosite tehnicile de
numărare ale metodei. Timpul cel mai bun este dimineaţa, de după răsăritul soarelui până spre
prânz. Suprafaţa se parcurge pentru a identifica speciile de plante indicatoare şi de păsări
cuibăritoare.
Numărarea individuală a speciilor de păsări
Pentru unele specii, metodele “standard” de recenzare a populaţiilor cuibăritoare, precum
metoda cartografică, nu oferă suficiente informaţii. Motivele pot fi, densitatea mică a perechilor,
de exemplu la răpitoare, comportamentul de reproducere foarte discret, ca în cazul raţelor şi
corcodeilor, activitatea crepusculară sau nocturnă, cum au stârcul de noapte (Nyctycorax
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nyctycorax) şi buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), sau, comportamentul de cuibărit
semicolonial sau colonial, ca în cazul multor păsări acvatice.
Pentru aceste specii există alte metode care îşi propun să găsească indici ai populaţiilor
capabili să permită ulterior comparaţiile între ani diferiţi şi locuri diferite de studiu. În practică,
se efectuează vizite regulate în toate staţiile de prelevare a probelor (habitatele identificate în
regiune). Această metodă constă în numărarea directă a păsărilor notând pe o foaie de observaţie
speciile şi numărul de indivizi identificaţi.
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VII. CONCLUZII
Executat în anii 1973-1974, sistemul de irigaţii Dămieneşti este format dintr-o staţie de
pompare de bază SPA Dămieneşti amplasată pe malul stâng al Siretului, staţie care pompează
apă la SPP1 Bătrâneşti din judeţul Neamţ şi la SPP2 Dămieneşti din judeţul Bacău.
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti, cod ANIF 59, este amplasată în bazinul hidrografic al
râului Siret, pe cursul mijlociu, pe malul stâng. Priza de apă a amenajării este amplasată pe malul
stâng al râului Siret. Accesul apei în cuva staţiei se face direct din râu.
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti, cod ANIF 59, aflată în administrarea ANIF Filiala
teritorială Bacău are o suprafaţă amenajată brută Sbrută = 2276 ha, din care Snetă = 2276 ha
reprezintă suprafaţa netă irigabilă. Sistemul de irigaţii Dămieneşti este structurat pe 2 ploturi:
 Plotul SPP1 Bătrâneşti cu suprafaţa de 895 ha;
 Plotul SSP2 Dămieneşti cu suprafaţa de 1381 ha.
Din punct de vedere administrativ, plotul SPP1 Bătrâneşti se află pe teritoriul judeţului
Neamţ, iar plotul SPP2 Dămieneşti pe teritoriul judeţului Bacău, limita dintre cele două judeţe
constituind-o pârâul Glodeni.
Legătura între staţia de bază SPA Dămieneşti şi cele 2 stații de punere sub presiune SPP1
Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti se face prin conducte de refulare cu următoarele dimensiuni:
 conducta de refulare CR1 executată din metal şi PREMO între SPA Dămieneşti SPP1 Bătrâneşti, are diametrul nominal Dn 600 mm şi lungimea L=1106 m, din
care: L = 181 m conductă metalică;
 conducta de refulare CR 2 executată din metal şi PREMO între SPA DămieneştiSPP2 Dămieneşti, are diametrul nominal Dn 800 mm şi lungimea L=1305 m din
care L = 593 m conductă metalică.
Staţia SPA Dămieneşti care deservea cele doua ploturi este o staţie de pompare fixă
construită în cheson cu aer comprimat şi este echipată cu electropompe cu ax vertical.
SITUAȚIA PROPUSĂ
Lucrările propuse prin tema de proiectare sunt următoarele:
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 executarea unor lucrări de construire a noii staţii de pompare de bază, SPA
Dămieneşti - Drăgeşti
 executarea lucrărilor de reabilitare a conductelor de refulare CR1 si CR2 la cele două
SPP-uri din amenajare (SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti).
Lucrările propuse sunt grupate pe 4 obiecte evaluate şi înscrise în devizul general astfel:
Pentru realizarea proiectului analizat vor fi efectuate următoarele investiții
 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 OBIECT NR.2.1. – RACORD ENERGIE ELECTRICĂ
 OBIECT NR.2.2. – DRUM DE ACCES
 Investiția de bază
 OBIECT NR.4.1.1. – PRIZA DE APĂ
 OBIECT NR.4.1.2. – STAȚIA DE POMPARE SPA DĂMIENEȘTI- DRĂGEȘTI
 OBIECT NR.4.1.3. – CONDUCTE DE REFULARE

Obiectivele proiectului sunt asigurarea apei pentru irigații pentru următoarele suprafețe:
 plotul SPP1 Batrâneşti în suprafaţă de 895 ha, delimitat la nord de pădurea

ocolului silvic Roman, la sud intravilanele Rocna şi Bătrâneşti, la vest intravilanul
Spiridoneşti, iar la est teren arabil Baluşesti şi Valea Ursului;
 plotul SPP2 Dămieneşti în suprafaţă de 1381 ha, situat la sud de trupul Bătrâneşti
este cuprins între şoseaua Drăgeşti-Călugăreni la sud, pârâul Glodeni în partea de
nord, râul Siret la vest şi teren arabil Dămieneşti şi Valea Ursului la est,
Lucrările de reabilitare şi modernizare ale sistemelor de irigaţii prezintă un interes din ce
în ce mai mare, odată cu creşterea suprafeţelor amenajate şi a uzurii morale şi fizice a
amenajărilor de irigaţii existente. Reducerea eficienţei amenajărilor se poate datora atât factorilor
tehnici, cât şi a celor de ordin economic, social şi instituţional.
Obiectivele activităţilor de modernizare şi reabilitare, se înscriu pe trei direcţii: tehnică
(referitoare la utilizarea intensivă şi eficientă a resurselor energetice, de sol şi apă ), economicofinanciară (reabilitarea amenajării) şi socială (dezvoltarea locală şi regională).
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Întrucât de la punerea în funcţiune a sistemului (1973 - 1974) s-au produs multe avarii şi
întreruperi în aprovizionarea cu apă a solului din cele două ploturi, SPP1 Bătrâneşti şi SPP2
Dămieneşti.
Producţiile agricole au avut de suferit mai ales în perioadele de secetă din ultimii ani (în
mod deosebit vara anului 2015).
Necesitatea executării lucrărilor de modernizare propuse rezultă din faptul că utilizatorii
(beneficiarii terenurilor agricole) pot primi apă pentru o structură de culturi, mare consumatoare
de apă (loturi semincere, soia, porumb, culturi furajere, legume), având în vedere că în zona
geografică în care se află amenajarea se amplifică fenomenele de secetă prelungită care, în final
pot conduce la fenomenul de deşertificare a întregii zone.
Amânarea acestor lucrări ar conduce la deprecierea totală a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare şi la o degradare accentuată a capacităţii de producţie a solului. Pe termen lung,
amânarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a amenajării pot produce un impact negativ
major asupra condiţiilor ecologice şi de mediu (fenomenul de aridizare) precum şi asupra
condiţiilor social-economice din zonă.
În urma calculelor, pentru a asigura debitul și presiunea necesare irigării Plotului SPP1
Batraneşti în suprafaţă netă de 895 ha, a rezultat un debit de apă total Q=520 l/s (1872 mc/h) și o
înălţime de pompare necesară H=58 mC.A., acești parametri fiind asiguraţi de 3 electropompe
(2a+1r). cu ax orizontal cu rotor în dublu flux, montate pe radierul cuvei uscate, cu aspiraţie din
râul Siret, având fiecare: - Qpompa = 260l/s (936 mc/h).
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare irigării Plotului

SPP2 Dămieneşti în

suprafaţă netă de 1381 ha a rezultat un debit de apă necesar total Q=780 l/s (2808 mc/h) și o
înălţime de pompare necesară H=75m C.A., acești parametri fiind asiguraţi de 4 electropompe
(3a+1r). cu ax orizontal cu rotor în dubluflux, montate pe radierul cuvei uscate, cu aspiraţie din
râul Siret, avand fiecare - Qpompa = 260l/s (936 mc/h).
Suprafețele propuse pentru amenajare prin proiect sunt situate parția în perimetrul sitului
Natura 2000 - ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.
Amenajarea de irigaţii Dămieneşti este amplasată în bazinul hidrografic al râului Siret, pe
cursul mijlociu - malul stâng. Priza de apă a amenajării este amplasată pe malul stâng al râului
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Siret, şi nu are construcţii hidrotehnice de captare a apei de tip epiuri. Accesul apei în cuva staţiei
se face direct din râu.
Proiectul supus analizei se află situat distanţe mari faţă de graniţe. Din acest motiv şi
datorită caracteristicilor tehnice al lucrărilor propuse a se realiza, proiectul nu intră sub incidenţa
Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la
Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.
c.) FOLOSINŢA ACTUALĂ :
Extravilan, teren cu destinaţie curţi construcţii (incinta SPA Dămienești-Drăgești) şi
destinaţie agricolă (arabil), amenajat cu infrastructura principală de irigaţii, conductele
CR1 și CR2.
d.) DESTINAŢIA STABILITĂ PRIN PLANURILE DE URBANISM ŞI AMENAJARE A
TERITORIULUI APROBATE :
rămâne aceeaşi : extravilan, teren cu destinaţie curţi construcţii (incinta SPA
Dămienești-Drăgești) şi destinaţie agricolă (arabil), amenajat cu infrastructura principală
de irigaţii, conductele CR1 și CR2.
Resursele natural care vor fi exploatate din cadrul ariei natural protejate ROSPA 0072
Lunca Siretului Mijlociu vor fi suprafața de teren ocupată de SPA și volumele de apă.
Curţi construcţii SPA Dămienești – Drăgești pe suprafața de 1000 mp:


Suprafață teren:

1.000,00 mp



Suprafață construită:

225,99 mp



Suprafașă desfășurată: 225,99 mp

Volume autorizate pentru sistemul de irigații:
AN MEDIU
V maxim lunar

551,0 mii mc

Vmaxim zilnic

18,3 mii mc

V mediu anual

1971,5 mii mc

Vmediu lunar

352 mii mc

V mediu zilnic

11,7 mii mc
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AN SECETOS
V maxim anual

2268,8 mii mc

V maxim lunar

687,0 mii mc

Vmaxim zilnic

22,9 mii mc

V mediu annual

2375 mii mc

Vmediu lunar

424,15 mii mc

V mediu zilnic

14,4 mii mc

Activităţile desfăşurate pe suprafaţa amplasamentului în perioada de edificare proiectului
și de funcționare a construcțiilor nu vor avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă
sau freatice din zonă în condițiile implementării măsurilor de reducre a emisiilor enumerate în
cele ce urmează.
Accidental pot să apară poluări determinate de scurgerea de carburanţi şi/sau lubrefianţi
din angrenajele utilajelor folosite pe amplasament, acestea antrenate de apa pluvială pot pătrunde
prin sol în freatic sau se pot scurge pe suprafaţă către corpurile de apă supraterane.
În faza de edificare a proiectului propus emisiile în aer vor fi următoarele:
 emisiile de pulberi de pe căile de transport a materialelor şi echipamentelor, de la
manipularea materialelor de construcţie, precum şi de la săparea şanţurilor pentru
pozarea conductelor și fundațiilor;
 emisiile de la motoarele mijloacelor auto care transportă materiile prime, materiale
şi echipamentele.
Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă
materialele necesare şi ale utilajelor implicate în execuția lucrărilor rezultă gaze de eşapament
care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de
mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi utilajelor sunt
reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.
În etapa de funcționare sursele de poluare pentru factorul de mediu aer sunt reprezentate
de circulația autoturimelor în incinta amplasamentului.
Din momentul începerii organizării de şantier pe amplasament se vor produce zgomote
determinate de funcţionarea motoarelor şi operarea utilajelor folosite în faza de construcţie.
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În perioada de construcție se estimează o creştere a zgomotului în zona
amplasamentului. Principalele surse de zgomot sunt reprezentate de echipamentele utilizate la
construirea facilitaţilor propuse. Utilajele folosite şi puterea acustică asociată sunt:


Betoniere: 1 buc. cu capacitatea de 6 m3 fiecare, Lw ≈ 105 dB(A);



Buldoexcavator/încărcător frontal: 1 buc. cu capacitatea de 1,5 m3 (30t) , Lw ≈
115 dB(A);



Autocamioane: 1buc cu capacitatea de 16 m3; Lw ≈ 107 dB(A)



Automacara: 1 buc (numai în perioada de amplasare a rezervoarelor – max. 2
ore), Lw ≈ 115 dB(A);

Activităţile specifice organizării de şantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu
deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd
ca limită maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială
normală a atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru.
La această valoare se poate adăuga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor
impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).
Amplasamentul terenurilor luate în studiu se află în extravilanul comunelor
Dămienești, județul Bacău și Icusești, județul Neamț. Distanța de la capătul conductei CR 1până
la cea mai apropiată localitate (Rocna) este de cca 650 m. Distanța de la capătul conductei de
refulare CR 2 până la cea mai apropiată localitate (drăgești ) este de 1200 m.
Solurile din zonă sunt reprezentate în principal de cernoziomuri levigate între care apar
intercalate solonețuri și soloceacuri, care se extind în special în zonele joase. Lucrările propuse
vor afecta:
 suprafață de 1000 de mp pentru realizarea stației de pompare;
 lungime de L=1,9 km (1900 m) pentru amplasarea conductei CR 1 în șanț deschis
pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului excavat și spațiul
de lucru al utilajelor) S = 11.400 mp;
 lungime de L= 0,713 km (713 m) pentru amplasarea conductei CR 2 în șanț
deschis pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului excavat și
spațiul de lucru al utilajelor) S = 4.278 mp.
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Impactul produs la nivelul solului pentru implementarea proiectului, în faza de
construcţie, va fi unul fizic (mecanic) determinat de decopertările şi excavările necesare
efectuării următoarelor lucrări:
 lucrări de fundare pentru clădirea de pe amplasament:;
 realizarea fosei septice;
 amenajarea drumurilor interioare;
 amenajarea platformei betonate pentru amplasarea containerului;
 realizarea prizei de apă;
 manevre ale utilajelor folosite în construcţie.
Lucrările propuse pentru implementarea proiectului nu vor afecta freaticul aflat la o
adâncime minimă de 8 m în tip ce excavațiile nu vor depăși 3,5 m (adâncimea cuvei uscate din
cadrul clădirii SPA.
Suprafaţa totală a teritoriului amenajării de irigaţii Dămienești (brut şi net) = 2276 ha.
 folosinţa actuală: teren cu destinaţie agricolă (arabil) amenajat cu infrastructură de
irigații sub presiune, respectiv curţi-construcţii (pentru incinta SPA Dămienești–
Drăgești.
 destinaţia stabilită prin documentaţia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului:
rămâne aceiaşi : teren cu destinaţie agricolă(arabil), amenajat cu infrastructură de
irigaţii sub presiune, respectiv curţi-construcţii pentru incinta SPA Dămienești–
Drăgești.
Curţi construcţii SPA Dămienești – Drăgești pe suprafața de 1000 mp:
Bilanț teritorial incinta stației de pompare SPA Dămienești – Drăgești:
 Suprafață teren:

1.000,00 mp

 Suprafață construită:

225,99 mp

 Suprafașă desfășurată: 225,99 mp
 procentul de ocupare a terenului ( P.O.T.):
POT: 22,599%
 coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.):
CUT: 0,22599
Lucrările propuse vor afecta:
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 suprafață de 1000 de mp pentru realizarea stației de pompare - permanent;
 lungime de L=1,9 km (1900 m) pentru amplasarea conductei CR 1 în șanț deschis
pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului excavat și spațiul
de lucru al utilajelor) S = 11.400 mp - temporar;
 lungime de L= 0,713 km (713 m) pentru amplasarea conductei CR 2 în șanț
deschis pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului excavat și
spațiul de lucru al utilajelor) S = 4.278 mp – temporar;
 organizare de șantier – pe suprafața propusă pentru amenajarea SPA – 200 mp
temporar.
Edificarea planului nu presupune racorduri pentru alimentare cu apă și instalaţii de
canalizare. Va fi executată o fosă septică vidanjabilă și instalațiile de canalizare aferente.
Pentru alimentarea cu energie electrică, se va realiza o linie aeriana de 20 kV, pentru
racordarea staţiei la linia existentă, situată în vecinătatea noului amplasament.
Realizarea și funcționarea investiției presupune generarea de deuri care vor fi gestionate
conform leslației în vigoare.
Lucrările din cadrul proiectului se vor executa conform graficului de eşalonare şi se
apreciază că în condiţii normale de mediu şi finanţare se poate realiza etapizat în 20 luni
începând de la data atribuirii contractului/ emiterii ordinelor de începere a lucrărilor (probabil în
anul 2020 după întocmirea proiectului în faza PTE + DE).
Durata funcționării nu a fost precizată, se presupune că obiectivul va avea o perioadă de
exploatare nederminată.
Dezafectarea construcțiilor și aducerea terenului la utilizarea inițială, dacă va fi cazul, va
fi realizată într-o perioada de 6 luni de la demararea lucrărilor.
Proiectul

STAŢIA

DE

POMPARE

SPA

DĂMIENEŞTI–DRĂGEŞTI

PENTRU

ALIMENTAREA CU APĂ A PLOTURILOR SPP1 BĂTRÂNEŞTI ŞI SPP2 DĂMIENEŞTI DIN
AMENAJAREA DE IRIGAŢI DĂMIENEŞTI JUDEŢUL BACĂU nu are legătură și nici nu este
necesar pentru managementul ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu.
SPECII AVIFAUNISTE DE INTERES CONSERVATIV ÎN ROSPA0072
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Speciile de păsări (26) menţionate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sunt:
Botaurus stellaris (buhai de baltă), Caprimulgus europaeus (caprimulg), Chlidonias hybridus
(chirighiţă cu obraz alb), Dendrocopos leucotos (ciocănitoarea cu spate alb), Dendrocopos
syriacus (ciocănitoarea de grădini), Falco peregrinus (şoim călător), Falco vespertinus
(vânturel de seară), Ficedula albicollis (muscar gulerat), Ficedula parva (muscar mic), Pernis
apivorus (viespar), Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Philomachus pugnax (bătăuş),
Platalea leucorodia (lopătar), Tringa glareola (fluierar de mlaştină), Ciconia nigra (barza
neagră), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic), Alcedo
atthis (pescăraş albastru), Gavia arctica (cufundar polar), Gavia stellata (cufundar mic),
Mergus albellus (ferestraş mic), Anthus campestris (fâsă de câmp), Lullula arborea (ciocârlie de
pădure), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Crex crex (cristel de câmp), Ciconia ciconia
(barza albă).
Speciile de avifaună (20) cu migraţie regulată, menţionate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC: Anas platyrhynchos (raţă mare), Anas querquedula (rață cârâitoare),
Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Buteo buteo (şorecar comun), Calidris ferruginea (fugaci
roşcat), Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic), Charadrius dubius
(prundăraş gulerat mic), Falco subbuteo (şoimul rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel
roşu), Fulica atra (lişiţa), Merops apiaster (pigorie), Podiceps cristatus (corcodel mare),
Podiceps grisegena (corcodel cu gât roşu), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa nebularia
(fluierar cu picioare verzi), Tringa totanus (fluierar picioare roșii), Vanellus vanellus (nagâțul
comun), Mergus merganser (ferestraş mare), Anser anser (gâscă de vară).
Studiile ulterioare, realizate pentru întocmirea Planului de managamenet al sitului,
au identificat 47 de specii de păsări prevăzute la articolul 4 din Directiva Consiliului
2009/147/EC. Speciilor enumerate anterior li s-au adăugat taxonul Circus cyaneus (anexa I).
Suprafețe ocupate de proiect la nivelul ROSPA 0072:
 suprafață de 1000 de mp pentru realizarea stației de pompare - permanent;
 suprafață ocupătă de 2 stâlpi energie electrică 2 mp = 0,0002 ha - permanent;
 lungime de 500 m din lungimea totală de 1900 m pentru amplasarea conductei CR
1 în șanț deschis pe o lățime de 6 m (excavația, depozitarea temporară a solului
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excavat și spațiul de lucru al utilajelor) S = 3000 mp – temporar această lungime
corespunde traseului comunal conductelor CR 1 și CR 2
 lungime de 430 m comună cu CR1 și o lungime de 307 m prin procedeul
RELINING – temporar;
 organizare de șantier – pe suprafața propusă pentru amenajarea SPA – 200 mp
temporar.
În concluzie suprafețe ocupate sunt următaorele:
 1000 mp (0,1 ha) permanet – amplasamentul stație la nivelul căruia se va
amenaja temporar organizarea de șantier;
 3000 mp (0,3 ha) temporar –traseul comun al CR 1 și CR 2 pe o lungime de 430
și 70 m lungime doar traseu CR 1 deoarece Cr 2 va fi amplasata prin procedeul
RELINING începând de la bifurcație până la limita ROSCP 0072;
 drumul amenjat nu va ocupa suprafețe suplimentare deoarece va fi amenajat un
drum de exploatare existent;
 suprafață ocupătă de 2 stâlpi energie electrică 2 mp = 0,0002 ha - permanent.
Proiectul propus de ANIF va ocupa o suprafață de 0,4002 ha ceea ce reprezintă 0,0038 %
din suprafața ariei naturale protejate și 0,025 % din suprafața clasei de habitate ”Pășuni”,
definitiv va fi ocupată o suprafață de 0,3002 ha ceea ce reprezintă 0,0063 % din suprafața clasei
de habitate ”Pășuni”.
Pe baza ecologiei speciilor, observațiilor din teren (realizate atât în cadrul studiilor
pentru elaborarea Planului de management al sitului, cât și ca urmare a celor efectuate
pentru proiectul analizat) și caracteristicilor activităților propuse se poate afirma că proiectul
propus are asupra speciilor de păsări de interes conservativ care fac obiectul protecției în
ROSPA 0072 Lunca Siretului Mijlociu următorul impact :
 impact neutru (nici un impact) asupra unui număr de: 35 specii de păsări (conform
tabelului anterior) ;
 impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea lucrărilor
(prezența utilajelor și a personalului pe amplasament, transportul materialelor,
realizarea lucrărilor propuse în ROSPA0072) asupra unui număr de 12 specii de
păsări de interes conservativ care pot fi prezente în zona amplasamentului – pe baza
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fenologiei speciilor, a bibliografiei și a observațiilor din teren (Alcedo athis, Anas
platyrhynchos, Anthus campestris, Buteo buteo,Ciconia ciconia, Dendrocopos leucotos,
Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Fulica atra, Lanius collurio Lanius minor Vanellus
vanellus)
 pe suprafața amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia nu au fost observate
cuiburi ale speciilor de păsări de interes conservativ în perioada realizării observațiilor
în teren;
 proiectul propus determină temporar o reducere a habitatelor utilizate pentru hrănire
și odihnă care pot fi utilizate de cele 12 de specii de interes conservativ identificate în
zonă dar nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor specii.
Conform Anexei 27 la Planul de management al ROSPA 0072, amplasamentele
proiectului analizat nu se află în zone importanțe pentru speciile de păsări.
Considerăm că impactul produs de proiect este negativ dar nesemnificativ, ne bazăm
această estimare pe următoarele aspecte:


pe suprafața propusă pentru amplasarea componentelor proiectului și în
vecinătatea acesteia nu au fost identificate cuiburi ale speciilor de păsări de interes
conservativ;



proiectul propus de ANIF va ocupa o suprafață de 0,4002 ha ceea ce reprezintă
0,0038 % din suprafața ariei naturale protejate și 0,025 % din suprafața clasei de
habitate ”Pășuni”, definitiv va fi ocupată o suprafață de 0,3002 ha ceea ce
reprezintă 0,0063 % din suprafața clasei de habitate ”Pășuni”.



unele specii de interes conservativ nu au fost observate în zonă nici de către
speciliaștii care au realizat planul de management și nici în urma deplasărilor
pentru realizarea prezentului studiu;



existența unor suprafețe similare ca habitat la nivelul luncii râului Siret în
vecinătatea amplasamentului proiectului.

Drumul de acces este limitrof unei zone cu vegetației arbustivă și arborescentă situate în
ROSPA 0072, suprafață care nu a fost considerată de importanță pentru speciile de interes
conservativ din sit, lungimea drumului fiind de 429 m. Acest drum va fi tranzitat de mijloce de
transport și utilaje cu precădere în perioada de execuție a lucrărilor, în perioada de funcționare va
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fi folosit de autoturismele ANIF și ocazional de alte utilaje și mijloace de transport dacă vor fi
necesare reparații la componentele proiectului. Această activitate a proiectului propus va avea un
impact negativ nesemnificativ generat de deranjul produs de mijlocele de transport asupra
speciilor de păsări de interes conservativ din următoarele motive:


drumul există și este folosit si de utilajele agricole/căruțe – nu se creează o cale
nouă de acces;



distanța parcursă în zona limitrofă sitului este mică – 0,43 km;



unele specii de interes conservativ nu au fost observate în zonă;



în vecinătatea drumului de acces nu au fost identificate cuiburi ale speciilor de
păsări de interes conservativ.

Debitul de apă Q mediu multiannual a râului Siret = 75,1 mc/s → 617,76 mii mc
zilnic iar volumele autorizate pentru apa prelevată sunt următoarele:
Vmaxim zilnic în an mediu = 18,3 mii mc
Vmaxim zilnic în an secetos = 22,9 mii mc
Volumul prelevat reprezintă între 2,96 % și 3,07 % din debitul mediu zlnic al râului
Siret.
Un rol important în cadrul factorilor de mediu care definesc ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu îl are cursul râului Siret. Din punct de vedere al evoluţiei pe terment scurt şi
mediu cel mai susceptibil de a suferi modificări este factorul de mediu apă, prin componenta
apă de suprafaţă reprezentată la nivelul acestui sit, în principal, de cursul râului Siret. Orice
modificare calitativă sau cantitativă a cursului râului atrage după sine modificări ale
vegetaţiei şi faunei lotice, dar, şi a compoziţiei specifice a organismelor care populează
malurile sale. Volumul prelevat de SPA Dămienești reprezintă între 2,96 % și 3,07 % din
debitul mediu zilnic al râului Siret.
Ca urmare a aspectelor prezentate considerăm că implementarea proiectului „Staţia
de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor

SPP1

Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti”, nu numai că nu va
afecta relaţiile structurale şi funcţionale care menţin integritatea ROSPA0072 Lunca
Siretului Mijlociu, ci dimpotrivă, pe termen mediu şi lung va avea efecte pozitive privind
menţinerea integrităţii sitului menţionat.
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Scopul Planului de management: Protecţia speciilor de păsări de interes naţional şi
comunitar prin reducerea presiunilor antropice.
Obiectivele Planului de management constau în:
a)Asigurarea administrării şi a managementului efectiv al sitului;
b)Reducerea presiunilor antropice actuale asupra păsărilor şi habitatelor din sit;
c)Evitarea apariţiei unor noi presiuni antropice cu impact semnificativ asupra păsărilor şi
habitatelor din sit;
d)Creşterea capacităţii de suport a sitului pentru menţinerea sustenabilă a populaţiilor de
păsăride interes comunitar şi naţional.
Deoarece situl Natura 2000 – ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

se întinde pe

teritoriul a 3 judeţe, cuprinzând o suprafață de 10.329,50, starea de consevare a acestuia este
diferită, în funcţie de condiţiile naturale concrete, de frecventele revărsări ale apelor râului Siret
în ultimii ani, şi de intervenţiile antropice (braconaj piscicol şi cinegetic, inundaţii, management
forestier defectos, abandonarea diferitelor categorii de deşeuri, poluarea apei, vandalism, etc).
Sunt zone în care starea de conservare este favorabilă şi zone în care malurile şi lunca râului
Siret sunt erodate, astfel că, deteriorarea habitatelor de interes pentru speciile de păsări are
consecinţe şi asupra acestora.
Chiar dacă ROSPA0072 nu a fost declarat sit pentru protecţia unor tipuri de habitate de
interes comunitar, starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiţia esenţială pentru
menţinerea echilibrului ecosistemului, şi deci, pentru menţinerea stării de conservare favorabile a
speciilor de păsări.
La nivelul ROSPA0072 sunt numeroase suprafețe pe care sunt depozitate ilegal deșeuri
menajere sau din gospodării.. Depozitarea ilegală a deșeurilor contribuie la degradarea zonelor
naturale.
Evoluţia habitatelor din zona amplasamentului studiat depinde de menţinerea structurii
actuale a reliefului la nivelul albiei minore a râului Siret.
Evoluţia malurilor râului Siret este un proces continuu care are 2 compnente: eroziune –
în zonele unde viteza de scurgere este mare și colmatare – în zona meandrelor. Fenomenul de
erodare determină reducerea terenurilor agricole și forestiere și creșterea concetrației materiei
organice în masa apei prin antrenarea unor fragmente acoperite cu vegetație. Fenomenul de
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE (ANIF)

170

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ – “Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu
apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău

colmatare – depunere a aluviunilor în zonele cu viteze de curgere mică ceea ce determină
apariția unor zone cu acumulări de nisipuri, pietrișuri, mâluri pe care se dezvoltă vegetație
pionieră alcătuită din ierburi care evoluează în 3-4 ani către zone acoperite de vegetație
arbustivă și arborescentă tânără cu înălțimi până la 3 m. Fixarea acumulărilor prin acoperirea cu
vegetației lemnoasă are ca efect îngustarea cursului râului Siret în zonă, creșterea vitezei de
curgere și erodarea accentuată a malului opus acumulării.
ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, deşi nu este învecinată, are relaţii funcţionale cu
siturile mai jos menţionate deoarece se află pe acelaşi coridor de migraţie al păsărilor:


ROSPA0063 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti.



ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior;



ROSCI0434 Siretul Mijlociu;



ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman.

Atât prin amplasament cât şi prin activitatea desfăşurată, proiectului supus analizei nu
are impact asupra obiectivelor de conservare ale siturilor Natura 2000 cu care ROSPA0072
are relaţii funcţionale.
Ca urmare arealizării evaluării tipurilor de impact în subcapitolelel anterioare, pot fi trase
următoarele concluzii:


Impactul, inclusiv impactul cumulat, asupra ROSPA0072 va fi: PE TERMEN
SCURT şi MEDIU - DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV, TEMPORAR (doar
pe suprafețele ocupate temporar), REVERSIBIL pentru toate etapele de
implementare ale proiectului (construcție, operare și dezafectare), iar PE TERMEN
LUNG – NEGATIV NESEMNIFICATIV



Impactul cauzat de proiect fără a lua în considerare măsurile de reducere a
impactului va fi negativ semnificativ în zona de implementare a proiectului, și efecte
care se pot propaga aval de SPA Dămienești – Drăgești ca urmare a preluării unor
volume de apă mult mai mari decât cele autorizate.
În concluzie, implementarea proiectului supus analizei nu va afecta starea de

conservare a celor 47 specii a speciilor de păsări care constituie obiectivele de conservare ale
sitului Natura 2000 – ROSPA0072 pentru care a fost întocmit Planul de management.
Implementarea proiectului nu influențează menţinerea stării de conservare a populaţiilor
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speciilor de importanță conservativă, deoarece nu reduce habitatele folosite pentru necesitățiel
ecologice de aceste specii și nici nu determină prin lucrările propuse mortalități ale
exemplarelor sau limitarea resurselor de hrană disponibile ori impurificarea cale factorilor de
mediu care să determine modificarea structurii și funcțiilor habitatelor de la nivelul ariei
naturale protejate.
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
constrcuței/funcționare a SPA Dămienești – Drăgești, ANIF 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.
Pe argumentarea de mai sus ne bazăm şi solicităm avizarea proiectului “Staţia de
pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi
SPP2 Dămieneşti din

amenajarea de irigaţi Dămieneşti” judeţul Bacău,

propus de

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

Elaborator de studii pentru protecţia mediului
dr. biolog Zaharia Lăcrămioara Gabriela
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