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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

Buffer Utilizat exclusiv cu înţelesul funcţiei din ArcGIS; fără implicaţii din 
punct de vedere al managementului ariilor naturale protejate 

CLC Corine Land Cover 

EA Evaluare Adecvată 

EEA Agenţia Europeană de Mediu 

EIM Evaluarea impactului asupra mediului 

FEADR Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

GES Gaze cu efect de seră 

HG nr. 1076/ 2004 Hotărârea de Guvern nr. 1076/ 2004, privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 

MMAP Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor  

MPGT Master Plan General de Transport al României 

Ord. nr. 19/ 2010 Ordinul nr. 19/2010, privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale 
ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar 

OUG nr. 57/2007 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007, privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

POIM Program Operaţional Infrastructură Mare 

POS Program Operaţional Sectorial 

PP Plan sau program 

SCI Sit de importanţă comunitară (componentă a reţelei Natura 2000) 

SEA Evaluarea strategică de mediu 

SEN Sistem Energetic Naţional 

SPA Arie de protecţie specială avifaunistică (componentă a reţelei Natura 
2000) 

TEN-T Reţele Trans-Europene de Transport 

UE Uniunea Europeană 
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1 INFORMAŢII GENERALE 
Lucrarea de faţă constituie Studiul de Evaluare Adecvată privind efectele potenţiale pe care 
implementarea Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM 2014-2020) le 
poate genera asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar de pe teritoriul României. 
Raportul reprezintă a treia revizie, conform modificărilor apărute în lista de proiecte aferentă 
domeniului transport (în acord cu MPGT) şi domeniului mediu (proiecte majore pentru 
infrastructura de apă, proiecte fazate dar care sunt nominalizate în lista proiectelor majore), mai 
2015,  incluzând comentariile şi observaţiile primite din partea publicului interesat, ale Comisiei 
Europene şi al autorităţii de mediu în urma parcurgerii etapelor de analiză a Raportului şi de 
consultare publică. 

Conform Deciziei nr. 114978/OP/11.03.2014 emisă de Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, POIM 2014-2020 se supune procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe, respectiv procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. nr. 19/ 2010, 
privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de 
interes comunitar.  

Evaluarea adecvată se derulează concomitent cu procedura de Evaluare strategică de mediu (SEA), 
ce a fost demarată în ianuarie 2014, concluziile Studiului de evaluare adecvată urmând a fi preluate în 
Raportul de mediu.  

Studiul de evaluare adecvată este întocmit conform cerinţelor Ghidului Metodologic privind 
evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale 
protejate de interes comunitar (Ord. nr. 19/ 2010).  

Realizarea Studiului de evaluare adecvată s-a bazat pe informaţii publice cunoscute până în acest 
moment, respectiv: 

 Documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de către beneficiar – Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020 – proiect – Versiunea din octombrie 2014 şi mai 2014; 

 Coordonatele geospaţiale ale proiectelor propuse spre realizare în cadrul POIM, cunoscute la 
momentul elaborării POIM şi a studiului de evaluare adecvată (pentru 127 de proiecte); 

 Baza de date existentă pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu (EEA - 
http://www.eea.europa.eu/) privind ariile naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 
2000 (SCI şi SPA) desemnate la nivel naţional, inclusiv privind componentele protejate din 
cadrul acestora; 

 Limitele siturilor de importanţă comunitară şi ale ariilor de protecţie specială avifaunistică, în 
proiecţie Stereo 70 (actualizare 20 octombrie 2011), disponibile pe site-ul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor (http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm); 

 Coordonatele geospaţiale cu privire la categoriile de utilizare a terenurilor la nivel naţional, 
conform Corine Land Cover 2006, disponibile pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu; 

 Literatura de specialitate. 

http://www.eea.europa.eu/
http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm
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2 INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL SUPUS APROBĂRII 

2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 

2.1.1 Denumirea, descrierea şi obiectivele Programului 
Operaţional 

Programul operaţional supus procedurii de evaluare şi aprobare – POIM 2014-2020 – reprezintă un 
document strategic de programare a acelor activităţi care acoperă domeniile transport, mediu, 
energie şi prevenirea riscurilor. Obiectivul global al POIM este Dezvoltarea infrastructurii de transport, 
mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice 
sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale. 

POIM 2014-2020 este promovat de Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală de 
Coordonare Implementare Programe de Investiţii Majore, în calitate de titular al programului, 
şi a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de 
Pateneriat 2014-2020, şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor 
Comisiei Europene, strategia POIM fiind orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în 
corelare cu Programul Naţional de Reformă şi cu recomandările specifice de ţară. 

Prin abordarea a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional – 
Infrastructura şi Resursele – priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea 
obiectivului general al Acordului de Parteneriat, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi 
socială dintre România şi Statele Membre ale UE. Promovarea investiţiilor ce au ca subiect nevoile în 
domeniul infrastructurii şi resurselor, au fost propuse spre finanţare în cadrul unui singur program 
operaţional, având în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în 
infrastructură, în acord cu experienţa perioadei anterioare de programare, respectiv 2007-2013. 

Prin implementarea POIM, pe durata exerciţiului bugetar 2014-2020, se doreşte stabilirea şi 
asigurarea cadrului de implementare a investiţiilor la nivel local, regional şi naţional, care vizează trei 
direcţii de desfăşurare:  

 Infrastructura de transport (rutier, feroviar, aerian, naval, intermodal şi urban subteran); 

 Protecţia mediului şi managementul riscurilor (managementul apei potabile, apei uzate, 
deşeurilor, ariilor naturale protejate, riscurilor, rezilienţa la dezastre naturale); 

 Energie curată şi eficienţă energetică (energia regenerabilă, cogenerarea, distribuţia şi transportul 
energiei termice în oraşe, reţele electrice de transport, reţele de transport a gazelor naturale).  

Principalele deficienţe abordate prin POIM se referă, în primul rând, la gradul necorespunzător de 
dezvoltare a infrastructurii de bază în România, atât în sectorul de transport, cât şi în ceea ce priveşte 
furnizarea unor servicii publice de bază, la standarde europene, în acord cu reglementările în vigoare.  
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În al doilea rând, prin POIM sunt promovate investiţii cu rol în utilizarea eficientă a resurselor 
naturale limitate, inclusiv prin promovarea principiilor de eficienţă energetică şi utilizarea resurselor 
regenerabile, şi în protejarea elementelor mediului natural, cu impact asupra sănătăţii oamenilor şi 
calităţii ambientale. 

Privitor la Infrastructura de transport, noua politică europeană în domeniu prevede realizarea unei reţele 
europene integrate la nivelul tuturor statelor membre, pentru a promova creşterea economică şi 
competitivitatea. Această reţea va face legătura între vest şi est şi va înlocui reţeaua actuală de căi de 
transport cu o construcţie autentică europeană. Dezvoltarea acestei reţele este prevăzută a se realiza 
corelat, pe două paliere: reţeaua centrală (core network), formată din cele mai importante rute şi 
noduri de transport, care va constitui elementul central al infrastructurii de transport în cadrul pieţei 
unice a Europei, având termen de finalizare anul 2030 şi reţeaua extinsă/globală (comprehensive 
network), care va susţine reţeaua centrală, având termen de finalizare anul 2050. 

În domeniul Protecţia mediului şi managementul riscurilor, obiectivul principal al României constă în 
creşterea standardelor de viaţă ale populaţiei şi, concomitent, a standardelor de mediu în acord cu 
angajamentul, cât şi obligativitatea privind implementarea acquis-ului european de mediu, asumate 
de România prin semnarea Tratatului de Aderare la UE. Astfel, se urmăreşte reducerea diferenţei 
dintre infrastructura de mediu care există între România şi UE, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ.  

În domeniul Energie curată şi eficienţa energetică, ca stat membru, România are obligaţia să respecte 
standardele comunitare de mediu şi eficienţă energetică stabilite prin directive specifice, precum şi să 
contribuie la realizarea obiectivelor strategice şi a politicilor europene în ceea ce priveşte dezvoltarea 
sustenabilă. Strategia Europa 2020 stabileşte pentru domeniul Energie, trei obiective majore 
20/20/20, respectiv reducerea cu 20% a emisiilor de GES comparativ cu nivelul de referinţă 
înregistrat în 1990, atingerea unei ponderi de 20% în consumul final de energie a producţiei 
provenită din resurse regenerabile, respectiv creşterea cu 20% a eficienţei energetice la nivel naţional, 
comparativ cu anul 2005. Cu privire la indicatorii menţionaţi, ţintele asumate de România pentru 
reducerea emisiilor de GES şi îmbunătăţirea eficienţei energetice se ridică la media UE de 20 %, în 
timp ce pentru energii regenerabile, Guvernul a fixat o ţintă mai ambiţioasă, de 24,3%.  

Prin obiectivele identificate, POIM contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, astfel: 

 Infrastructura de transport în România: POIM contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Uniunii de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin promovarea: 

• Coeziunii teritoriale: prin interconectarea teritoriului naţional la rutele internaţionale, precum şi 
interconectivitatea regională, asigurând infrastructura de bază de bună calitate pentru 
necesităţile unei economii moderne; 

• Eficienţei: prin eliminarea blocajelor şi întârzierilor cu impact asupra mediului economic şi 
social; 

• Durabilităţii: prin promovarea şi introducerea mijloacelor inteligente de transport, puţin 
poluante. 
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 Protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice: prin 
măsurile de prevenire a riscurilor şi de adaptare la schimbările climatice, dar şi prin investiţiile de 
asigurare a infrastructurii de bază, protejarea resurselor naturale este un deziderat major urmărit 
prin POIM, contribuind atât la asigurarea durabilităţii, prin protejarea resurselor de apă, 
promovarea utilizării deşeurilor pentru producţia de materii prime alternative, promovarea celor 
mai noi tehnologii în implementarea proiectelor derulate şi protecţia biodiversităţii şi a solului, 
dar şi la combaterea sărăciei prin asigurarea condiţiilor de trai de bază (accesul la apă şi canalizare 
şi la un mediu curat). 

 Energie şi eficienţă energetică: din perspectiva obiectivelor în domeniul energiei şi eficienţei 
energetice abordate, POIM contribuie la atingerea ţintelor 20/20/20 legate de reducerea 
emisiilor de CO2, utilizarea resurselor regenerabile şi creşterea eficienţei energetice, promovând 
investiţii cu impact direct asupra acestor ţinte. 

POIM 2014-2020 cuprinde opt Axe Prioritare, structurate pe cele 3 domenii de dezvoltare, astfel: 

• Infrastructura de transport: 

o AP1. Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu 
metroul; 

o AP2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient. 

• Protecţia mediului şi managementul riscurilor: 

o AP3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 
resurselor; 

o AP4. Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea 
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric; 

o AP5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor. 

• Energie curată şi eficienţă energetică: 

o AP6. Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon;  

o AP7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în 
oraşele selectate. 

o AP8. Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor 
naturale. 

În Tabel nr. 2-1 este prezentată structura POIM 2014-2020 în funcţie de fiecare domeniu, axă 
prioritară, obiectiv temativ, prioritate de investiţii, respectiv obiective specifice corespunzătoare 
priorităţii de investiţii, iar în Figura nr. 2-1 este prezentată schema generală a structurii POIM 2014-
2020. 
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Tabel nr. 2-1 Imagine de ansamblu asupra strategiei de investiţii a POIM 2014-2020 

Domeniu Axa prioritară Obiectiv tematic Priorităţi de investiţii Obiective specifice corespunzătoare 
priorităţii de investiţii 

 

AP 1. Îmbunătăţirea 
mobilităţii prin 
dezvoltarea reţelei 
TEN-T şi a metroului 

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile şi 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
reţelelor majore 

7.i. Sprijinirea unui spaţiu european unic al 
transporturilor de tip multimodal prin investiţii în 
reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) 

OS 1.1. Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră 
TEN-T centrală 

 
OS 1.2. Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară 
TEN-T centrală 

Infrastructura 
de transport 

OS 1.3. Creşterea gradului de utilizare a căilor 
navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-
T centrală 

7.ii. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor sisteme de 
transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu 
zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, 
inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor 
de transport maritim, a porturilor, a legăturilor 
multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu 
scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel 
regional şi local 

OS 1.4. Creşterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în București-Ilfov 

AP 2. Dezvoltarea unui 
sistem de transport 
multimodal, de calitate, 
durabil şi eficient 

7.a. Sprijinirea unui spaţiu european unic al 
transporturilor de tip multimodal prin investiţii în 
reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) 

OS 2.1. Creşterea mobilităţii pe reţeaua TEN-T 
globală 

7.b. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 
nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale 

OS 2.2. Creşterea accesibilităţii zonelor cu o 
conectivitate redusă 

7.c. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor sisteme de 
transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu 
zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, 
inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor 
de transport maritim, a porturilor, a legăturilor 
multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu 
scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel 
regional şi local 

OS 2.3. Creşterea gradului de utilizare 
sustenabilă a aeroporturilor 
OS 2.4. Creşterea volumului de mărfuri 
manipulat în terminale intermodale şi porturi 
OS 2.5. Creşterea gradului de siguranţă şi 
securitate pe toate modurile de transport şi 
reducerea impactului transporturilor asupra 
mediului 

  
OS 2.6. Reducerea timpului de staţionare a 
mărfurilor la punctele de comunicare 
transnaţională 

   7.d. Dezvoltarea şi reabilitarea de sisteme feroviare OS 2.7. Creşterea sustenabilităţii şi calităţii 
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Domeniu Axa prioritară Obiectiv tematic Priorităţi de investiţii Obiective specifice corespunzătoare 
priorităţii de investiţii 

globale, interoperabile şi de înaltă calitate, precum şi 
promovarea măsurilor de reducere a zgomotului 

transportului feroviar  

Protecţia 
mediului şi 
managementul 
riscurilor 

AP 3. Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu 
în condiţii de 
management eficient al 
resurselor 

6. Protecţia mediului şi 
promovarea utilizării 
eficiente a resurselor 

6.i. Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini 
cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a 
răspunde nevoilor identificate de statele membre 
pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe 

OS 3.1. Reducerea numărului de depozite 
neconforme şi creşterea gradului de reciclare a 
deşeurilor în România 

6.ii. Investiţii în sectorul apă pentru a îndeplini 
cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a 
răspunde nevoilor identificate de statele membre 
pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe 

OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi 
epurare a apelor uzate urbane, precum şi a 
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă 
a populaţiei 

AP 4. Protecţia 
mediului prin măsuri de 
conservare a 
biodiversităţii, 
monitorizarea calităţii 
aerului şi 
decontaminare a 
siturilor poluate istoric 

6.c. Protejarea şi conservarea biodiversităţii şi a 
solurilor, precum  şi promovarea de servicii 
ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000, şi 
infrastructurile ecologice 

OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi 
conservare a biodiversităţii şi refacerea 
ecosistemelor degradate 

6.d. Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii 
mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi 
decontaminării terenurilor industriale dezafectate 
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului şi promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului 

OS 4.2. Creşterea nivelului de evaluare şi 
monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional  
OS 4.3. Reducerea suprafeţelor poluate istoric 

AP 5. Promovarea 
adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 

5. Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea 
riscurilor 

5.i. Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la 
schimbările climatice, inclusiv a unor abordări bazate 
pe ecosistem 

OS 5.1. Reducerea efectelor şi a pagubelor 
asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale 
asociate principalelor riscuri accentuate de 
schimbările climatice, în special de inundații și 
eroziune costieră  

5.ii. Promovarea investiţiilor pentru abordarea 
riscurilor specifice, asigurând rezilienţa la dezastre şi 
dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor 

OS 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o 
reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor 
de intervenție 

Energie curată 
şi eficienţă 
energetică 

AP 6. Promovarea 
energiei curate şi 
eficienţei energetice în 
vederea susţinerii unei 
economii cu emisii 
scăzute de carbon 

4. Sprijinirea tranziţiei către 
emisii scăzute de carbon în 
toate sectoarele 

4.a. Promovarea producţiei şi a distribuţiei de energie 
obţinută din surse regenerabile de energie 

OS 6.1. Creşterea producţiei de energie din 
resurse regenerabile mai puţin exploatate 

4.b. Promovarea eficienţei energetice şi a utilizării 
energiilor regenerabile în întreprinderi 

OS 6.2. Reducerea consumului de energie la 
nivelul consumatorilor industriali 

4.d. Dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de 
distribuţie inteligente care funcţionează la niveluri de 

OS 6.3. Reducerea consumului mediu de energie 
elecrică la nivelul locuinţelor 
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Domeniu Axa prioritară Obiectiv tematic Priorităţi de investiţii Obiective specifice corespunzătoare 
priorităţii de investiţii 

tensiune joasă şi medie 
4.g. Promovarea utilizării cogenerării cu randament 
ridicat a energiei termice şi a energiei electrice, pe 
baza cererii de energie termică utilă 

OS 6.4. Creşterea economiilor consumului de 
energie primară  în sistemele de cogenerare de 
înaltă eficienţă 

AP 7. Creşterea 
eficienţei energetice la 
nivelul sistemului 
centralizat de 
termoficare în oraşele 
selectate 

4.c. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor 

OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice a 
sistemelor centralizate de transport şi distribuţie 
a energiei termice în oraşele selectate 

4.iii. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor 

OS 7.2. Creşterea eficienţei energetice a 
sistemului centralizat de furnizare a energiei 
termice în Municipiul Bucureşti 

AP 8. Sisteme 
inteligente şi 
sustenabile de transport 
al energiei electrice  şi  
gazelor naturale 

7. Promovarea 
transportului sustenabil şi 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
reţelelor majore 

7.e. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi siguranţa 
aprovizionării prin dezvoltarea sistemelor inteligente 
de distribuţie, stocare şi transmisie şi prin integrarea 
producţiei din resurse regenerabile distribuite 

OS 8.1. Creşterea capacităţii Sistemului Energetic 
Naţional pentru preluarea energiei produse din 
surse regenerabile 

  
OS 8.2. Creşterea gradului de interconectare a 
Sistemului Naţional de Transport a gazelor 
naturale din România cu alte state vecine 
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Figura nr. 2-1 Structura generală a POIM 2014-2020
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2.1.2 Informaţii privind materiile prime şi substanţele sau 
preparatele chimice utilizate 

Ţinând cont de nivelul de detaliere al Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 şi 
ştiind că acoperă o gamă largă de investiţii în diverse sectoare (transport, protecţia mediului şi 
managementul riscurilor, energie şi eficienţă energetică), la acest moment nu putem estima cantităţile 
de materii prime, substanţe sau preparate chimice care vor fi utilizate pentru implementarea tuturor 
proiectelor propuse spre finanţare în cadrul POIM 2014-2020. Aceste informaţii vor fi detaliate 
ulterior, la nivelul fiecărui proiect în parte, în cadrul procedurilor de mediu (EIM şi EA).  

Pentru o imagine de ansamblu, putem specifica faptul că implementarea proiectelor ce includ lucrări 
de construcţie va presupune, în funcţie de specificul acestora, utilizarea unor cantităţi importante de 
pământ, nisip, piatră concasată, balast, agregate minerale, beton, mixtură asfaltică, vopseluri, lemn, 
carburanţi, combustibili etc. 

În funcţie de domeniul de dezvoltare, proiectele propuse spre finanţare în cadrul POIM se înscriu în 
următoarele categorii, fiecare necesitând materii prime specifice: 

 Transport: 

• Rutier: construcţia de autostrăzi/drumuri expres/variante de ocolire şi reabilitări de drumuri 
naţionale; 

• Feroviar: reabilitarea căilor ferate la standardul iniţial, modernizarea infrastructurii de 
transport feroviar, inclusiv electrificarea liniilor; 

• Naval (porturi şi căi navigabile): îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, pe canalele 
navigabile ale Dunării, lucrări specifice de apărări de maluri pe canalul Sulina, modernizarea 
şi dezvoltarea capacităţii porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave specializate, 
instalaţii portuare etc.; 

• Aerian: construcţia sau extinderea unor terminale de pasageri, modernizare/extindere 
piste/zone de rulare etc., însoţite de măsuri de protecţia mediului; 

• Intermodal: construcţia/reabilitarea/modernizarea de terminale intermodale şi modernizarea 
instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal; 

• Urban subteran: investiţii în infrastructura de metrou, constând în construirea de noi 
tronsoane, inclusiv staţiile aferente, în mijloace de transport public de mare capacitate şi 
viteză (material rulant), moderne şi modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou existentă. 

 Mediu: 

• Managementul deşeurilor: proiecte de consolidare şi extindere a sistemelor de management 
integrat al deşeurilor (noi şi fazate); 

• Managementul apei şi apei uzate: proiecte integrate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată (noi şi fazate); 
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• Managementul ariilor  naturale protejate: măsuri ce vizează managementul eficient al ariilor 
naturale protejate (continuarea procesului de elaborare şi implemetare a planurilor de 
management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale 
protejate), refacerea ecosistemelor naturale degradate situate în afara ariilor naturale 
protejate, precum şi acţiuni de îmbunătăţire a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 
ecosistemelor; 

• Calitatea aerului: achiziţionarea de echipamente şi sisteme informatice de prognoză şi 
inventariere a emisiilor de poluanţi în aer; 

• Situri contaminate: măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv 
refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului; 

• Managementul riscurilor: măsuri specifice infrastructurii verzi şi măsuri bazate pe ecosisteme 
(zone umede, stabilirea unor zone inundabile controlat, torenţi şi desecări ş.a.), precum şi 
măsuri structurale (lucrări hidrotehnice de protecţie împotriva inundaţiilor şi lucrări de 
protecţie şi reabilitare a zonei costiere); 

• Rezilienţa la dezastre naturale: dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de 
urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului 
de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului 
de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului etc. 

 Energie: 

• Resurse regenerabile: centrale pe biomasă/biogaz (pentru producţia energiei 
electrice/termice), centrale geotermale (pentru producţia energiei termice), precum şi 
extinderea/modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice produsă prin surse 
regenerabile; 

• Implementarea distribuţiei inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori rezidenţiali de 
energie electrică; 

• Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la 
consumatorii industriali; 

• Centrale electrice de cogenerare: de înaltă eficienţă (8 MW) pe gaz natural şi biomasă la 
nivelul întreprinderilor, precum şi care utilizează gaze reziduale provenite din procese 
industriale.; 

• Modernizarea/reabilitare reţele de transport şi distribuţie a energiei termice (în oraşele 
selectate); 

• Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (în principal LEA); 

• Realizarea de noi reţele de transport a gazelor naturale. 
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2.2 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ 
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 asigură cadrul de dezvoltare pentru investiţii 
prevăzute la nivelul întregului teritoriu naţional.  

Localizată în Europa Centrală şi de Sud-Est, România este situată la distanţe relativ egale faţă de 
punctele extreme estice, nordice şi vestice ale continentului (aproximativ 2.800 km) şi la aproximativ 
1.000 km faţă de punctul extrem sudic al acestuia. Prin poziţia sa faţă de intersecţia paralelei de 45o 

latitudine nordică şi a meridianului de 25o longitudine estică, suprafaţa ţării noastre se poziţionează în 
partea centrală a emisferei nordice. 

Raportat la suprafaţa relativ mică a României, relieful este caracterizat printr-o mare diversitate şi 
complexitate. Suprafaţa ţării este ocupată în proporţie de 28% de munţi, 42% de dealuri şi podişuri şi 
30% de câmpii. Relieful este centrat pe arcul Munţilor Carpaţi – în centrul teritoriului se află Podişul 
Transilvaniei, înconjurat de lanţurile muntoase ale Carpaţilor Orientali, Meridionali şi Occidentali, la 
exteriorul cărora se întind, ca o treaptă mai joasă, podişuri şi câmpii, către care trecerea se face prin 
intermediul dealurilor subcarpatice. 

Reţeaua hidrografică este bogată, datorită configuraţiei reliefului fiind dispusă radiar. Principalele ape 
curgătoare, care izvorăsc din Munţii Carpaţi, au un profil longitudinal, caracterizat prin pante mari în 
regiunea muntoasă, mai line în regiunea dealurilor şi piemonturilor, şi foarte line în regiunea de 
câmpie. Cele mai multe ape curgătoare izvorăsc din Munţii Carpaţi şi aparţin în cea mai mare parte 
bazinului hidrografic al Dunării – principalul colector al apelor curgătoare de pe teritoriul României 
(în lungime de 1.075 km2). Următorul bazin hidrografic ca importanţă de pe teritoriul României este 
cel al Mării Negre. 

Localizarea ţării între cratogenele Panonic, Getic şi Scitic determină structura geologică articulată, 
dispusă în jurul lanţului Carpatic, care face parte din orogeneza alpină. Punctul unde cele trei 
cratogene se întâlnesc este Ţara Vrancei, în timp ce, în Neozoic, sedimente mai recente, fluviatile, 
continentale şi eoliene, au acoperit podişurile şi câmpiile, fiind la rândul lor erodate de topirea post-
glaciară de acum 12.000-9.000 de ani. Printre aceste sedimente, loess-ul, rocile cele mai vârstnice, din 
orogeneza hercinică de vârstă paleozoică, apar în Munţii Măcinului. 

România formează graniţe geopolitice cu cinci ţări (Ucraina în nord şi est, Republica Moldova la est 
şi nord-est, Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest şi Ungaria la nord-vest) şi o graniţă naturală cu Marea 
Neagră în zona de sud-est. Localizarea României în raport cu statele învecinate este reprezentată 
grafic în Figura nr. 2-2.  

Suprafaţa României este de 238.391 km2 şi este împărţită în 41 de judeţe, la care se adaugă 
municipiul Bucureşti, care prezintă administrare separată (Figura nr. 2-3), 236 oraşe (82 dintre 
acestea sunt municipii), 2.685 de comune şi 13.285 de sate. Conform Recensământului din anul 
2011, România avea o populaţie totală de aproximativ 20,12 milioane locuitori.  
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Figura nr. 2-2 Localizarea României în raport cu statele învecinate 

 

 
Figura nr. 2-3 Organizarea administrativ-teritorială a României la nivel de judeţ 
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După cum am menţionat mai sus POIM 2014-2020 prevede o serie de investiţii la nivelul întregului 
teritoriu naţional. Până la momentul modificărilor apărute în lista de proiecte aferentă domeniului 
transport (în acord cu MPGT) şi domeniului mediu (noi proiecte majore pentru infrastructura de 
apă), mai 2015, se cunoştea identitatea unui număr de 159 de proiecte şi tipuri de proiecte (Anexa nr. 
1), aferente celor 3 domenii majore de dezvoltare (transport, mediu şi managementul riscurilor, 
energie), din care aproximativ 2/3 erau proiecte majore (110), 6 proiecte promovate spre finanţare 
din Instrumentul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF), 2 proiecte 
din domeniul rutier promovate prin surse alternative de finanţare, iar 41 erau proiecte non-majore 
sau tipuri/categorii de proiecte. 

De asemenea, este de menţionat faptul că, pentru sectorul de transport, au fost analizate următoarele 
tipuri de proiecte: 

 Proiecte fazate, a căror implementare a fost demarată în perioada 2007-2013 şi care va 
continua şi în perioada 2014-2020, aceste proiecte având procedura EIA realizată; 

 Proiecte noi care vor începe în perioada 2015-2018 şi se vor finaliza în perioada de 
implementare a POIM (2014-2023); 

 Proiecte propuse spre finanţare din programe europene complementare (pentru sectorul 
naval şi feroviar) sau din surse alternative (concesiuni, în sectorul rutier). 

Proiecte fazate vor fi promovate şi în sectorul de mediu. 

Cele 159 de proiecte şi tipuri de proiecte pot fi structurate, în funcţie de localizarea acestora, în 
urmăroarele categorii (Anexa nr. 1): 

 Proiecte pentru care există un traseu/locaţie  indicativ(ă) pus la dispoziţie de către beneficiar: 
95 de proiecte, respectiv un procent de aproximativ 59,7% din totalul proiectelor propuse; 
din acestea 75 de proiecte (79%) aparţin domeniului transport, 19 (20%) aparţin domeniului 
mediu, iar 1 proiect (1%) aparţine domeniului energie;  

 Proiecte pentru care localizarea este aproximativă, identificată pe baza imaginilor satelitare 
Google Earth Pro: 41 de proiecte, respectiv un procent de cca. 25,8% din totalul proiectelor 
propuse; din acestea 40 (97,6%) aparţin domeniului mediu şi 1 (2,4%) aparţine domeniului 
energie;  

 Proiecte pentru care locaţia exactă/aproximativă nu se cunoaşte (cererea de propunere de 
proiecte nu este încă disponibilă sau proiectele se află încă în faza de pregătire, mai exact la 
stadiu de listă de investiţii ce urmează fi dezvoltate la nivel de studiu de fezabilitate): 12 
proiecte (7,6%) din totalul proiectelor propuse; din care 2 (16,7%) aparţin domeniului 
transport, 8 (66,6%) aparţin domeniului mediu, iar 2 (16,7%) aparţin domeniului energie; 

 Proiecte care nu fac obiectul prezentului studiu de evaluare adecvată (prin natura lor nu ar 
putea reprezenta un impact negativ asupra siturilor Natura 2000): 11 proiecte (6,9%) din 
totalul proiectelor propuse; din care 5 (45,4%) aparţin aparţin domeniului transport, 2 
(18,2%) aparţin domeniului mediu şi 4 (36,4%) aparţin domeniului energie. 

Menţionăm că în cadrul reviziei 3, au mai fost adăugate în analiză o serie de proiecte pe domediul 
transport, pentru toate sectoarele, conform modificărilor apărute în Lista proiectelor aferente 
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MPGT. Astfel, au fost incluse 60 proiecte noi pentru analiză: 21 de proiecte pe sectorul rutier; 10 
proiecte pe sectorul feroviar; 20 de proiecte pe sectorul naval; 4 proiecte pe sectorul aerian şi 5 
proiecte pe sectorul multimodal. Acestea pot fi structurate în funcţie de localizarea acestora, în 
urmăroarele categorii (Anexa nr. 3): 

 Proiecte pentru care există un traseu/locaţie  indicativ(ă) pus la dispoziţie de către beneficiar: 
32; 

  Proiecte pentru care localizarea este aproximativă, identificată pe baza imaginilor satelitare 
Google Earth Pro: 21; 

 Proiecte pentru care locaţia exactă/aproximativă nu se cunoaşte (cererea de propunere de 
proiecte nu este încă disponibilă sau proiectele se află încă în faza de pregătire, mai exact la 
stadiu de listă de investiţii ce urmează fi dezvoltate la nivel de studiu de fezabilitate): 5; 

 Proiecte care nu fac obiectul prezentului studiu de evaluare adecvată (prin natura lor nu ar 
putea reprezenta un impact negativ asupra siturilor Natura 2000): 2. 

Este important de menţionat faptul că o parte din proiectele ce se regăsesc pe lista proiectelor 
aferente sectorului de transport, mai 2015 (în acord cu MPGT), au fost deja analizate sub o formă 
sau alta, iar acestea nu au mai fost introduse ca proiecte noi (a se vedea Anexa nr. 2, proiectele 
marcate cu bold). 

De asemenea, pe lista proiectelor din domeniul mediu – infrastructura de apă, lista afost completată 
cu 16 proiecte majore, care reprezintă de fapt faza a II-a a proiectelor ce au intrat în perioada de 
programare anterioară (POS-Mediu 2007 - 2013), proiecte ce au trecut deja prin etapa de evaluare de 
mediu, considerându-se astfel că acestea nu vor fi incluse din nou în analiză în studiul de faţă. 

Trebuie precizat că numărul de proiecte şi ponderile acestora sunt relative şi reflectă exclusiv situaţia 
cunoscută la acest moment. Numărul şi ponderea proiectelor pe domenii se poate modifica 
semnificativ, însă este important de subliniat că la acest moment sunt incluse majoritatea proiectelor 
majore propuse (cu excepţia celor a căror locaţie nu se cunoaşte). 

Astfel, conform ultimelor modificări apărute, la momentul actual lista tuturor proiectelor şi tipurilor 
de proiecte (majore şi non-majore) conţine un număr total de 236 de proiecte, din care 106 proiecte 
sunt proiecte majore, iar 130 de proiecte reprezintă proiecte non-majore sau tipuri/categorii de 
proiecte. Menţionăm că în cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată au fost luate în considerare 
în analiză primele două categorii de proiecte, în ceea ce priveşte localizarea acestora, şi anume cele 
pentru care există o localizare indicativă pusă la dispoziţie de beneficiar şi cele pentru care a fost 
identificată o localizare aproximativă, pe baza imaginilor satelitare Google Earth Pro. Lista tuturor 
investiţiilor propuse, conform modificărilor menţionate mai sus, se găseşte în Anexa nr. 2 (marcate 
cu bold - proiecte deja analizate, subliniate – proiecte noi). 

În continuare sunt prezentate hărţile cu localizarea indicativă a proiectelor POIM cu evidenţierea 
unităţile majore de relief, respectiv încadrarea pe teritoriul administrativ al ţării în funcţie de regiunile 
de dezvoltare. 

În ceea ce priveşte proiectele aferente infrastructurii de transport, putem estima că 42 (33,9%) din 
cele 124 de proiecte pentru care există un traseu indicativ, sunt localizate în regiunea montană a ţării, 
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respectiv un procent de 29,6% din totalul de 142 proiecte distincte ce aparţin acestui domeniu. Cele 
42 de proiecte aparţin în mare parte sectorului rutier (69%) şi într-o măsură mai mică celui feroviar 
(28,6%), unul singur aparţinând sectorului naval (2,4%), majoritatea lucrărilor fiind reprezentate de 
construcţii noi de autostrăzi, drumuri expres, variante de ocolire, modernizări şi reabilitări de 
drumuri naţionale, precum şi modernizarea unor linii de cale ferată şi a porturilor. Din punct de 
vedere al încadrării pe teritoriul administrativ al ţării, se observă că lucrările noi de infrastructură sunt 
propuse relativ uniform la nivelul tututor regiunilor de dezvoltare. 

Dintre proiectele aferente infrastructurii de protecţia mediului şi managementul riscurilor 28 sunt 
propuse în regiunea montană a ţării, însemnând un procent de 47,45% din totalul de 59 de proiecte 
pentru care există o localizare indicativă/aproximativă, respectiv un procent de 40,6 % din totalul de 
69 proiecte distincte ce aparţin acestui domeniu. Din cele 28 de proiecte, 7 aparţin sectorului deşeuri 
(respectiv 25%), 19 aparţin sectorului apă şi apă uzată (respectiv 67,8%), 1 aparţine siturilor 
contaminate (3,6%), iar unul aparţine sectorului de apărare împotriva inundaţiilor (3,6%). În ceea ce 
priveşte încadrarea la nivelul regiunilor de dezvoltare, se poate observa că proiectele aferente 
infrastructurii de mediu şi managementul riscurilor sunt dispuse aproape uniform pe teritoriul ţării. 

Proiectele aferente infrastructurii de energie nu sunt propuse în regiunea montană a ţării, iar în ceea 
ce priveşte încadrarea pe teritoriul administrativ al ţării acestea sunt situate în regiunile de NE şi SE. 
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Figura nr. 2-4 Amplasarea proiectelor POIM, cu evidenţierea unităţilor majore de relief (conform modificărilor apărute în lista de proiecte, mai 2015) 
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Figura nr. 2-5 Amplasarea proiectelor POIM, cu evidenţierea regiunilor de dezvoltare (conform modificărilor apărute în lista de proiecte, mai 2015)
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2.3 MODIFICĂRILE FIZICE CARE DECURG ÎN URMA 
IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

Proiectele propuse în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 sunt foarte 
diverse în ceea ce priveşte natura lor, fiind cuprinse în trei mari domenii de dezvoltare: infrastructura 
de transport, protecţia mediului şi managementul riscurilor, respectiv energie curată şi eficienţă 
energetică. Modificările fizice care decurg în urma implementării acestor proiecte sunt, de asemenea, 
foarte variate, şi în mare parte ar putea fi grupate în funcţie de categoriile de proiecte aferente 
fiecărui domeniu de dezvoltare în parte. Acestea au fost prezentate detaliat în cadrul secţiunii 2.1.2. 

Modificările fizice decurg în urma activităţilor desfăşurate pentru realizarea diverselor lucrări de 
construcţie (autostrăzi, drumuri expres, variante de ocolire, căi ferate, modernizare drumuri 
naţionale, modernizare/ finalizare a sistemelor de epurare a apelor, realizarea infrastucturii de apă şi 
apă uzată, a instalaţiilor de valorificare energetică cu cogenerare, reabilitarea siturilor contaminate 
istoric, construirea centralelor pe biomasă/ biogaz, geotermale, sisteme de transport şi distribuţie a 
energiei termice, a reţelelor electrice de transport etc.), informaţii mai detaliate cu privire la acest 
subiect fiind disponibile doar pentru sectorul de transport rutier, şi anume informaţii referitoare la 
tipurile de lucrări efectuate pentru construcţia unui km de autostradă/ drum expres (2x2 benzi relief 
şes) şi pentru reabilitarea unui km de drum naţional. Pentru exemplificare menţionăm principalele 
categorii de lucrări necesare pentru construcţia/ reabilitarea infrastructurii rutiere: 

 Terasamente; 

 Decopertare, săpături, umpluturi; 

 Suprastructură drum; 

 Scurgerea apelor; 

 Siguranţa circulaţiei; 

 Lucrări de consolidare; 

 Lucrări hidrotehnice; 

 Lucrări de protecţia mediului. 

Ţinând cont de diversitatea proiectelor incluse în cele trei direcţii de activitate susţinute prin POIM, 
precum şi de nivelul actual de detaliere al acestora, o descriere detaliată a modificărilor fizice care vor 
surveni ca urmare a implementării tuturor proiectelor, nu poate fi realizată la acest moment, ele 
urmând a fi detaliate ulterior în cadrul procedurilor de mediu (EIM/ EA) realizate pentru fiecare 
proiect în parte. 

Modificările fizice generate de proiectele POIM ce prevăd lucrări de construcţie includ deopotrivă 
modificări reversibile şi ireversibile, pe termen scurt sau lung, şi care pot afecta direct şi indirect 
mediul fizic (hidrogeomorfologic) precum şi cel biologic. Pentru a avea relevanţă în cadrul evaluării, 
toate modificările fizice au fost grupate corespunzător principalelor forme de impact analizate, după 
cum urmează:  
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 Pierderea habitatelor: orice activităţi care pot duce la modificări pe termen lung sau 
ireversibile ale habitatelor Natura 2000 şi a habitatelor speciilor de importanţă comunitară (în 
principal suprafeţe ocupate cu construcţii); 

 Alterarea habitatelor: toate activităţile care pot afecta pe termen scurt sau mediu parametrii 
populaţionali ai unei specii de importanţă comunitară sau condiţiile optime ale biotopurilor 
acestora; 

 Perturbarea activităţii /proceselor naturale – deranjarea animalelor în urma activităţilor 
desfăşurate (prezenţă umană, zgomot) sau alterarea proceselor naturale care asigură 
integritatea habitatelor. 

Detalii suplimentare privind modificările fizice luate în calcul în cadrul prezentului studiu de evaluare 
adecvată se regăsesc în secţiunea 4.3.1. 

 

2.4 RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

Implementarea proiectelor ce vor fi finanţate prin POIM 2014-2020 (în cadrul domeniilor de 
transport, mediu şi managementul riscurilor, energie) va presupune utilizarea unor resurse naturale în 
funcţie de fiecare tip de proiect în parte. În această etapă de desfăşurare a POIM, nu pot fi estimate 
toate resursele naturale necesare proiectelor care vor fi realizate, şi nici cantităţile acestora, dar 
cunoscând domeniile de desfăşurare, putem enumera unele dintre resursele posibil a fi utilizate 
pentru lucrările de construcţii: nisip, agregate minerale, soluri, apă, piatră concasată, lemn etc. 

În cadrul procedurilor de mediu (EIM şi EA) la nivel de proiect, vor fi detaliate informaţii privind 
tipul resurselor naturale care vor fi utilizate, precum şi cantităţile necesare, întrucât acestea pot varia 
semnificativ de la un tip de proiect la altul. 

Trebuie subliniat însă că în cadrul POIM vor exista şi proiecte care au ca scop protejarea resurselor 
naturale, inclusiv a resurselor din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar, precum şi 
proiecte de refacere a ecosistemelor care nu sunt situate în arii naturale protejate. 

 

2.5 RESURSELE NATURALE CE VOR FI EXPLOATATE DIN 
CADRUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR PENTRU A FI UTILIZATE LA 
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

Principala resursă care va fi utilizată pentru implementarea proiectelor din cadrul Programului 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în cazul în care acestea vor intersecta arii naturale 
protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, este reprezentată de suprafeţele de sol, care vor fi 
ocupate temporar în cadrul activităţilor de amenajare şi construcţie (de ex.: ocuparea terenului prin 
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amenajarea organizării de şantier, a depozitelor pentru materialele de lucru şi utilaje etc.) sau definitiv 
ca urmare a construcţiei unor elemente de infrastructură nouă (edificii, obiective energetice etc.). 

Pentru reducerea la minim a suprafeţelor afectate în timpul lucrărilor de construcţii, este 
recomandabil ca organizările de şantier, gropile de împrumut, depozitele de materiale etc., să fie 
amplasate în afara siturilor Natura 2000. 

 

2.6 EMISII ŞI DEŞEURI GENERATE DE PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL ŞI MODALITATEA DE ELIMINARE A 
ACESTORA 

Proiectele care vor fi implementate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 vor 
acoperi trei domenii de activitate, a căror defăşurare va fi cuprinsă pe o durată de şase ani, dar ale 
căror efecte (în funcţie de specificul fiecărui proiect), începând cu perioada de operare, se vor 
răsfrânge pe durate extinse de timp.  

POIM abordează în principal deficienţe precum gradul necorespunzător de dezvoltare a 
infrastructurii de bază în România, atât în sectorul de transport, sectorul energetic, cât şi în ceea ce 
priveşte furnizarea unor servicii publice de bază, la standarde europene, în acord cu reglementările în 
vigoare. De asemenea, promovează investiţii cu rol în utilizarea eficientă a resurselor naturale 
limitate, prin utilizarea principiilor de eficienţă energetică şi a resurselor regenerabile, investiţii cu rol 
în protejarea elementelor mediului natural, cu impact supra sănătăţii umane şi a calităţii ambientale.  

2.6.1 Emisii 
Principalele tipuri de emisii ce ar putea fi generate ca urmare a implementării proiectelor propuse în 
cadrul POIM 2014-2020, sunt următoarele: 

 Emisii în corpurile de apă; 

 Emisii atmosferice; 

 Emisii pe sol. 

În cele ce urmează sunt descrise principalele activităţi aferente domeniilor abordate de POIM 2014-
2020 care ar putea reprezenta surse de generare a emisiilor în apă, aer şi pe sol. 

Emisii în corpurile de apă. Principala sursă de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane este 
reprezentată de apele uzate neepurate din aglomerările umane (oraşe şi sate – zonele locuite cele mai 
concentrate), ca urmare a următoarelor aspecte: 

o Ratei reduse a racordării populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate; 

o Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente; 

o Managementului necorespunzător al nămolurilor de la staţiile de epurare (produse secundare 
ale procesului de epurare a apelor uzate); 



                            Ministerul Fondurilor Europene Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  
 Studiu EA_POIM_rev03_DI  

 

35 
 

 

 

o Dezvoltării zonelor urbane fără asigurarea şi dotarea cu sisteme şi instalaţii de alimentare cu 
apă şi canalizare, fapt care se reflectă ulterior prin evacuările de ape neepurate în emisarii 
naturali, ceea ce conduce la o protecţie insuficientă a resurselor de apă. 

Conform Raportului Naţional privind Starea Mediului 2012, impactul cel mai mare asupra apelor de 
suprafaţă, în special în ceea ce priveşte poluarea cu substanţe organice şi nutrienţi (azot şi fosfor) îl 
au cele 22 aglomerări umane mari din România, cu o populaţie de peste 150.000 locuitori echivalenţi 
(l.e.). 

În ceea ce priveşte contribuţia diferitelor activităţi din economia naţională la volumul de ape uzate 
evacuate epurate necorespunzător, conform raportului Sinteza calităţii apelor din România în anul 2012 
(extras), cea mai mare pondere în producerea acestei categorii de ape revine activităţii de captare şi 
prelucrare apă pentru alimentarea populaţiei, respectiv un procent de cca. 55 % din volumul total de 
ape uzate evacuate epurate necorespunzător. A doua activitate ce prezintă, de asemenea, o pondere 
destul de ridicată este activitatea de producere a energiei electrice şi termice, respectiv 35%, 
următoarele 2 activităţi ce au o pondere supraunitară fiind reprezentate de: prelucrări chimice – 4% 
şi industria metalurgică şi construcţii de maşini – 3% (Figura nr. 2-6). 
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Figura nr. 2-6 Contribuţia activităţilor economice la volumul de ape uzate evacuate epurate necorespunzător (mii. mc/an), anul 2012

55% 35% 

3% 
4% 

Administratie publica Alte activitati
Captare si prelucrare apa pentru alimentarea populatiei Cercetare-dezvoltare
Comert si servicii pentru populatie Comunicatii
Constructii Energie electrica si termica
Industria mijloacelor de transport Industria alimentara
Industria extractiva Industria metalurgica si constructii de masini
Industria de prelucrare lemn Industria usoara
Invatamant si sanatate Irigatii
Mec. Fina + electrotehnica + electronica Piscicultura
Poligrafie, edituri Prelucrari chimice
Productie de mobilier + alte activitati neclasificate Transporturi
Silvicultura Zootehnie
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Referitor la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Tratatul de Aderare, în ceea ce priveşte sectorul de 
apă, şi anume respectarea prevederilor Directivei 91/271/CEE cu modificările ulterioare (respectiv 
colectarea şi epurarea apelor uzate urbane pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. până la 31 
decembrie 2018 şi asigurarea conectării populaţiei la sisteme centralizate de alimentare cu apă 
potabilă controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii), se realizează treptat 
şi este monitorizată pentru colectarea apelor urbane uzate (61% în 2010, 69% în 2013, 80% în 2015) 
şi tratarea apelor urbane uzate (51% în 2010, 61% în 2013 şi 77% în 2015). În decembrie 2013, rata 
de conectare la sistemele de canalizare era de 59,95% (faţă de 69% cât era prevăzut) şi cea de tratare 
de 49,89% (faţă de 61% cât era prevăzut) (% din încărcătura biodegradabilă totală în l.e.)1. 

Investiţiile promovate prin POIM 2014-2020 în ceea ce priveşte epurarea apelor uzate urbane 
prevăd colectarea şi epurarea acestora (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru 
toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi vor contribui cu cca. 25% la realizarea ţintelor naţionale 
de 100%, prin realizarea unor staţii de epurare şi reţele de colectare a apei uzate în aproximativ 43 de 
regiuni din judeţele ţării. De asemenea, se prevăd investiţii şi în Municipiul Bucureşti, respectiv faza a 
II - a proiectului “Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de 
canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti”. Proiectele promovate 
includ şi soluţii de management al nămolurilor rezultate din epurare. Toate aceste proiecte prevăd o 
mai bună gestionare a apelor uzate urbane, ceea ce va conduce implicit şi la diminuarea sau chiar 
eliminarea evacuării în apele de suprafaţă a apelor uzate epurate necorespunzător. 

Numeroase alte tipuri de proiecte finanţate prin POIM includ componente de generare şi gestionare 
a apelor uzate, precum apele meteorice colectate la nivelul infrastructurii de transport sau apele 
meteorice (levigat) colectate în sistemele de gestionare a deşeurilor. Pentru toate acestea au fost 
prevăzute atât în POIM cât şi în Raportul de mediu, măsuri privind gestionarea conformă. 

În concluzie, POIM are per ansamblu o contribuţie pozitivă semnificativă la reducerea emisiilor de 
poluanţi în corpurile de apă. 

Emisii atmosferice. Domeniile abordate de POIM 2014-2020 care reprezintă cele mai semnificative 
surse de generare a poluanţilor în atmosferă (particule în suspensie – PM10 şi PM2,5, oxizi de azot - 
NxO, dioxid de sulf - SO2, monoxid de carbon - CO, compuşi organici volatili, benzen şi alte 
hidrocarburi nearse), precum şi ale emisiilor de gaze cu efect de seră (dioxid de carbon - CO2, metan 
- CH4, protoxid de azot - N2O, hidrofluorocarburi - HFC, perfluorocarburi - PFC, hexafluorura de 
sulf - SF6, aerosoli, ozon - O3, vapori de apă etc.), sunt transportul şi energia. 

Conform celui mai recent Inventar Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) al 
României, transmis în luna mai a anului 2014, ce conţine estimările emisiilor/reţinerilor prin 
sechestrare a gazelor cu efect de seră pentru perioada 1989-2012, emisiile totale de GES (excluzând 
contribuţia sectorului Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură - LULUCF) au 
scăzut în anul 2012 cu 58,34%, comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1989. Acest lucru s-a datorat, 

                                                 

1 Acord de Parteneriat propus de Pomânia pentru perioada de programare 2014‐2020, al doilea proiect, Februarie 2014, 
p. 74 
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pe de o parte, diminuării activităţilor economice şi a consumului de energie din perioada 1989-1992 
şi, pe de altă parte, crizei economice din ultima perioadă de timp (unele industrii energo-intensive şi-
au redus semnificativ activităţile, iar acest lucru s-a reflectat în reducerea GES). 

În ceea ce priveşte contribuţia diferitelor sectoare la nivelul total al emisiilor GES în anul 2012, în 
Figura nr. 2-7 putem observa faptul că sectorul care a contribuit în cea mai mare măsură la nivelul 
total al emisiilor GES este sectorul reprezentat de Energie (69,23%). În Figura nr. 2-8 este prezentată 
contribuţia subsectoarelor din cadrul sectorului Energie: Industria energetică – 39,54%, Industria 
prelucrătoare şi de construcţii – 18,7%, Transporturi – 18,34%, Alte sectoare - 13,09%, Emisii fugitive - 9,62%  
şi Altele nespecificate - 0,71%. 

 
Figura nr. 2-7 Contribuţia diverselor sectoare de activitate la nivelul total al emisiilor GES, anul 2012 

(sursa: Raportul Inventarului Naţional al Gazelor cu Efect de Seră, transmis în anul 2014) 

 
Figura nr. 2-8 Contribuţia  subsectoarelor de activitate, din cadrul sectorului Energie, la nivelul total 

al emisiilor GES, anul 2012 (sursa: Raportul Inventarului Naţional al Gazelor cu Efect de Seră, 
transmis în anul 2014) 

Conform ultimului raport INEGES, la nivelul anului 2012, cantitatea de emisii GES (CO2, CH4, 
N2O, NOx, NMVOC, CO şi SO2) aferente subsectorului de transporturi a fost de aproximativ 
15062,17 mii de tone de CO2, însemnând o contribuţie de 18,34 % la nivelul total de emisii GES în 
anul 2012, provenite din sectorul de Energie. Subsectorul de transporturi include emisii generate de 
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transportul rutier, feroviar, naval, aerian şi alte moduri de transport (conducte de transport petrol, 
gaze naturale etc.). Aşa cum se poate observa în Figura nr. 2-9, contribuţia cea mai ridicată aparţine 
transportului rutier cu o proporţie de 94,35 % din total, urmată de cel feroviar – 3,77 %, naval – 0,88 
%, aerian – 0,81 % şi 0,18 % alte moduri de transport. 

 
Figura nr. 2-9 Contribuţia diferitelor moduri de transport la nivelul total al emisiilor GES, anul 2012 

(sursa: Raportul Inventarului Naţional al Gazelor cu Efect de Seră, transmis în anul 2014) 

La momentul actual, în România, sectorul rutier reprezintă cel mai important element din sistemul 
de transport românesc (incluzând transportul de pasageri şi mărfuri) şi este totodată cel mai poluant, 
având o contribuţie semnificativă la totalul emisiilor de poluanţi în atmosferă (NOx, pulberi în 
suspensie, COVNM, metale grele etc.). De asemenea, lipsa investiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii rutiere, a lucrărilor pentru întreţinerea, modernizarea şi reparaţiile capitale ale căilor 
ferate, conduc la viteze medii de călătorie reduse şi durata călătoriei crescută, acest lucru contribuind 
la un consum ridicat de combustibil şi la cantăţi mari de emisii în atmosferă, cu efecte negative 
directe asupra calităţii aerului. 

Proiectele propuse spre finanţare în cadrul POIM 2014-2020, pentru sectoarele feroviar, intermodal, 
urban subteran, conţin o serie de măsuri pentru ca aceste tipuri de transport să devină competitive 
cu transportul rutier (sporirea vitezei de transport, reducerea duratei de călătorie, îmbunătăţirea 
condiţiilor de transport, creşterea gradului de  accesibilitate pentru mai multe regiuni din ţară, 
electrificarea liniilor de cale ferată etc.). 

Prin implementarea proiectelor propuse de POIM 2014-2020, o serie de factori care pot influenţa 
variaţia emisiilor de poluanţi în atmosferă rezultaţi din traficul rutier, vor fi luaţi în considerare: 

 dezvoltarea economică a zonei respective; 

 necesitatea de mobilitate individuală; 

 viteza medie de trafic (la tranziţia între localităţi, în localitate etc); 

 existenţa variantelor ocolitoare a zonelor urbane aglomerate; 

 îmbunătăţirea tehnologică a vehiculelor şi posibilitatea utilizării combustibililor alternativi; 
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 costurile asociate combustibililor utilizaţi şi pentru întreţinerea autoturismelor; 

 aplicarea sistemelor inteligente de transport (aplicaţii avansate care, fără a fi dotate cu 
inteligenţă propriu-zisă, vizează să ofere servicii inovatoare privind modurile de transport şi 
gestionarea traficului); 

 ineficienţa sau lipsa serviciilor publice de transport în comun.  

De asemenea, o serie de alte investiţii propuse prin POIM 2014-2020 vizează îmbunătăţirea calităţii 
aerului la nivel naţional, prin: 

 proiecte integrate de apă şi apă uzată (de exemplu, construirea/reabilitarea reţelelor de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate, cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde 
este cazul); 

 achiziţionarea de echipamente şi implementarea unor sisteme informatice de prognoză şi 
inventariere a emisiilor de poluanţi în aer; 

 măsuri specifice infrastructurii verzi şi măsuri bazate pe ecosisteme, de exemplu, zone 
umede, cu efect asupra prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea unor zone inundabile 
controlat, torenţi şi desecări ş.a.; 

 realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice/termice în centrale 
pe biomasă şi biogaz, respectiv a energiei termice în centrale geotermale, precum şi 
extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării 
energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN; 

 implementarea unor sisteme inteligente de distribuţie a energiei electrice, precum şi a unor 
sisteme de monitorizare a consumurilor de energie; 

 realizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (8 MW) pe gaz natural şi 
biomasă la nivelul întreprinderilor, precum şi care utilizează gaze reziduale provenite din 
procese industriale; 

 modernizarea sistemelor centralizate de producere, transport şi distribuţie a energiei termice  
în oraşele vizate pentru continuarea investiţiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS 
Mediu; 

 realizarea şi/sau modernizarea reţelelor de transport energie electrică / gaze. 

Majoritatea investiţiile promovate prin POIM au ca efect reducerea emisiilor de GES, cât şi 
promovarea de investiţii eficiente din punct de vedere energetic, contribuind la atingerea ţinetelor 
Strategiei Europa 2020. 

Emisii pe sol. Siturile contaminate reprezintă o componentă importantă abordată prin POIM 2014-
2020, prin implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, 
inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii 
umane. 

Conform Acordului de Parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020, în anul 2008, în 
România au fost identificate 1.628 de situri contaminate/potenţial contaminate în principalele 
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sectoare de activitate (divizate pe tipuri de activităţi/sectoare), după cum urmează: minerit şi 
metalurgie – 158; industria petrochimică – 839; industria chimică – 91; alte activităţi pe scară largă – 
540. Cele mai multe dintre aceste situri sunt în prezent abandonate şi au nevoie de reabilitare 
(fabricile rămase pe aceste situri abandonate conţin adesea substanţe periculoase, care reprezintă 
riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu). 

Conform Strategiei Naţionale şi Planului Naţional de Acţiune pentru Gestionarea siturilor contaminate din 
România, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a realizat în perioada 2007 – aprilie 2012 
inventarul naţional privind siturile potenţial contaminate, pe baza datelor disponibile, şi conform 
acestui inventar în România existau la acel moment 1.287 de situri contaminate şi 395 de situri 
potenţial contaminate.  

Preconizăm că măsurile incluse în cadrul POIM 2014-2020, ce vizează decontaminarea şi 
ecologizarea siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii 
solului, vor avea efecte benefice asupra tuturor siturilor Natura 2000 de la nivelul zonelor în care 
acestea vor fi implementate, prin stoparea posibilelor contaminări ale suprafeţelor de habitat utilizate 
pentru necesităţile de hrană, reproducere, odihnă, sau a ecosistemelor acvatice ce reprezintă condiţii 
favorabile de habitat pentru anumite specii de importanţă comunitară etc. Zonele propuse spre a fi 
decontaminate, prin proiectul major promovat spre finanţare din POIM, sunt în număr de 10 şi sunt 
repartizate în 5 judeţe ale ţării (Bacău, Bihor, Brăila, Galaţi şi Arad). Dintre acestea un singur 
amplasament, obiectivul Independenţa din judeţul Galaţi, se găseşte pe suprafaţa sitului de 
importanţă comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior şi a sitului de protecţie specială 
avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. La nivel naţional, conform Strategiei Naţionale şi 
Planului Naţional de Acţiune pentru Gestionarea siturilor contaminate din România,  nu există o situaţie clară 
cu privire la siturile contaminate/potenţial contaminate ce sunt situate în vecinatatea/interiorul 
reţelei naţionale Natura 2000. 

 

2.6.2 Deşeuri 
Deşeurile generate ca urmare a implementării proiectelor din cadrul POIM 2014-2020, pot apărea 
atât în fazele de construcţie cât şi în cele de operare ale infrastructurii de transport (rutier, feroviar, 
naval, aerian, intermodal şi urban subteran), de mediu şi managementul riscurilor (proiecte integrate 
de apă şi apă uzată, proiecte integrate de consolidare şi extindere a sistemelor integrate de 
management al deşeurilor etc.), respectiv de energie (centrale bazate pe resurse regenerabile, centrale 
electrice de cogenerare, sisteme de transport şi distribuţie a energiei termice, reţelele electrice de 
transport, reţele de transport a gazelor naturale etc.). 

Transportul. Comparativ cu activităţile de tip industrial, activităţile şi infrastructura de transport nu 
pot fi considerate surse importante de generare a deşeurilor. Principalele tipuri de deşeuri asociate 
sectorului de transport sunt: 

 Deşeurile provenite din construcţii şi demolări (generate în timpul 
construcţiei/reabilitării/modernizării/întreţinerii infrastructurii de transport şi a facilităţilor 
aferente: deşeuri de beton, cărămizi, resturi ceramice; deşeuri lemnoase, din sticlă, din plastic; 
deşeuri de asfalt, gudroane şi produse gudronate; resturi metalice; resturi din excavaţii - 
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pământ, pietre, pietriş; deşeuri de materiale izolante;  amestecuri de deşeuri de construcţii şi 
demolări); 

 Deşeuri generate în perioada de operare a infrastructurii de transport: 

• Baterii şi acumulatori auto uzaţi; 

• Autovehicule scoase din uz; 

• Nave scoase din uz; 

• Anvelope uzate; 

• Uleiuri uzate; 

• Alte tipuri de deşeuri generate în timpul funcţionării diverselor obiective (depouri 
CFR, centre de întreţinere drumuri, parcări, aeroporturi, porturi etc.). 

Conform Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, 2014 – 2020, deşeurile provenite din construcţii 
şi demolări pot fi inerte, nepericuloase sau contaminate cu diferite substanţe periculoase (pot 
conţine: azbest, metale grele, vopseluri, adezivi, lemn tratat, sol contaminat, materiale cu PCB etc.), 
şi de aceea este recomandată colectarea obligatorie separată a acestora, chiar dacă aceste cantităţi 
sunt mici comparativ cu totalul deşeurilor de acest tip, iar generatorii (constructorii) trebuie să aplice 
măsuri speciale pentru gestionarea acestora într-un mod adecvat. Conform aceleiaşi strategii, în ceea 
ce priveşte structura deşeurilor municipale generate în România, ȋn perioada 2006 – 2010, procentul 
deţinut de deşeurile provenite din acest sector a fost de aproximativ 7,05 % din totalul de deşeuri 
municipale generate în perioada respectivă. 

Creşterea cantităţii de deşeuri asociate activităţii de transport este generată de întreţinerea 
necorespunzătoare a infrastructurii de transport şi de calitatea structurii acesteia (deşeuri rezultate în 
special din activităţile de reparaţie şi întretinere a vehiculelor de transport, de exemplu uleiuri uzate, 
anvelope, baterii uzate etc.). Implementarea proiectelor de transport propuse în cadrul POIM 2014-
2020 poate influenţa în mod pozitiv practicile legate de gestionarea deşeurilor provenite în urma 
activităţilor de transport. 

Protecţia mediului şi managementul riscurilor 

Proiectele propuse prin POIM 2014-2020 în domeniul protecţiei mediului şi managementul 
riscurilor, vizează în principal implementarea unor proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi 
fazate), proiecte de consolidare şi extindere a sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu 
respectarea ierarhiei deşeurilor (şi anume închiderea şi reabilitarea de depozite neconforme şi 
deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia 
de instalaţii de transfer şi valorificare/tratare staţii de transfer, platforme de compostare şi 
compostarea individuală şi staţii de tratare mecano-biologică), măsuri de decontaminare şi 
ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii 
solului etc. 

Conform Raportului naţional privind starea mediului 2012, deşeurile municipale generate la nivel naţional, 
au înregistrat o tendinţă de scădere în perioada 2006-2011, ajungând de la 9.251.000 tone, în anul 
2008, la 5.942.730 tone, în anul 2011, evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate în perioada 
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menţionată fiind în strânsă legătură cu cantităţile deşeuri generate pe cap de locuitor pe an, acestea 
din urmă ajungând de la 430 kg/loc/an în 2008, la 312 kg/loc/an în 2012.  

În timpul perioadelor de execuţie a diverselor lucrări propuse pentru domeniul protecţia mediului şi 
managementul riscurilor, în cadrul POIM 2014-2020, vor fi generate deşeuri provenite din 
construcţii şi demolări (deşeuri de beton, cărămizi, resturi ceramice; deşeuri lemnoase, din sticlă, din 
plastic; deşeuri de asfalt, gudroane şi produse gudronate; resturi metalice; resturi din excavaţii - 
pământ, pietre, pietriş; deşeuri de materiale izolante;  amestecuri de deşeuri de construcţii şi demolări 
etc.). 

În timpul perioadelor de operare, prin implementarea proiectelor propuse în cadrul POIM 2014-
2020 pentru domeniul vizat, se preconizează o gestionare mult mai eficientă a deşeurilor în judeţele 
unde vor fi implementate respectivele proiecte. 

Energie curată şi eficienţă energetică 

Principalele tipuri de proiecte propuse prin POIM 2014-2020, pentru domeniul energiei şi eficienţei 
energetice sunt: centrale pe biomasă şi biogaz (pentru producţia energiei electrice/termice), centrale 
geotermale (pentru producţia energiei termice), extinderea/modernizarea reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice produsă din surse regenerabile, centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, 
sisteme de transport şi distribuţie a energiei termice, reţelele electrice de transport, reţele de transport 
a gazelor naturale etc. 

Conform Raportului naţional privind starea mediului 2012, cantitatea de deşeuri generate de industria 
extractivă, energetică şi prelucrătoare, în cursul anului 2011, a fost de cca. 213 milioane tone (din 
care, cea mai mare parte (peste 90%) au fost deşeuri rezultate din activităţile de extracţie - minerit), 
fiind în scădere comparativ cu anii precedenţi (2006-2010). 

În cadrul proiectelor de energie propuse, principalele categorii de deşeuri vor fi generate în 
perioadele de execuţie (deşeuri provenite din construcţii şi demolări), în perioadele de operare ale 
investiţiilor propuse nivelul acestora fiind mult redus. 

Astfel, la momentul actual, în ceea ce priveşte managementul deşeurilor este necesară modernizarea 
infrastructurii existente şi extinderea colectării selective în toate judeţele care nu dispun de o 
infrastructură adecvată, pentru a se îndeplini atât obiectivele stabilite de Directiva-cadru privind deşeurile 
(Directiva 2006/12/EE C transpusă în legislaţia românească prin OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor 
(M.Of. nr. 283 din 22 iunie 2000) aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.Of. nr. 411 din 25 iulie 
2001); modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2006, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 27/2007 (M.Of. nr. 38/18.01.2007), care impune reciclarea a cel puţin 50% din deşeurile 
menajere până în 2020 şi recuperarea a cel puţin 70% din deşeurile din construcţii şi demolări, cât şi 
cerinţele în materie de redirecţionare a deşeurilor prevăzute de Directiva privind depozitele de deşeuri 
(Directiva 1999/31/CE transpusă în legislaţia românească prin H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor - M.Of. nr. 394 din 10 mai 2005, completată prin HG nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului). Până în iulie 
2017, România are o perioadă de tranziţie pentru închiderea depozitelor de deşeuri neconforme, 
fiind astfel construite depozite conforme noi, ca parte a sistemului integrat de management al 



                            Ministerul Fondurilor Europene Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  
 Studiu EA_POIM_rev03_DI  

 

44 
 

 

 

deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor. La sfârşitul anului 2012 erau în funcţiune 72 de 
depozite de deşeuri neconforme, 33 conforme şi 51 de staţii de transfer al deşeurilor . 

2.6.3 Zgomot 
Zgomotul reprezintă o componentă importantă a factorului stres şi afectează nu doar populaţia 
umană, considerată a fi cea mai expusă, ci şi speciile de animale sălbatice. 

În cadrul POIM 2014-2020, la nivelul celor 3 domenii abordate, zgomotul va fi generat atât în fazele 
de execuţie ale diferitelor proiecte propuse spre implementare, cât şi în perioadele de operare. Toate 
activităţile care implică existenţa unor surse de zgomot amplasate în interiorul sau vecinătatea 
siturilor Natura 2000 pot genera impact negativ asupra speciilor de faună. Este cazul aici în principal 
a infrastructurii de transport ale căror efecte negative (ex.: afectarea zonelor de reproducere şi 
cuibărire) se pot resimţi pe distanţe de până la 700 m.  

Există destul de puţine informaţii în literatura de specialitate cu privire la efectele zgomotului asupra 
speciilor de importanţă comunitară, şi în general în privinţa siturilor Natura 2000 din România. În 
ultimii ani însă au apărut informaţii utile privind monitorizarea zgomotului urban din principalele 
aglomerări, precum şi privind unele surse importante de zgomot precum sectorul rutier şi cel 
feroviar. Aceste informaţii au fost preluate şi utilizate în cadrul studiului de faţă. 

Barber şi col. (2010) indică faptul că o creştere a zgomotului (comparativ cu zgomotul de fond 
natural) cu 3 până la 10 dB(A) poate genera o diminuare a distanţelor de alertare ale animalelor 
sălbatice cu 30 până la 90%. Majoritatea datelor care stau la baza acestei afirmaţii provin din 
investigarea zgomotului generat de arterele rutiere. Mai puţin se cunosc efectele generate de zgomote 
cu caracter intermitent desfăşurate pe perioade scurte de timp sau generate de funcţionarea propriu-
zisă a unor obiective energetice, staţii de epurare etc.. Foreman şi col. (1998) indică faptul că un 
declin al păsărilor care trăiesc în pajişti apare la depăşiri ale nivelului de 48 dB(A), iar pentru speciile 
de pădure la peste 42 dB(A). Este cunoscut că zgomotul (precum cel generat de autovehicule) poate 
schimba comportamentul de emitere a sunetelor de împerechere la amfibieni şi poate conduce la 
întreruperea completă a vocalizării. Zgomotul generează perturbări şi asupra speciilor de reptile prin 
afectarea tiparelor de activitate zilnică şi a reproducerii. În general, distanţele recomandate pentru a 
evita astfel de deranjamente sunt de 200 de metri pentru activităţile cu impact mediu şi pot ajunge 
până la 500 m în cazul activităţilor cu impact ridicat (Canadian Wildlife Service, 2009). Aceleaşi 
distanţe trebuie menţinute şi faţă de hibernacule. 

Nu în ultimul rând trebuie ţinut cont de faptul că sursele generatoare de zgomot sunt adesea 
generatoare şi de vibraţii. De altfel, toate activităţile care implică prezenţa umană în teren sunt 
generatoare de vibraţii, cea mai mare parte a acestora putând fi resimţită de animale, în funcţie de 
specie şi de distanţa faţă de sursa de generare. 
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2.7 CERINŢELE LEGATE DE UTILIZAREA TERENULUI, 
NECESARE PENTRU EXECUŢIA PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 vizează implementarea unor proiecte propuse 
a se desfăşura la nivelul întregului teritoriu naţional, acestea având rolul de a aborda şi gestiona 
problemele identificate la nivelul a trei sectoare de activitate, şi anume transport, mediu şi 
managementul riscurilor, respectiv energie.  

În tabelul următor sunt prezentate suprafeţele de teren ce vor fi ocupate permanent şi temporar de 
către proiectele propuse spre implementare, în funcţie de codul şi categoria de utilizare a terenului 
respectiv, conform Corine Land Cover 2006. Metodologia prin care au fost calculate suprafeţele 
ocupate, permanent şi temporar, de proiectele propuse, este prezentată în secţiunea 4.3. 

Tabel nr. 2-2 Suprafeţele de teren ocupate permanent sau temporar, în funcţie de codul şi categoria 
de utilizare a terenului 

Codul şi categoria de utilizare a terenului 
Suprafaţa de teren 

ocupată permanent 
(ha) 

Suprafaţa de teren 
ocupată temporar 

(ha) 
112 - Localităţi - Spaţii construite discontinue 93097.34 19798.92 
121 - Zone industriale sau comerciale 15253.38 5829.63 
122 - Drumuri. căi ferate şi spaţii aferente 
acestora 456.41 360.39 

123 - Porturi 516.55 1228.67 
124 - Aeroporturi 15.48 1.29 
131 - Exploatări minerale 117.91 51.11 
132 - Rampe de deşeuri 220.34 45.51 
133 - Zone în construcţie 169.16 72.72 
141 - Spaţii verzi 800.63 241.06 
142 - Facilităţi de agerement şi sport 663.44 147.43 
211 - Zone arabile neirigate 28960.74 16206.19 
213 - Orezării 12.70 0.85 
221 - Vii 2355.02 894.07 
222 - Livezi 1832.38 512.81 
231 - Păşuni 5324.44 2775.40 
242 - Tipare complexe de cultivare 12385.06 3219.82 
243 - Zone ocupate în mare parte de agricultură 
cu suprafeţe semnificative de vegetaţie naturală 4373.13 2194.26 

311 - Păduri de foioase 3073.22 2085.72 
312 - Păduri de conifere 319.81 236.37 
313 - Păduri mixte 493.97 304.01 
321 - Păşuni naturale 170.07 33.33 
324 - Zone de tranziţie dintre pădure şi arbuşti 856.95 545.33 
331 - Plaje 48.90 82.93 
333 - Zone cu acoperire slabă a vegetaţiei 1.25 0.92 
411 - Mlaştini 590.19 388.00 
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Codul şi categoria de utilizare a terenului 
Suprafaţa de teren 

ocupată permanent 
(ha) 

Suprafaţa de teren 
ocupată temporar 

(ha) 
412 - Turbării 0.13 0.16 
511 - Râuri 933.68 8917.92 
512 - Lacuri 463.30 220.43 
523 - Mări şi oceane 0.03 20.11 

Total 173505.61 66415.33 

 

2.8 SERVICIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE DE 
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

Implementarea proiectelor POIM poate presupune realizarea unor servicii suplimentare de tipul 
dezafectare/ reamplasare a unor obiective, construcţia/ dezvoltarea unor facilităţi conexe, ocuparea 
suplimentară a unor suprafeţe de teren mai mari decât cele necesare investiţiei etc., ceea ce necesită 
identificarea modalităţilor în care accesarea acestor servicii suplimentare ar putea afecta integritatea 
ariilor naturale protejate de interes comunitar, în cazul în care acestea se suprapun sau se găsesc în 
imediata lor vecinătate. 

Ţinând cont de diversitatea şi gradul de detaliere al proiectelor care sunt incluse în POIM, în acest 
moment este dificilă estimarea serviciilor suplimentare solicitate de implementarea proiectelor. 
Aceste servicii ar putea apărea în cadrul proiectelor care presupun construcţia de noi lucrări de 
infrastructură rutieră, realizarea şi electrificarea unor linii de cale ferată, extinderea capacităţii de 
operare a unor porturi, construirea unor terminale de pasageri în cadrul aeroporturilor existente, 
modernizarea sau realizarea lucrărilor la reţelele de apă şi canal, reabilitarea reţelelor de transport şi 
distribuţie a energiei termice, unde ar putea fi necesară dezafectarea unor construcţii existente, 
construirea de linii electrice aeriene etc. Acest aspect ar trebui analizat la nivel de proiect, de la caz la 
caz, în cadrul procedurilor de mediu (EA sau EIA la nivel de proiect). 

Din punct de vedere al impactului asupra reţelei Natura 2000, considerăm că este necesar ca pentru 
oricare activităţi suplimentare ce derivă din implementarea proiectelor propuse să fie riguros 
analizată oportunitatea amplasării în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

 

2.9 DURATA CONSTRUCŢIEI, FUNCŢIONĂRII ŞI EŞALONAREA 
PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 acoperă trei domenii majore de investiţii la 
nivelul întregului teritoriu naţional, pentru perioada de timp desfăşurată până în anul 2020. Pentru a 
putea fi valorificat, rolul POIM este acela de a oferi soluţii implementabile pentru problemele şi 
cerinţele celor trei domenii de dezvoltare socio-economică din România. Orizontul proiectelor 
propuse spre implementare în cadrul POIM este de 6 ani, fără a include aici durata perioadelor de 
construcţie a acestor proiecte. 
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La momentul de faţă nu sunt cunoscute cu exactitate toate proiectele ce urmează a fi finaţate în 
cadrul POIM 2014-2020, şi nici localizarea exactă a acestora sau calendarul de implementare. 

 

2.10 ACTIVITĂŢI CARE VOR FI GENERATE CA REZULTAT AL 
IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

Domeniile de dezvoltare pe care le include Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
vizează trei direcţii majore, şi anume: infrastructura de transport, protecţia mediului şi managementul riscurilor 
şi energia curată şi eficienţa energetică. În funcţie de aceste domenii, au fost propuse opt Axe prioritare, 
concentrate pe patru dintre cele unsprezece Obiective tematice stabilite prin Regulamentul UE nr. 
1303/2013.  

În ceea ce priveşte tipurile de activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării diferitelor 
proiecte care vor fi incluse în POIM, în funcţie de domeniul de dezvoltare, acestea pot fi diverse şi 
specifice fiecărui tip de proiect.  

Analiza pe care o propunem în acest capitol se doreşte a fi o sinteză a principalelor activităţi ce pot fi 
generate ca urmare a implementării tipurilor de proiecte propuse, structurate pe cele trei domenii de 
dezvoltare (Tabel nr. 2-3).  
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Tabel nr. 2-3 Principalele activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectelor propuse în cadrul POIM 2014-2020 

Tipuri de proiecte Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării proiectelor propuse 

Infrastructura de transport 
Transport rutier 

 Construcţia de autostrăzi/drumuri expres/variante de ocolire şi reabilitări de 
drumuri naţionale. 

• spaţii de servicii (inclusiv benzinării); 
• spaţii de cazare; 
• centre industriale/comerciale noi; 
• intensificarea activităţilor de transport rutier de pasageri şi marfă. 

Transport feroviar 
 Reabilitarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală, prin 

finalizarea secţiunilor lipsă; 
 Reabilitarea /modernizarea infrastructurii de transport feroviar, inclusiv 

electrificarea liniilor şi modernizarea gărilor. 

• spaţii de servicii; 
• spaţii de cazare; 
• centre industriale/comerciale noi; 
• intensificarea activităţilor de transport feroviar de pasageri şi marfă. 

Transport naval (porturi şi căi navigabile) 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, pe canalele navigabile ale 

Dunării, în interiorul porturilor situate pe TEN-T, inclusiv achiziţia de 
echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii în 
porturi; 

 Modernizare şi dezvoltarea capacităţii porturilor situate pe reţeaua TEN-T 
centrală; 

 Investiţii în infrastructura portuară pentru alte porturi decât cele situate pe 
TEN-T centrală, inclusiv achiziţia de instalaţii portuare şi alte echipamente. 

• intensificarea activităţilor comerciale; 
• intensificarea activităţilor de transport naval de pasageri şi marfă; 
• intensificarea activităţilor conexe. 

Transport aerian 

 Construcţia sau extinderea unor terminale de pasageri, modernizare/extindere 
piste/zone de rulare etc., însoţite de măsuri de protecţia mediului. 

• spaţii de servicii; 
• spaţii de cazare; 
• centre industriale/comerciale noi; 
• intensificarea activităţilor de transport aerian de pasageri şi marfă. 

Transport intermodal 

 Construcţia/reabilitarea/modernizarea de terminale intermodale şi 
modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal. 

• intensificarea activităţilor comerciale; 
• intensificarea activităţilor conexe; 
• intensificarea modalităţilor de transport între mai multe moduri de transport 

(rutier, feroviar, aerian). 
Transportul urban subteran 
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Tipuri de proiecte Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării proiectelor propuse 

 Investiţii în infrastructură, constând în construirea de noi tronsoane, inclusiv 
staţiile aferente, conform strategiei de dezvoltare a transportului urban 
subteran în Municipiului Bucureşti; 

 Investiţii în mijloace de transport public de mare capacitate şi viteză (material 
rulant), moderne şi modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou existentă, 
pentru creşterea gradului de confort şi siguranţă pentru publicul călător şi 
reducerea duratelor de călătorie; 

 Investiţii în echipamente pentru accesul călătorilor în staţiile de metrou şi în 
sisteme moderne de siguranţă a circulaţiei. 

• intensificarea activităţilor comerciale; 
• intensificarea transportului urban subteran. 

Protecţia mediului şi managementul riscurilor 
Deşeuri 

 Proiecte de consolidare şi extindere a sistemelor de management integrat al 
deşeurilor; 

 Instalaţie de valorificare energetică cu cogenerare de înaltă eficienţă a 
deşeurilor municipale în municipiul Bucureşti. 

• colectarea şi transportul deşeurilor; 
• transferul deşeurilor; 
• compostarea deşeurilor biodegradabile, compostarea deşeurilor vezi din parcuri 

“in situ”; 
• sortarea deşeurilor; 
• tratare mecano-biologică a deşeurilor; 
• depozitarea deşeurilor (înregistrarea deşeurilor, controlul strict al deşeurilor 

acceptate la depozitare, compactarea, acoperirea zilnică a deşeurilor, 
monitorizarea apei freatice, tratarea levigatului, managementul emisiilor de gaze 
de depozit, monitorizarea regulată pe durata închiderii şi post-închidere); 

• închidere depozite urbane neconforme. 
Apă şi apă uzată 

 Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate); 
 Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării 
substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor 
periculoase, şi a calităţii apei potabile. 

• colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate; 
• managementul nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; 
• tratarea apei potabile şi monitorizarea substanţelor deversate în ape; 
• reabilitarea şi extinderea sistemelor de transport şi distribuţie a apei potabile; 
• dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare 

cu apă în localităţile urbane şi rurale; 
• întreţinerea şi repararea echipamentelor utilizate în activităţi specifice; 
• analize de laborator pentru apa potabilă şi apa uzată în laboratoare acreditate. 

Arii naturale protejate 
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Tipuri de proiecte Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării proiectelor propuse 

 Continuarea elaborării şi implementării planurilor de management pentru ariile 
naturale protejate; 

 Menţinerea şi refacerea ecosistemelor şi serviciilor furnizate (împăduriri, 
coridoare ecologice etc, în vederea refacerii a cel puţin 15% din ecosisteme; în 
cadrul acestei Axe Prioritare vor fi promovate doar acele măsuri de refacere de 
ecosistem acolo unde degradarea a fost generată în timp şi nu poate fi atribuită 
unui proiect nou de investiţii dintr-un sector terţ); 

 Implementarea de măsuri ameliorative pentru menţinerea stării de conservare 
a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară (inclusiv reconstrucţia 
ecologică); 

 Identificarea şi prioritizarea speciilor invazive şi a căilor de pătrundere ale 
acestora şi controlul/eradicarea speciilor cu potenţial invaziv mai ridicat. 

• activităţi de ecoturism; 
• lucrări de reconstrucţie ecologică; 
• activităţi de cercetare ştiinţifică; 
• activităţi de informare şi promovare. 

Calitatea aerului 
 Achiziţionarea echipamente şi sisteme informatice de prognoză şi inventariere 

a emisiilor de poluanţi în aer; 
 Crearea unei baze de date în conformitate cu cerinţele directivei INSPIRE. 

• activităţi de cercetare ştiinţifică şi monitorizare. 
 

Situri contaminate 

 Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv 
refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea 
protejării sănătăţii umane. 

• activităţi de decontaminare a solurilor poluate istoric; 
• activităţi de decontaminare a apelor subterane din zonele poluate istoric; 
• activităţi de ecologizare a siturilor (de ex. acoperirea solul decontaminat cu un 

strat de pământ vegetal, plantarea arborilor pe suprafaţa astfel decontaminată 
etc.); 

• monitorizarea siturilor decontaminate în vederea asigurării reuşitei măsurilor 
implementate; 

• desfăşurarea unor activităţi economice în zonele decontaminate. 
Managementul riscurilor 

 Măsuri specifice infrastructurii verzi şi  măsuri bazate pe ecosisteme (ex. zone 
umede, stabilirea unor zone inundabile controlat, torenţi şi desecări ş.a.); 

 Realizarea de măsuri structurale de protecţie, pentru construirea ori reabilitarea 
infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. 
Acestea vor include cu prioritate investiţii pentru stocarea/devierea apelor 
provenite de la inundaţii, dar şi construirea de îndiguiri/baraje, regularizări de 
albii şi consolidări de maluri; 

 Acţiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere asupra 

• activităţi de mentenanţă; 
• activităţi de monitorizare în vederea asigurării reuşitei măsurilor implementate; 
• activităţi comerciale. 
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Tipuri de proiecte Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării proiectelor propuse 

plajelor, şi activităţi de reabilitarea şi protecţia plajelor incluzând înnisipări 
artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia nisipului, diguri 
de stabilizare a plajelor; lucrări de consolidare, drenaje, ziduri de sprijin ş.a. 

Rezilienţa la dezastre naturale 
 Dezvoltarea infrastructurii şi a sistemului de pregătire a personalului ce 

încadrează serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea 
bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-
salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie; 

 Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, 
în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domenul 
gestionării situaţiilor de urgenţă; 

 Constituirea şi dotarea unor centre regionale de intervenţie multi-risc în 
vederea asigurării unui răspuns oportun şi eficient la nivel regional şi 
completarea şi dotarea centrelor rapide de intervenţie; 

 Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu 
tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea 
timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, 
protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi 
protejarea mediului. 

• activităţi de mentenanţă; 
• activităţi de monitorizare. 

Energie curată şi eficienţă energetică 
Resurse regenerabile 

 Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a: 
• energiei electrice şi termice în centrale pe biomasă; 
• energiei termice în centrale geotermale. 

• activităţi de producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile; 
• activităţi de mentenanţă a unor echipamente (de ex. turbină, cazan, auxiliar, 

recuperatorul de abur, motoare electrice, ventilatoare, etc.); 
• conectarea la reţeaua de transport şi distribuţie a energiei electrice, a capacităţilor 

de producere a energiei electrice din resurse regenerabile; 
• activităţi de monitorizare a transportului şi distribuţiei energiei electrice în 

condiţii de siguranţă. 

 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile 
în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN. 

Eficienţă energetică 
 Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori 

non-industriali de energie electrică. • activităţi de monitorizare. 

 Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de 
energie la consumatorii industriali. • activităţi de monitorizare. 
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Tipuri de proiecte Posibile activităţi rezultate ca urmare a implementării proiectelor propuse 

 Realizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă: 
• pe gaze naturale/biomasă la nivelul întreprinderilor; 
• care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale. 

• activităţi de valorificare a energiei electrice; 
• activităţi de mentenanţă a unor echipamente; 
• activităţi de monitorizare a funcţionării centralelor de cogenerare în condiţii de 

siguranţă. 
 Reabilitare reţele de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele 

selectate (oraşele Bacău, Botoşani, Focşani, Oradea, Râmnicu Vâlcea, 
Timişoara, Iaşi). • activităţi de transport şi distribuţie a energiei termice. 

 Modernizarea/recalibrare/reabilitare reţele de transport şi distribuţie a energiei 
termice în Municipiul Bucureşti. 

 Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport  (LEA Gutinaş-
Smârdan). 

• conectarea la reţeaua de transport şi distribuţie a energiei electrice; 
• activităţi de transport şi distribuţie a energiei electrice; 
• lucrări de mentenanţă a LEA; 
• activităţi de monitorizare a transportului şi distribuţiei energiei electrice în 

condiţii de siguranţă. 

 Realizarea de noi reţele de transport a gazelor naturale prin interconectarea cu 
sistemele de transport ale statelor vecine – Culoarul Moldova. 

• realizarea conductei de transport gaze; 
• interconectarea cu sistemele de transport gaze ale statelor vecine; 
• activităţi de transport a gazelor naturale; 
• lucrări de mentenanţă a conductei de transport şi a staţiilor de comptrimare 

gaze; 
• activităţi de monitorizare a transportului gazelor naturale în condiţii de 

siguranţă. 
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2.11 CARACTERISTICILE PP EXISTENTE, PROPUSE SAU 
APROBATE, CARE POT GENERA IMPACT CUMULATIV CU 
POIM ŞI CARE POT AFECTA ARIILE NATURALE PROTEJATE 
DE INTERES COMUNITAR 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 îşi propune dezvoltarea infrastructurii de 
transport, mediu, energie, precum şi prevenirea riscurilor la standarde europene, prin promovarea 
investiţiilor în aceste domenii în perioada 2014-2020. Practic, va include o serie de proiecte de 
diferită amploare: 

 proiecte ce presupun construcţia/ modernizarea/ reabilitarea unor tronsoane de autostrăzi/ 
drumuri expres/ drumuri  naţionale/ variante de ocolire/ linii de cale ferată/ porturi/ 
aeroporturi/ terminale intermodale; îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe canalele navigabile 
ale Dunării; investiţii în infrastructura de transport urban subteran (metrou); 

 proiecte integrate de consolidare şi extindere a sistemelor integrate de management al deşeurilor; 
proiecte integrate de apă şi apă uzată; proiecte ce vizează decontaminarea şi ecologizarea 
siturilor poluate istoric; investiţii pentru stocarea/ devierea apelor provenite de la inundaţii, dar 
şi construirea de îndiguiri/ baraje, regularizări de albii şi consolidări de maluri; acţiuni specifice 
de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere asupra plajelor, şi activităţi de reabilitarea şi 
protecţia plajelor incluzând înnisipări artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru 
retenţia nisipului, diguri de stabilizare a plajelor; lucrări de consolidare, drenaje, ziduri de sprijin, 
ş.a.;  

 proiecte ce vizează realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi 
termice în centrale pe biomasă, biogaz şi geotermale; extinderea şi modernizarea reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile; 
sisteme de implementare a distribuţiei inteligente de energie electrică, precum şi sisteme de 
monitorizare a consumurilor de energie; centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă; 
reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşe; realizarea şi/ sau 
modernizarea reţelelor electrice de transport; realizarea de noi reţele de transport a gazelor 
naturale prin interconectarea cu sistemele de transport ale statelor vecine.   

Principalele planuri şi programe existente, propuse sau aprobate, ce ar putea genera impact 
cumulativ cu Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, afectând astfel ariile naturale 
protejate de interes comunitar, sunt cele din domeniul energetic (în special energia provenită din 
surse regenerabile), de transport, precum şi planurile de apărare împotriva inundaţiilor. 

În ceea ce priveşte sectorul energetic, la nivel naţional au fost elaborate o serie de strategii şi planuri, 
dintre cele mai importante putând fi menţionate Strategia Energetică a Românei pentru perioada 2007 - 
2020. Actualizare pentru perioada 2011 – 2020, Planul Naţional de Acţiune în domeniul Energiei din Surse 
Regenerabile (PNAER) 2010-2020-2030, Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice 
(PNAEE) 2010 – 2020. Proiectele aferente acestor planuri pot implica construcţia de hidrocentrale, 
microhidrocentrale, parcuri eoliene, linii electrice etc., proiecte ce ar putea avea efecte semnificative 
asupra ariilor naturale protejate.  
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În sectorul de transport printre cele mai importante planuri/ strategii de nivel naţional se numără 
Strategia de Transport Intermodal în România 2010 – 2020 şi Master Planul General de Transport pe termen 
scurt, mediu şi lung, ce prevăd, de asemenea, o serie de proiecte de diferită amploare, de la proiecte ce 
presupun construcţie de infrastructură nouă de transport, până la proiecte ce presupun lucrări de 
modernizare, reabilitare, consolidare a unor active existente (drumuri naţionale, linii de cale ferată, 
consolidări de maluri, etc.). Facem menţiunea că majoritatea proiectelor din POIM aferente 
infrastructurii de transport sunt propuse în cadrul MPGT sau fac parte din scenariul de referinţă al 
acestuia (proiectele fazate). 

La nivel regional, există o serie de planuri de apărare împotriva inundaţiilor, ce presupun printre 
altele protecţia infrastructurii de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice, cum ar fi Strategia 
Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung 2010 – 2035. 

O analiză detaliată privind cuantificarea impactului cumulativ al POIM 2014-2020 cu alte planuri/ 
programe existente, propuse sau aprobate este imposibil de realizat la acest moment din cauza 
informaţiilor spaţiale destul de vagi privind localizarea proiectelor aparţinând altor PP, însă 
intervenţiile din POIM au fost construite astfel încât să răspundă strategiilor şi planurilor naţionale 
care guvernează domeniile finanţate, fiind subsumate acestora. În încercarea de a realiza această 
analiză a fost evaluată şi măsura în care informaţiile conţinute în Formularele Standard ale siturilor 
Natura 2000 potenţial afectate de POIM pot furniza informaţii cantitative şi spaţiale privind 
existenţa formelor de impact actuale, însă activităţile şi consecinţele identificate ca forme de impact 
existente în siturile respective, conform formularelor standard, nu au asociate informaţii spaţiale 
exacte, iar localizarea acestora poate fi parţial sau total suprapusă. 
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3 INFORMAŢII PRIVIND ARIILE 
NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR AFECTATE DE 
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL 

3.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND REŢEAUA NATURA 2000 
ÎN ROMÂNIA 

Prezentare generală a reţelei ecologice Natura 2000 şi a cadrului legislativ al acesteia 

Reţeaua Natura 2000 este cea mai mare reţea ecologică de arii naturale protejate din lume, constituită 
în anul 1992, şi care cuprinde situri de importanţă comunitară (SCI, desemnate pentru protecţia 
habitatelor şi a speciilor din Anexele I şi II a Directivei Habitate) şi situri de protecţie specială 
avifaunistică (SPA, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări din Anexa I a Directivei Păsări). În 
totalitatea sa, reţeaua Natura 2000 pune sub protecţie habitatele şi speciile sălbatice de floră şi faună 
existente pe teritoriul Uniunii Europene care sunt considerate rare, au un areal restrâns sau puternic 
fragmentat sau sunt ameninţate cu dispariţia, în acelaşi timp acestea acţionând şi ca o “umbrelă” 
pentru protejarea altor specii şi habitate care nu se regăsesc în Anexele I sau II ale Directivei 
Habitate sau Anexa I a Directivei Păsări. Mai mult decât atât, reţeaua ecologică Natura 2000 a fost 
constituită nu doar pentru protejarea speciilor şi habitatelor, ci şi pentru menţinerea diversităţii 
capitalului natural, promovarea activităţilor tradiţionale şi dezvoltarea durabilă pe termen lung. 

Reţeaua Natura 2000 a fost instituită în baza a două Directive ale Uniunii Europene care 
reglementează modul de selectare, desemnare şi protecţie a habitatelor, speciilor şi siturilor: 

 Directiva Păsări – Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, 
abrogată şi înlocuită în 2009 cu Directiva 2009/147/CE, cuprinde 7 Anexe, în Anexa I fiind 
enumerate specii pentru care se impun măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora, în 
scopul de a li se asigura supravieţuirea şi reproducerea în aria de răspândire; 

 Directiva Habitate – Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale 
şi a speciilor de floră şi faună sălbatice, cuprinde 6 anexe, în Anexa I fiind enumerate tipurile de 
habitate naturale de interes comunitar (inclusiv prioritare) pentru a căror conservare este 
necesară desemnarea unor arii speciale de conservare, în timp ce în Anexa II sunt enumerate 
speciile de faună şi floră sălbatică de interes comunitar (inclusiv prioritare) pentru conservarea 
cărora este necesară desemnarea unor arii speciale de conservare. 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, transpune în legislaţia românească cele două Directive 
europene, figurând, pe lângă speciile enumerate în directive, care se găsesc pe teritoriul ţării noastre, 
şi acele speciile considerate importante pentru România, care necesită un regim special de protecţie. 
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De asemenea, OUG nr. 57/2007 conţine o anexă suplimentară (Anexa 4B) în care sunt prezentate 
speciile de interes naţional care necesită protecţie strictă. 

Acoperirea geografică a reţelei Natura 2000 în România 

În anul 2007, România a desemnat 381 de situri Natura 2000, dintre care 108 arii de protecţie 
specială avifaunistică (SPA-uri), acoperind 11,89% din suprafaţa ţării şi 273 situri de importanţă 
comunitară (SCI-uri), acoperind 13,21% din suprafaţa ţării. Acoperirea totală a propunerilor de situri 
Natura 2000 (SCI + SPA) era, la acel moment, de 17,84% din suprafaţa ţării. 

În anul 2011, această suprafaţă a fost extinsă la 531 de situri Natura 2000. Astfel, până în momentul 
de faţă, în România au fost desemnate 148 de SPA-uri, a căror suprafaţă totală reprezintă 
3.694.394,291 ha (15,5% din suprafaţa ţării) şi 383 de SCI-uri, însumând o suprafaţă de 
4.152.152,607 ha (17,42% din suprafaţa ţării). Reţeaua Natura 2000 a ajuns să cumuleze în momentul 
de faţă un procent de aproximativ 23% din suprafaţa ţării (Figura nr. 3-1). 

 
Figura nr. 3-1 Ponderea suprafeţei siturilor Natura 2000 din teritoriul naţional, la nivelul anilor 2007 

şi 2011 
 

Acoperire biogeografică în România 

Dintre cele nouă regiuni biogeografice existente în Uniunea Europeană, în România se găsesc cinci: 

 Continentală – cuprinde zonele centrale, sudice şi nord-estice ale României, în mare parte agricole; 

 Alpină – cuprinde Lanţul Carpatic, unde trăieşte un procent semnificativ din populaţia de 
carnivore mari a Europei (urs, lup, râs); 

 Panonică – include câmpiile din vestul României; 

 Stepică – cuprinde relieful de şes din partea sud-estică şi parţial Delta Dunării şi Marea Neagră; 

 Pontică – se întinde pe ţărmurile vestice ale Mării Negre şi în partea estică a Deltei Dunării. 
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Conform Formularelor Standard Natura 2000 actualizate la nivelul anului 2011, cele mai multe situri 
de importanţă comunitară (SCI) din ţara noastră se găsesc în regiunea biogeografică continentală 
(51%), urmată de regiunea alpină (28%) şi cea stepică (11%), cele mai puţine fiind regăsite în 
regiunea pontică (Figura nr. 3-2, Figura nr. 3-4). 

 
Figura nr. 3-2 Ponderea SCI-urilor din suprafaţa totală, în funcţie de regiunea biogeografică 

(conform Formularelor Standard actualizate la nivelul anului 2011) 
 

 

Cele mai multe arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) se găsesc, de asemenea, în bioregiunea 
continentală (42%), urmată de cea stepică (28%) şi cea alpină (17%), cele mai puţine fiind regăsite în 
regiunea pontică, respectiv marin pontică (Figura nr. 3-3, Figura nr. 3-5).  

 
Figura nr. 3-3 Ponderea SPA-urilor din suprafaţa totală, în funcţie de regiunea biogeografică 

(conform Formularelor Standard actualizate la nivelul anului 2011)
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Figura nr. 3-4 Distribuţia siturilor de importanţă comunitară (SCI) pe teritoriul naţional, în raport cu regiunile biogeografice 
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Figura nr. 3-5 Distribuţia siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) pe teritoriul naţional, în raport cu regiunile biogeografice 
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Utilizarea terenurilor şi clase de habitate în siturile din reţeaua ecologică Natura 2000 din România 

În ceea ce priveşte clasele de habitate întâlnite la nivelul siturilor Natura 2000 din ţară, conform 
Formularelor Standard Natura 2000, cea mai reprezentativă clasă de habitate la nivelul SCI-urilor 
este clasa păşunilor ameliorate (14% din suprafaţa totală a SCI-urilor), cele mai puţin reprezentative 
fiind zonele marine, golfuri (opt habitate de acest tip întâlnite la nivelul SCI-urilor), lagunele costiere, 
estuarele (două habitate), mlaştinile, păşunile şi stepele sărăturate (un habitat) (Figura nr. 3-6). 

Cele mai frecvente clase de habitate la nivelul SPA-urilor sunt păşunile ameliorate, culturile extensive 
de cereale, alte tipuri de terenuri (inclusiv oraşe, sate, drumuri, mine, situri industriale) şi alte terenuri 
arabile (fiecare ocupând un procent de 11%), urmate de clasa pădurilor de foioase (10%) şi corpurile 
de apă continentale (curgătoare sau stătătoare - 9%). Clasele cele mai slab reprezentate sunt lagunele 
costiere, estuarele (două habitate de acest tip întâlnite la nivelul SPA-urilor), mlaştinile, păşunile şi 
stepele sărăturate (un habitat) şi zonele marine, golfuri (un habitat) (Figura nr. 3-7). 
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Figura nr. 3-6 Ponderea claselor de habitate la nivelul SCI-urilor (conform Formularelor Standard actualizate la nivelul anului 2011) 
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Figura nr. 3-7 Ponderea claselor de habitate la nivelul SPA-urilor (conform Formularelor Standard actualizate la nivelul anului 2011) 
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Habitate şi specii de floră şi faună sălbatică protejate în cadrul reţelei ecologice Natura 2000 în România 

În total, în siturile de importanţă comunitară din România sunt protejate 99 de tipuri de habitate 
naturale, considerate rare sau ameninţate la nivelul Uniunii Europene, conform Anexei nr. 3 a OUG 
nr. 57/2007, dintre care 27 sunt prioritare, ceea ce înseamnă că sunt ameninţate cu dispariţia (Tabel 
nr. 3-1). 

 
Tabel nr. 3-1 Habitate prioritare protejate prin reţeaua de situri de importanţă comunitară (SCI), 
parte integrantă a reţelei Natura 2000 în România 

Cod habitat Denumire 

91E0* *Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

1150* *Lagune şi golfuri cu bancuri de nisip 
1530* *Stepe şi mlaştini sărăturate panonice 
2130* *Dune fixate cu vegetaţie herbacee perenă (dune gri) 
2340* *Stepe şi mlaştini sărăturate panonice 
31A0* *Izvoare termale din Transilvania acoperite de lotuşi 

4070* *Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo- Rhododendretum 
hirsuti) 

40A0* *Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 
40C0* *Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice 
6120* *Pajişti calcaroase pe nisipuri xerice; pajişti xerofile calcaroase pe nisip 

6230* *Pajişti bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase 
6240* *Pajişti stepice subpanonice 
62C0* *Stepe ponto-sarmatice 
7110* *Turbării active 
7210* *Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae 

7220* *Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) 
7240* *Vegetaţie pionieră alpină cu Caricion bicoloris-atrofuscae 
8160* *Grohotişuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane 
91AA* *Păduri estice de stejar alb 
91D0* *Turbării împădurite 
91I0* *Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 
9530* *Păduri sub-mediteraneene de pin cu pin negru endemic 
1340 * Pajişti sărăturate continentale 
1530 * Stepe şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice 
6110 *Pajişti rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi 
6210 *Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri de acoperire cu tufişuri pe substrat calcaros (* 

situri importante pentru orhidee) 
6220 * Pseudostepe cu iarbă şi plante anuale de Thero-Brachypodietea 
6250  * Pajişti stepice panonice pe loess 
6260 * Pajişti panonice nisipoase Stepe panonice pe nisipuri 
9180 * Păduri de pantă, grohotiş sau ravene cu Tilio-Acerion 
91H0 * Păduri panonoce cu Quercus pubescens 
91X0 * Păduri de fag dobrogene 
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În ceea ce priveşte speciile de floră şi faună sălbatică, în siturile de importanţă comunitară din 
România sunt protejate 287 de specii rare sau ameninţate la nivelul Uniunii Europene, conform 
Anexei nr. 3 a OUG nr. 57/2007, dintre care 23 specii sunt prioritare (Tabel nr. 3-2). 

 

Tabel nr. 3-2 Specii prioritare protejate prin reţeaua de situri de importanţă comunitară (SCI), parte 
integrantă a reţelei Natura 2000 în România 

Cod 
specie Grup Denumire ştiinţifică 

4070 Plante Campanula serrata * 
2170 Plante Ferula sadleriana * 
4110 Plante Pulsatilla pratensis subsp. hungarica * 

- Plante Dianthus diutinus* 
- Plante Salicornia veneta* 

4087 Plante Serratula lycopifolia* 
1093 Nevertebrate Austropotamobius torrentium * 
1078 Nevertebrate Callimorpha quadripunctaria * 
1084 Nevertebrate Osmoderma eremita * 

- Nevertebrate Phryganophilus ruficolis* 
4024 Nevertebrate Pseudogaurotina excellens * 
1087 Nevertebrate Rosalia alpina * 
4039 Nevertebrate Nymphalis vaualbum* 
4036 Nevertebrate Leptidea morsei* 
4056 Nevertebrate Anisus vorticulus* 
4121 Reptile Vipera ursinii rakosiensis * 
1352 Mamifere Canis lupus * 
1356 Mamifere Mustela lutreola * 
1354 Mamifere Ursus arctos * 

- Mamifere Monachus monachus* 
- Mamifere Bison bonasus* 

1355 Mamifere Lutra lutra* 
2612 Mamifere Microtus tatricus* 

 

Speciile de păsări din Anexa I a Directivei Păsări sunt protejate prin reţeaua de situri de protecţie 
specială avifaunistică. În total un număr de 105 specii de păsări fac obiectul măsurilor de conservare 
speciale privind habitatul, în scopul asigurării supravieţuirii şi reproducerii lor în arealul de distribuţie 
natural. 

Presiuni, ameninţări şi surse de impact antropic în siturile Natura 2000 din România 

În siturile de importanţă comunitară (SCI) din România au fost identificate 140 de tipuri de impact 
care afectează integritatea siturilor, habitatele naturale şi flora şi fauna sălbatică, sursele fiind atât 
antropice, cât şi naturale (dezastre naturale, evenimente geologice). Dintre acestea, 130 de surse de 
impact sunt localizate în interiorul siturilor, iar 106 surse sunt localizate în vecinătatea acestora. 

În siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) din România au fost identificate 110 tipuri de 
impact care afectează integritatea siturilor, speciile de păsări protejate, precum şi habitatele esenţiale 
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pentru acestea. Ca şi în cazul SCI-urilor, sursele de impact sunt atât antropice, cât şi naturale, iar 103 
surse sunt localizate în interior, în timp ce 72 dintre acestea se află în vecinătatea siturilor. 

 

3.2 DATE PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR CARE POT FI AFECTATE DE PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 

Pentru identificarea siturilor Natura 2000 potenţial afectate de implementarea proiectelor prevăzute 
în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, a fost realizată o analiză a 
proiectelor incluse în cele 3 domenii de dezvoltare. În cadrul analizei au fost luate în considerare 
următoarele date: 

 Proiectele propuse pentru cele 3 domenii abordate, pentru care există informaţii geospaţiale 
(unele fiind puse la dispoziţie de către beneficiar, MFE, altele fiind vectorizate, în proiecţie 
Stereo 1970, format shapefile); 

 Baza de date existentă pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu (EEA - 
http://www.eea.europa.eu/) cu privire la SCI-urile şi SPA-urile desemnate la nivel naţional şi 
elementele protejate în cadrul acestora; 

 Limitele siturilor Natura 2000, în proiecţie Stereo 70 (format shapefile, actualizare 20 
octombrie 2011), disponibile pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor 
(http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm). 

Analiza a fost realizată pe două planuri: 

• Identificarea elementelor de infrastructură (de transport, protecţia mediului şi managementul 
riscurilor, respectiv energie şi eficienţă energetică) care intersectează SCI-uri şi SPA-uri; 

• Identificarea proiectelor de infrastructură considerate pentru cele 3 domenii abordate, care 
nu intersectează situri Natura 2000, dar a căror localizare indicativă se găseşte la distanţe mai 
mici de 1 km de limitele SCI-urilor şi SPA-urilor. 

 

3.2.1 Identificarea proiectelor ale căror locaţii indicative 
intersectează situri Natura 2000 

În tabelele următoare sunt prezentate numărul de proiecte care intersectează situri Natura 2000 
pentru fiecare domeniu abordat de POIM 2014-2020 (transport, mediu şi managementul riscurilor, 
energie). În cazul SCI-urilor, se poate observa că cele mai multe proiecte ce le intersectează aparţin 
domeniului transport, şi anume un procent de 67,9% din totalul proiectelor care intersectează SCI-
uri, urmat de proiectele aferente domeniului mediu, în proporţie de 31,2%, respectiv energie cu un 
procent de 0,9%. În total, un număr de 109 de proiecte intersectează SCI-urile, ce reprezintă un 
procent de 57,6% din totalul proiectelor considerate în analiza în prezentul studiu. 

 
 

http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm
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Tabel nr. 3-3 Numărul de proiecte pentru fiecare domeniu care vor intersecta SCI-uri 
Nr. proiecte ce intersectează SCI 

Transport Mediu Energie Total 
74 34 1 109 

 

În ceea ce priveşte SPA-urile, de asemenea, domeniul transport include cele mai multe proiecte ce 
intersectează acest tip de arie protejată (64,9% din totalul proiectelor ce intersectează SPA-urile), 
urmat de mediu (34%), domeniul energie având doar un procent de 1,1% din total. În total, un 
număr de 94 de proiecte intersectează SPA-urile, ce reprezintă un procent de 49,7% din totalul 
proiectelor considerate în analiză în prezentul studiu. 

 
Tabel nr. 3-4 Numărul de proiecte pentru fiecare domeniu care vor intersecta SPA-uri 

Nr. proiecte ce intersectează SPA 
Transport Mediu Energie Total 

61 32 1 94 
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Figura nr. 3-8 Localizarea proiectelor POIM în raport cu siturile Natura 2000 (SCI + SPA)
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Numărul de situri de importanţă comunitară care vor fi intersectate de proiecte este prezentat în 
Tabel nr. 3-5. De asemenea, în acelaşi tabel sunt redate şi valori ce prezintă numărul de habitate şi 
numărul total de specii existente în cadrul SCI-urilor intersectate. În toate cele 383 de SCI-uri 
desemnate la nivel naţional se regăsesc 74 de habitate Natura 2000. În siturile de importanţă 
comunitară intersectate de proiectele propuse, se regăsesc cea mai mare parte din aceste habitate 
(97.3%). 

 
Tabel nr. 3-5 Numărul total de SCI-uri, habitate şi specii de floră şi faună protejate în SCI-urile 
intersectate 

Nr. SCI 
intersectate 

Nr. SCI 
România 

Nr. 
habitate 

Nr. 
habitate 
România 

Nr. total 
specii 

Nr. 
specii 

România 
170 383 72 74 150 159 

 

Din habitatele şi speciile protejate în cadrul siturilor de importanţă comunitară din reţeaua ecologică 
Natura 2000, o parte sunt habitate şi specii prioritare. Prin analiza setului de date, reiese faptul că, în 
situaţia existentă, din totalul de SCI-uri intersectate, aproximativ 58,2% conţin habitate prioritare şi 
30,6% conţin specii prioritare. Numărul de SCI-uri intersectate care conţin habitate şi specii 
prioritare este prezentat în Tabel nr. 3-6. 

 
Tabel nr. 3-6 Numărul total de SCI-uri intersectate care conţin habitate şi specii prioritare 

Nr. SCI intersectate care 
conţin habitate prioritare 

Nr. SCI intersectate care 
conţin specii prioritare 

99 52 
 

Din totalul celor 74 habitate protejate existente în cele 170 de SCI-uri intersectate, 6 habitate 
neprioritare şi 4 habitate prioritare, se regăsesc doar în siturile intersectate de proiectele propuse. 
Ţinând cont de aceste considerente, se poate aprecia faptul că habitatele respective prezintă un grad 
ridicat de ameninţare. 

 
Tabel nr. 3-7 Habitate care se regasesc doar in SCI-urile intersectate 

Habitate care se regasesc doar in SCI-
urile intersectate 

Neprioritare Prioritare 
1130 1150* 
1210 2130* 
1410 31A0* 
2110 9530* 
2160  
92D0  

În urma analizei a fost obţinut şi numărul de specii, separat, pe fiecare grup aflat sub regim de 
protecţie. 

În Figura nr. 3-9 este reprezentat grafic numărul de specii, pe grupuri, prezente în SCI-urile 
intersectate, raportat la numărul total de specii pe grupuri prezente în SCI-urile din România. Astfel, 
se poate observa că 6 din cele 7 specii protejate de amfibieni de pe teritoriul României sunt prezente 
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în SCI-urile intersectate de proiectele propuse. De asemenea, toate speciile protejate de interes 
comunitar de reptile se regăsesc în siturile intersectate.  

Ponderea şi numărul de specii de interes comunitar, pe grupuri, prezente în SCI-urile intersectate 
raportat la numărul total de specii de interes comunitar pe grupuri prezente în SCI-urile din România 
este prezentată grafic în figura de mai jos (Figura nr. 3-9). 

 
Figura nr. 3-9 Ponderea şi numărul de specii de interes comunitar, pe grupuri, prezente în SCI-urile 
intersectate, raportat la numărul total de specii de interes comunitar pe grupuri prezente în SCI-urile 

din România 
 

În ceea ce priveşte numărul de proiecte care intersectează situri ce conţin habitate şi specii prioritare, 
un număr total de 87 de proiecte intersectează SCI-uri care adăpostesc habitate şi specii de interes 
comunitar (59 de proiecte - transport , 27 de proiecte - mediu şi 1 proiect - energie). 

Tabel nr. 3-8 Numărul total de proiecte ce intersectează situri care conţin habitate sau specii 
prioritare 

Nr. proiecte ce intersectează situri care conţin habitate sau specii prioritare 
Transport Mediu Energie Total 

59 27 1 87 
 

La nivelul României, prin reţeaua ecologică Natura 2000 au fost desemnate 148 de arii de protecţie 
specială avifaunistică (SPA). Din totalul acestora, 96 de SPA-uri ar putea fi intersectate de elementele 
ce fac obiectul prezentului studiu, în interiorul cărora se protejează 309 specii avifaunistice, din cele 
277 prezente în Directiva Păsări şi în SPA-urile din România.  

Tabel nr. 3-9 Numărul total de SPA-uri şi specii avifaunistice protejate în SPA-urile intersectate 

Nr. SPA 
intersectate 

Nr. SPA 
România 

Nr. specii 
avifaunistice în 
SPA intersectate 

Nr. specii 
avifaunistice 

România 
96 148 277 3102 

                                                 
2 Valoarea include toate speciile menţionate în Formularele Standard Natura 2000, indiferent de statutul de protecţie 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Plante Amfibi
eni

Reptile Peşti Nevert
ebrate

Mamife
re

Nr.
total

specii
Nr. specii din SCI Intersectate 38 6 6 23 50 27 150
Nr. specii de interes comunitar din

Romania 54 7 6 25 61 29 182

68.5% 
85.7% 100% 92% 81.9% 93.1% 

81.8% 
 

N
r. 

sp
ec

ii 



                            Ministerul Fondurilor Europene Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  
 Studiu EA_POIM_rev03_DI  

 

70 
 

 

 

3.2.2 Identificarea elementelor de infrastructură (de transport, 
protecţia mediului şi managementul riscurilor, respectiv 
energie şi eficienţă energetică), care sunt situate într-o zonă 
de 1 km de la limita SCI-urilor şi SPA-urilor, excluzându-se 
cele deja intersectate 

În cazul POIM, există proiecte care se realizează în imediata apropiere a unor situri Natura 2000, 
excluzându-le pe cele considerate deja în analiza prezentată în secţiunea anterioară, privind siturile 
care sunt interesectate. Deşi acestea nu intersectează efectiv suprafaţa unor situri Natura 2000, există 
posibilitatea afectării componentelor naturale protejate în interiorul siturilor aflate în imediata 
apropiere. S-a considerat ca zonă în care proiectele nu intersectează siturile Natura 2000, dar pot 
afecta componentele protejate în interiorul acestora, o zonă „buffer” de 1 km faţă de limitele ariilor 
protejate.  

În Tabel nr. 3-10 şi Tabel nr. 3-11 este prezentat numărul de proiecte localizate la mai puţin de 1 km 
faţă de cele mai apropiate situri de importanţă comunitară şi arii de protecţie specială avifaunistică. 
În cazul SCI-urilor, cea mai mare pondere o au proiectele aferente domeniului mediu, în timp ce în 
cazul SPA-urilor predomină proiectele privind infrastructura de transport. 

 
Tabel nr. 3-10 Numărul de proiecte ce se află localizate sub 1 km faţă de SCI-uri 

Nr. proiecte ce se află la < 1 km faţă de SCI-uri 
Transport Mediu Energie Total 

12 13 0 25 
 
Tabel nr. 3-11 Numărul de proiecte ce se află localizate sub 1 km faţă de SPA-uri 

Nr. proiecte ce se află la < 1 km faţă de SPA-uri 
Transport Mediu Energie Total 

22 8 0 30 
 

Numărul total de situri de importanţă comunitară care se află în interiorul zonei de 1 km faţă de 
proiectele aferente POIM este prezentat în Tabel nr. 3-12. De asemenea, în acelaşi tabel sunt redate 
şi valori ce prezintă numărul de habitate şi numărul total de specii existente în cadrul respectivelor 
SCI-urilor. 

 
Tabel nr. 3-12 Numărul total de SCI-uri, habitate şi specii de floră şi faună protejate prin SCI-urile 
aflate într-o zonă de 1 km faţă de cele mai apropiate proiecte 

Nr. SCI aflate 
la < 1 km faţă 

de proiecte 

Nr. SCI 
România 

Nr. 
habitate 

Nr. 
habitate 
România 

Nr. total 
specii 

Nr. 
specii 

România 
27 383 59 74 100 159 

 

Prin analiza setului de date reiese faptul că din totalul de SCI-uri aflate într-o zonă de 1 km faţă de 
limitele celor mai apropiate proiecte, 77,7% conţin habitate prioritare şi 37% conţin specii prioritare. 
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Tabel nr. 3-13 Numărul total de SCI-uri aflate într-o zonă de 1 km faţă de limitele celor mai 
apropiate proiecte, care conţin habitate şi specii prioritare 

Nr. SCI care conţin 
habitate prioritare 

Nr. SCI care conţin specii 
prioritare 

21 10 
 

SCI-urile aflate la mai puţin de 1 km faţă de locaţia proiectelor propuse protejează un număr de 100 
specii, dintre care sunt 3 specii de reptile, 5 specii de amfibieni, 20 specii de peşti şi 14 specii de 
mamifere, 34 specii de nevertebrate şi 24 de plante. 10 din aceste specii sunt incluse pe lista speciilor 
prioritare.  

Din cele 148 SPA-uri desemnate la nivel naţional, 25 sunt localizate la mai puţin de 1 km faţă de 
proiectele aferente POIM. În interiorul acestora sunt protejează 254 de specii de păsări (indiferent de 
statutul de protecţie al acestora).  

 
Tabel nr. 3-14 Numărul total de SPA-uri şi specii avifaunistice protejate prin SPA-urile aflate într-o 
zonă de 1 km faţă de limitele celor mai apropiate proiecte, care conţin habitate şi specii prioritare 

Nr. SPA aflate 
la < 1 km faţă 

de proiecte 

Nr. SPA 
România 

Nr. specii 
avifaunistice 
în SPA-uri 

Nr. specii 
avifaunistice 

România 
25 148 254 310 

 

3.3 DATE DESPRE PREZENŢA, LOCALIZAREA, POPULAŢIA ŞI 
ECOLOGIA SPECIILOR ŞI/ SAU HABITATELOR DE INTERES 
COMUNITAR PREZENTE PE SUPRAFAŢA ŞI ÎN IMEDIATA 
VECINĂTATE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL, 
MENŢIONATE ÎN FORMULARUL STANDARD ALE ARIILOR 
NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

La momentul actual, date complete cu privire la prezenţa şi localizarea speciilor şi habitatelor de 
interes comunitar la nivelul reţelei Natura 2000, nu există la nivel naţional. Numeroase proiecte, ce 
vizează cartarea habitatelor şi inventarierea speciilor din siturile Natura 2000, au fost derulate şi se 
află în continuare în derulare, însă acestea nu acoperă în mod integral reţeaua de situri Natura 2000. 

Ţinând cont de faptul că în cadrul studiului de evaluare adecvată este nevoie de o abordare unitară, 
analiza a fost realizată utilizând doar acele resurse geospaţiale care acoperă teritoriul naţional în mod 
uniform şi integral. 

Astfel, a fost realizată o analiză a zonelor sensibile din interiorul şi vecinătatea siturilor Natura 2000, 
mai exact a acelor categorii de utilizare a terenurilor (conform Corine Land Cover 2006) care 
prezintă potenţialul de a găzdui un număr ridicat de specii/habitate Natura 2000. Au fost stabilite 
mai multe clase de sensibilitate pe baza ponderii de reprezentare a numărului de habitate şi specii de 
interes comunitar pe diferitele tipuri de utilizare a terenului din interiorul fiecărui sit Natura 2000 
(respectiv câte specii pot fi regăsite în fiecare poligon aparţinând unei clase de utilizare a terenului 
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din interiorul siturilor Natura 2000): lipsă sensibilitate (0% din totalul speciilor), mică (0,01 – 24,9%), 
moderată (25 – 49,9%), mare (50 – 74,9%) şi foarte mare (75 – 100%). Mai multe detalii privind 
metodologia de determinare a sensibilităţii sunt prezentate în secţiunea 6.2. 

În figurile următoare sunt prezentate traseele şi locaţiile indicative ale proiectelor aparţinând celor 3 
domenii de dezvoltare ale POIM 2014-2020, ce au putut fi localizate în raport cu zonele sensibile 
identificate în interiorul SCI-urilor şi SPA-urilor. 
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Figura nr. 3-10 Localizarea proiectelor POIM în raport cu zonele de sensibilitate din SCI 
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Figura nr. 3-11 Localizarea proiectelor POIM în raport cu zonele de sensibilitate din SPA
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3.4 DESCRIEREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR ŞI 
HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR AFECTATE 
(SUPRAFAŢA, LOCAŢIA, SPECIILE CARACTERISTICE) ŞI A 
RELAŢIEI ACESTORA CU ARIILE NATURALE PROTEJATE DE 
INTERES COMUNITAR ÎNVECINATE ŞI DISTRIBUŢIA 
ACESTORA 

Speciile şi habitatele de interes comunitar afectate, din siturile Natura 2000 intersectate sau 
învecinate cu proiectele propuse în cadrul POIM 2014-2020, corespund pe de o parte întregului 
spectru taxonomic ce face obiectul protecţiei în siturile Natura 2000, iar pe de altă parte, aparţin 
majorităţii spectrului funcţional: producători primari, consumatori de ordinul I, II, III, sau chiar 
descompunători, fiind reprezentate atât de specii acvatice cât şi terestre. Habitatele şi speciile de 
interes comunitar reprezintă componente cheie ale siturilor Natura 2000, din punct de vedere al 
rolului funcţional, al reprezentativităţii sau al unicităţii. 

Având în vedere nivelul de detaliu al POIM 2014-2020, faptul că include o serie de proiecte ce vor fi 
implementate la nivelul întregului teritoriu naţional, şi numărul ridicat de specii şi habitate de interes 
comunitar potenţial afectate, la acest moment, nu poate fi realizată o descriere detaliată a funcţiilor 
ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar la nivelul fiecăruia din siturile potenţial 
afectate. Această analiză va putea fi realizată în cadrul procedurilor de mediu (EA şi EIA) la nivel de 
proiect, în funcţie de specificul fiecăruia din ele. Este important de menţionat faptul că fiecare din 
habitatele şi speciile de interes comunitar potenţial afectate are un rol semnificativ în menţinerea 
integrităţii structurale şi funcţionale ale siturilor din care fac parte. 

Nevertebratele. Speciile de nevertebrate contribuie într-un mod esenţial la funcţionarea 
ecosistemelor datorită atât regimului de hrană (fiind consumatori de ordinul I şi II), cât şi 
plurivalenţei ecologice (unele fiind polenizatori – speciile de lepidoptere, altele fitofage, primar 
fitofage sau secundar detritofage etc.). De asemenea, speciile de nevertebrate reprezintă o sursă 
trofică pentru alte specii de nevertebrate, dar şi pentru amfibieni, păsări, mamifere insectivore (de 
exemplu, chiropterele). Prezenţa unor specii de nevertebrate constituie un indicator al gradului de 
sănătate a habitatului populat de către acestea, datorită gradului ridicat de stenoecie (preferinţe mai 
mult sau mai puţin stricte legate de habitat, hrană, condiţii locale etc.), ceea ce le face vulnerabile la 
dereglările condiţiilor de viaţă şi la degradarea habitatelor. Printre principalele funcţii ecologice 
îndeplinite de speciile de nevertebrate în ecosistemele în care trăiesc, menţionăm: 

 alimentarea diferenţială a larvelor de insecte (lăcuste, gândaci, molii) determină structura şi 
compoziţia comunităţilor de plante; 

 polenizarea realizată de către insectele adulte (muşte, molii, viespi, gândaci, viermi etc.) 
permite comunităţilor de plante să se reproducă; 

 nevertebratele din sol (râme, gândaci, larve de molii, melci, larve de muşte, nematode etc.) 
descompun şi eliberează substanţele nutritive, care sunt astfel din nou disponibile pentru 
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plante (stratul organic este vital pentru structura solului pentru plante), şi ajută la aerarea 
solului şi amestecarea substanţelor nutritive între straturile de sol; 

 larvele polifage (de gândaci şi molii) ce trăiesc în habitate relativ intacte elimină seminţele ce 
pot proveni de la speciile de buruieni (specii din afara habitatului respectiv), păstrând în acest 
mod integritatea comunităţilor de plante; 

 nevertebratele reprezintă o parte importante a lanţurilor trofice, atât în habitatele acvatice, 
cât şi în cele terrestre, ca pradă dar şi ca prădători (păianjeni, insecte prădătoare, melci etc.). 

Peştii constituie o caracteristică importantă pentru majoritatea ecosistemelor acvatice, atât din punct 
de vedere al rolului lor ecologic (incluzând impactul direct asupra populaţiilor pradă şi impactul 
indirect asupra altor caracteristici biotice şi abiotice ale ecosistemului), cât şi din punct de vedere 
socio-economic. 

Speciile de peşti pot fi omnivore, erbivore, insectivore, planctivore, piscivore, şi, de asemenea, 
reprezintă sursa principală de hrană pentru multe organisme, inclusiv pentru o multitudine de specii 
de păsări. Câteva din rolurile importante pe care speciile de peşti le pot îndeplini în cadrul 
ecosistemelor, sunt: 

 Servicii de reglare: 

• controlul altor populaţii (de exemplu, prin consumul de microorganisme şi plancton); 

• reciclarea nutrienţilor; 

• contribuie la reglarea rezilienţei ecosistemelor; 

• redistribuirea substraturilor de fund; 

• contribuie la reglarea fluxurilor de carbon din apă către atmosferă; 

• întreţinerea proceselor de sedimentare; 

• menţinerea biodiversităţii genetice, specifice, ecosistemice (de exemplu, există o 
interdependeţă între plantele care eliberează oxigen în apă, necesar peştilor pentru a respira, 
şi peştii care elimină diverse substanţe din sistemul lor (în procesul de defecaţie) ce 
fertilizează plantele; atunci când mor, substanţele nutritive din corpul peştilor ajută plantele 
în procesul de dezvoltare). 

 Servicii de legătură/conexiune: 

• în dinamica ecosistemelor acvatice; 

• între ecosistemele acvatice şi cele terestre; 

• transportul substanţelor nutritive, carbonului şi altor minerale; 

• transportul energiei; 

• memorie ecologică (acţionând ca rezervoare de energie şi nutrienţi, şi ca depozit de gene, 
migrarea peştilor conectează scări spaţiale şi temporale; peştii migratori pot fi consideraţi ca 
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fiind o parte importantă a memoriei ecologice a unui ecosistem, ce este necesară în cazul 
etapei de reînnoire/succesiune a acestuia). 

Anumite specii de peşti prezintă un rol important ca indicatori biologici pentru ecosistemele acvatice 
în care trăiesc, fiind buni indicatori ai efectelor pe termen lung al presiunilor antropice. De 
asemenea, speciilor migratoare de peşti realizează deplasări de-a lungul cursurilor râurilor pentru a-şi 
depune icrele, iar regimul de curgere şi temperatura apei reprezintă factori importanţi în dezvoltarea 
larvelor în fazele incipiente. 

Pentru a asigura generarea serviciilor ecosistemice de către populaţiile de peşti, măsurile de 
management trebuie să se bazeze pe faptul că peştii sunt incluşi în ecosisteme şi fac parte din 
acestea, şi că substituţiile pentru declinul unor populaţii sau pierderea unor habitate, ca de exemplu 
stocarea peştilor, foarte rar înlocuiesc pierderile reprezentate de serviciile generate de acestea. 

Amfibienii şi reptilele  îndeplinesc un rol major în cadrul reţelelor trofice, ca prădători dar şi ca 
pradă. Populaţiile de amfibieni şi reptile pot consuma cantităţi semnificative de organisme pradă 
(larvele de tritoni şi a unor specii de broaşte sunt prădători importanţi în bălţi şi alte corpuri de apă) 
influenţând abundenţa şi diversitatea comunităţilor de nevertebrate acvatice, precum şi a altor specii 
de amfibieni, contribuind astfel la limitarea exploziilor populaţionale. De asemenea, ca pradă 
herpetofauna reprezintă o resursă trofică importante pentru mamiferele mici şi medii, păsări sau alte 
specii de amfibieni şi reptile. 

Speciile de amfibieni şi reptile sunt sensibile la dereglările habitatelor în care trăiesc, iar ca urmare a 
dependenţei de variabilele de habitat, amfibienii sunt consideraţi buni indicatori ai sănătăţii mediului, 
deoarece plielea amfibienilor prezintă un coeficient ridicat de permeabilitate ce absoarbe substanţele 
toxice din apă, aer şi sol. Atât amfibienii cât şi reptilele desfăşoară migraţii (în cazul amfibienilor au 
fost identificate două perioade de migraţie: de primăvară către habitatele de reproducere, şi de 
toamnă către habitatele de hibernat, iar în cazul reptilelor există adesea două etape de deplasare, una 
în timpul verii, atunci când masculii se dispersează în habitat, şi una în timpul perioadei de toamnă, 
atunci când ambele sexe se aglomerează în apropierea hibernaculelor), ceea ce semnifică faptul că 
aceste specii au nevoie de habitate de calitate (atât cele tranziţionale cât şi cele de rezidenţă). De 
asemenea, ciclul de viaţă complex al amfibienilor necesită habitate favorabile pentru ouă, larve şi 
adulţi. Aproape toate speciile de herpetofaună au capacitate redusă de dispersie, atunci când 
habitatul prezent este degradat, neavând abilitatea de a se deplasa cu uşurinţă către habitate 
alternative. 

Printre principalele servicii ecosistemice oferite de către speciile de amfibieni şi reptile, amintim: 

 Servicii de aprovizionare: sursă de hrană pentru alte animale (contribuie la acumularea 
biomasei), substanţe alcaloide (utilizate în anumiţi compuşi chimici pentru scopuri 
medicinale); 

 Servicii suport: reciclarea nutrienţilor şi fluxul de energie (contribuie la menţinerea stabilităţii 
şi rezilienţei ecosistemului repectiv; anumite specii de broaşte îmbunătăţesc disponibilitatea 
substanţelor nutritive esenţiale pentru plante şi le ajută să-şi dezvolte abilităţile de defoliere, 
productivitatea primară, precum şi accelerarea procesului de descompunere; într-o manieră 
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similară, alte specii din acest grup îmbunătăţesc fluxul de energie prin acumularea de 
biomasă, care este utilizată la rândul lor de către alte organisme); 

 Servicii de reglare: transportul şi dispersia polenului şi a seminţelor plantelor (contribuie la 
reproducerea speciilor de plante), prădarea şi interacţiunea în cadrul nivelurilor trofice 
(contribuie la controlul speciilor dăunătoare şi la limitarea exploziilor populaţionale). 

Păsări. Speciile de păsări ocupă mai multe niveluri în cadrul lanţului trofic, de la consumatori de nivel 
mediu până la prădători de vârf, contribuind la menţinerea unor niveluri sustenabile ale populaţiilor 
pradă, dar şi ale speciilor prădătoare, iar după moarte acestea reprezintă o sursă de hrană pentru 
speciile necrofage şi descompunători. Printre principalele servicii ecologice asigurate de păsări 
(conform Sekercioglu, 2006), enumerăm: 

 servicii de reglare: „liganzi” ai informaţiei genetice deoarece transportă materialul genetic al 
plantelor prin împrăştierea seminţelor şi prin polenizare (în cazul speciilor de păsări 
frugivore, respectiv nectarivore); controlul dăunătorilor (păsări care se hrănesc cu specii de 
nevertebrate şi vertebrate); eliminarea cadavrelor şi a deşeurilor (specii necrofage); 

 servicii suport: circularea şi depunerea nutrienţilor (în cazul speciilor de păsări acvatice); 
servicii de “modelare” a ecosistemelor (speciile care sapă cavităţi în vederea 
cuibăririi/adăpostirii). 

Unele specii de păsări sunt considerate specii cheie în ecosisteme deoarece prezenţa/dispariţia 
acestora în/din ecosistemul respectiv afectează în mod indirect o serie de alte specii. De exemplu, 
speciile de ciocănitoare creează cavităţi ce sunt ulterior folosite de către multe alte organisme. Unele 
specii de plante sunt dependente în întregime de activitatea păsărilor, ajungându-se chiar la 
imposibilitatea reproducerii fără ajutorul acestora (după dispariţia păsării Dodo, Raphus cucullatus, s-a 
descoperit că un copac a cărui fructe au reprezentat hrana de bază a păsării Dodo, a fost incapabil să 
se reproducă fără ca seminţele sale să treacă mai întâi prin tractul digestiv al acestei păsări, a cărui 
proces scarifica membrana ce acoperea seminţele şi astfel activa procesul de germinare). De 
asemenea, păsările asigură resurse critice pentru numeroşi paraziţi specifici pentru care sunt gazdă 
(păduchi care se hrănesc numai cu pene, muşte adaptate pentru a trăi pe păsări etc.). 

Mamifere. Mamiferele de talie mică (micromamiferele) prin interacţiunea cu alte grupe de animale, 
influenţează reţelele trofice şi controlează nivelurile populaţionale ale speciilor pradă, insectelor şi a 
speciilor-gazdă pentru paraziţi, contribuind astfel într-o măsură importantă la buna funcţionare a 
ecosistemelor. Acestea se hrănesc în special cu nevertebrate, material vegetal, alte mamifere, şi la 
rândul lor reprezintă o sursă de hrană pentru mamiferele de talie medie şi mare, păsări (în special 
pentru păsările răpitoare) şi unele specii de reptile (de exemplu, şerpi). 

Carnivorele de talie medie (mezocarnivorele), ca şi în cazul altor specii de prădători, controlează 
nivelurile populaţionale ale speciilor pradă (mamifere de talie mică, reptile, amfibieni, păsări etc.) şi 
facilitează fluxul de nutrienţi prin conectarea ecosistemelor adiacente, ocupând astfel un loc 
semnificativ în reţelele trofice, ce nu poate fi ocupat de alte organisme animale (de exemplu, 
dispersia directă a seminţelor sau consumarea animalelor care dispersează seminţele).  

Carnivorele de talie mare sunt speciile de vârf ale piramidei trofice, fiind considerate specii cheie în 
menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor şi implicit în buna funcţionare a ecosistemelor. Prin 
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controlul “top-down” pe care îl exercită pe teritorii întinse asupra populaţiilor pradă, acestea asigură 
o serie de beneficii, dispariţia lor putând conduce la declanşarea unei reacţii în lanţ, de exemplu, ca 
urmare a unui declin al populaţiilor de lupi/râşi se poate constata o creştere dramatică a erbivorelor, 
fapt ce poate produce mai departe perturbări la nivelul vegetaţiei, populaţiilor de păsări, mamifere 
mici etc. Astfel, prezenţa speciilor de carnivore de talie mare în cadrul ecosistemelor indică habitate 
naturale cu o valoare ecologică mare şi ecosisteme funcţionale. 

 

3.5 DATE PRIVIND STRUCTURA ŞI DINAMICA POPULAŢIILOR 
DE SPECII AFECTATE (EVOLUŢIA NUMERICĂ A 
POPULAŢIEI ÎN CADRUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE 
INTERES COMUNITAR, PROCENTUL ESTIMATIV AL 
POPULAŢIEI UNEI SPECII AFECTATE DE IMPLEMENTAREA 
PROGRAMULUI OPERATIONAL, SUPRAFAŢA 
HABITATULUI ESTE SUFICIENT DE MARE PENTRU A 
ASIGURA MENŢINEREA SPECIEI PE TERMEN LUNG) 

La acest moment al analizei, informaţii cu privire la structura şi dinamica populaţiilor ce aparţin 
speciilor de interes comunitar potenţial afectate de implementarea proiectelor propuse spre finanţare 
în cadrul POIM 2014-2020, nu sunt disponibile într-un format unitar, la nivel naţional. Această 
analiză se va realiza în cadrul studiilor de evaluare adecvată, la nivel de proiect, pentru fiecare proiect 
susceptibil a avea un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000. 

 

3.6 RELAŢIILE STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE CARE 
CREEAZĂ ŞI MENŢIN INTEGRITATEA ARIEI NATURALE 
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

La acest moment al analizei, relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea 
siturilor potenţial afectate de proiectele din cadrul POIM 2014-2020, sunt dificil de descris într-o 
manieră detaliată, dată fiind diversitatea condiţiilor biogeografice în care se găsesc siturile intersectate 
de proiectele propuse, precum şi numărul mare de specii şi habitate potenţial afectate. Este 
important de precizat faptul că siturile intersectate de proiectele propuse în cadrul POIM 2014-2020, 
acoperă cea mai mare parte din diversitatea structurală şi funcţională a siturilor Natura 2000 din 
România. 

Menţionăm că, în oricare din siturile intersectate, structura complexului de habitate este esenţială 
pentru menţinerea stării de conservare a speciilor de interes comunitar, iar orice modificare în 
structura siturilor respective (de exemplu, pierderea sau alterarea unor suprafeţe de habitate, 
perturbarea activităţii speciilor de faună etc.) poate conduce la modificări structurale şi funcţionale, 
pe termen lung, dintre care unele potenţial ireversibile. 
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Recomandăm ca în cadrul studiilor de evaluare adecvată, ce vor fi realizate la nivelul fiecărui proiect 
din cadrul POIM 2014-2020, susceptibil a avea un impact semnificativ asupra reţelei Natura 2000, 
analiza impactului să fie extinsă asupra tuturor tipurilor de utilizări ale terenurilor potenţial afectate 
de proiectele propuse (încercând a se realiza estimări privind efectele la distanţă şi pe termen lung 
generate de proiectele în cauză asupra structurii şi funcţionalităţii sistemelor ecologice), deoarece 
evaluările bazate doar pe calculul suprafeţelor pierdute sunt insuficiente la nivel de proiect, având în 
vedere faptul că în multe situaţii modificări nesemnificative ale suprafeţelor unor habitate pot genera 
efecte semnificative pe termen lung (un bun exemplu în acest sens, în cazul proiectelor de transport, 
este reprezentate de riscul apariţiei şi extinderii speciilor cu potenţial invaziv). 

Riscul afectării ireversibile ale siturilor Natura 2000 este foarte ridicat atunci când proiectele propuse 
în cadrul POIM 2014-2020 intersectează sau sunt plasate în imediata lor vecinătate, în special în 
cazul siturilor de dimensiuni mici. De asemenea, pentru siturile Natura 2000 potenţial afectate, ce se 
întind pe suprafeţe mari, este necesară identificarea suprafeţelor ce găzduiesc elemente de interes 
conservativ rare sau cu acoperire spaţială redusă la nivelul întregului sit, precum şi măsura în care 
modificările generate de proiectele propuse, chiar şi pe suprafeţe reduse, ar putea genera alterări 
structurale şi funcţionale pe suprafeţe mult mai întinse din interiorul sitului. 

Limitele oricărui sit Natura 2000 reprezintă delimitări convenţionale, ce nu presupun existenţa în 
teren a unor bariere geografice sau antropice care ar putea împiedica deplasarea speciilor. Acest lucru 
denotă faptul că suprafeţele de teren aflate în afara ariilor naturale protejate pot fi la fel de valoroase 
ca şi cele din interiorul acestora, în ceea ce priveşte menţinerea stării de conservare a speciilor, în 
special atunci când tocmai de acest fenomen (deplasarea speciilor) depinde asigurarea conectivităţii 
populaţionale sau asigurarea resurselor de hrană (de exemplu, în cazul speciilor cu mobilitate ridicată, 
precum mamiferele şi păsările, acestea pot utiliza habitate diverse existente atât în sit, cât şi în afara 
acestuia, putând fi prezente de multe ori chiar şi în habitatele puternic antropizate). 

 

3.7 OBIECTIVELE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE 
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, ACOLO UNDE AU 
FOST STABILITE PRIN PLANURI DE MANAGEMENT 

Procesul de elaborare şi aprobare al planurilor de management nu este încă finalizat pentru 
majoritatea siturilor potenţial afectate de proiectele din cadrul POIM 2014-2020. Se poate considera 
că, în conformitate cu obiectivul principal al reţelei europene Natura 2000 precum şi cu cerinţele 
legislaţiei naţionale în vigoare, în toate siturile potenţial afectate, obiectivele de conservare vor fi 
formulate în scopul asigurării unei stări de conservare favorabilă pentru menţinerea habitatelor şi 
speciilor ce fac obiectul protecţiei în fiecare sit, cât şi pentru asigurarea integrităţii sitului (prin 
menţinerea coerenţei structurii ecologice şi a funcţiilor sale, altfel spus, complexul de habitate şi/sau 
a populaţiilor speciilor pentru care aria naturală protejată a fost constituită nu va fi afectat). 

Este important de menţionat faptul că una dintre acţiunile prevăzute în cadrul obiectivului specific 
4.1 al POIM 2014-2020, se referă tocmai la continuarea elaborării şi implementării planurilor de 
management pentru ariile naturale protejate, începută în cadrul POS Mediu 2007-2013. 
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3.8 DESCRIEREA STĂRII ACTUALE DE CONSERVARE A ARIEI 
NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, 
INCLUSIV EVOLUŢII/ SCHIMBĂRI CARE SE POT PRODUCE 
ÎN VIITOR 

Informaţii cu privire la descrierea stării actuale de conservare ale ariilor naturale protejate de interes 
comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor, nu sunt încă disponibile pentru 
siturile potenţial afectate de implementarea proiectelor din cadrul POIM 2014-2020. Această analiză 
se va realiza la nivelul studiilor de evaluare adecvată, la nivel de proiect, pentru fiecare proiect 
susceptibil a avea un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000. 
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4 IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA 
IMPACTULUI 

4.1 FORMELE DE IMPACT ACTUALE ASOCIATE 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT, MEDIU ŞI ENERGIE 
ASUPRA SITURILOR NATURA 2000 

Principalele forme de impact ce exercită în prezent presiuni asupra siturilor de importanţă 
comunitară şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică, relevante pentru domeniile Programului 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, sunt prezentate în cele ce urmează. Sursa datelor este 
reprezentată de baza de date Natura 2000 disponibilă pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu 
(European Environment Agency - EEA). 

Situri de importanţă comunitară (SCI) - făcând referire strict la sursele de impact relevante pentru 
POIM 2014-2020, pentru domeniul Infrastructura de transport au fost identificate 7 surse de impact, 
care se manifestă în interiorul a 74 de situri şi în vecinătatea a 66 de situri, pentru domeniul Protecţia 
mediului şi managementul riscurilor au fost identificate 17 riscuri care se manifestă în interiorul a 197 de 
situri şi în vecinătatea a 116 situri, iar pentru domeniul Energie curată şi eficienţă energetică au fost 
identificate 3 surse de impact care se manifestă în interiorul a12 situri şi în vecinătatea a 9 situri. 

Evaluând sursele de impact după intensitate, pentru domeniul Infrastructură de transport se observă că 
cea mai importantă sursă de impact o reprezintă drumurile şi autostrăzile, în cazul intensităţii ridicate 
aceasta contribuind cu peste 90% la impactul observat, şi păstrează valori mari (>50%) pe tot 
spectrul de intensităţi (Figura nr. 4-1). 

În cazul domeniului Protecţia mediului şi managementul riscurilor, cele mai importante surse de impact 
sunt aruncarea deşeurilor menajere şi deşeuri din facilităţi recreaţionale (care afectează mai mult de 10% din 
situri cu o intensitate scăzută şi mai mult de 20% cu intensitate medie, respectiv ridicată), eroziunea 
(care afectează un procent semnificativ de situri, dar are o intensitate scăzută) şi poluarea apelor de 
suprafaţă, care afectează mai mult de 10% din situri indiferent de intensitate (Figura nr. 4-2). 

Pentru domeniul Energie curată şi eficienţă energetică cele mai importante surse de impact sunt liniile 
aeriene pentru electricitate şi telefon, care afectează toate siturile în care sursa este prezentă la o intensitate 
ridicată, şi exploatarea petrolului sau a gazelor, care afectează mai mult de 80% din siturile în care sursa 
este prezentă la o intensitate scăzută, în timp ce cu intensitate medie sunt afectate doar circa 40% din 
situri (Figura nr. 4-3).  
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Figura nr. 4-1 Surse de impact care afectează siturile de importanţă comunitară (SCI) din România, 

relevante pentru domeniul Infrastructură de transport şi procentul de situri (din totalul celor 
afectate) în care se manifestă o anumită intensitate 

 

 
Figura nr. 4-2 Surse de impact care afectează siturile de importanţă comunitară (SCI) din România, 
relevante pentru domeniul Protecţia mediului şi managementul riscurilor şi procentul de situri (din 

totalul celor afectate) în care se manifestă o anumită intensitate 
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Figura nr. 4-3 Surse de impact care afectează siturile de importanţă comunitară (SCI) din România, 

relevante pentru domeniul Energie curată şi eficienţă energetică şi procentul de situri (din totalul 
celor afectate) în care se manifestă o anumită intensitate 

 

În cazul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA), pentru domeniul Infrastructură de transport 
au fost identificate 8 surse de impact care se manifestă în interiorul a 45 de situri şi în vecinătatea a 
31 de situri, pentru domeniul Protecţia mediului şi managementul riscurilor au fost identificate 14 surse de 
impact care se manifestă în interiorul a 82 de situri şi în vecinătatea a 46 de situri, iar pentru 
domeniul Energie curată şi eficienţă energetică au fost identificate 3 surse de impact care se manifestă în 
interiorul a 16 situri şi în vecinătatea a 12 situri. 

În cazul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA), sursele de impact relevante pentru 
domeniul Infrastructură de transport sunt drumurile şi autostrăzile, care afectează mai mult de 30% din 
situri la toate intensităţile, preponderent la intensitate medie, unde sunt afectate peste 55% din situri, 
drumurile, potecile şi căile ferate care au în principal o intensitate scăzută, afectând puţin peste 30% din 
situri, şi coridoarele de transport, care afectează peste 10% din situri la intensitate ridicată, peste 20% la 
intensitate medie şi aproximativ 10% la intensitate scăzută (Figura nr. 4-4). 

Pentru domeniul Protecţia mediului şi managementul riscurilor, principalele surse de impact care afectează 
siturile de protecţie specială avifaunistică sunt aruncarea gunoiului menajer/deşeurilor de la facilităţi 
recreaţionale (care afectează mai mult de 20% din totalul siturilor la toate intensităţile, preponderent la 
intensitate medie unde afectează mai mult de 40% din totalul siturilor), inundaţiile, ca proces natural, 
unde sunt afectate circa 20% din situri la intensitate scăzută şi medie, şi poluarea apelor de suprafaţă, 
care afectează mai mult de 10% din situri la toate intensităţile (Figura nr. 4-5). 

Pentru domeniul Energie curată şi eficienţă energetică principalele surse de impact relevante în cazul 
siturilor de protecţie specială avifaunistică sunt liniile aeriene pentru electricitate şi telefon, care afectează 
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peste 50% din siturile în care sursa este prezentă, indiferent de intensitatea acesteia, şi exploatarea sau 
extragerea petrolului şi a gazelor, care afectează minim 10% din totalul siturilor în care sursa este 
prezentă, în timp ce la intensitate ridicată sunt afectate peste 30% din situri (Figura nr. 4-6). 

 
Figura nr. 4-4 Surse de impact care afectează siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) din 
România, relevante pentru domeniul Infrastructură de transport şi procentul de situri (din totalul 

celor afectate) în care se manifestă o anumită intensitate 

 
Figura nr. 4-5 Surse de impact care afectează siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) din 

România, relevante pentru domeniul Protecţia mediului şi managementul riscurilor şi procentul de 
situri (din totalul celor afectate) în care se manifestă o anumită intensitate 
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Figura nr. 4-6 Surse de impact care afectează siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) din 

România, relevante pentru domeniul Energie curată şi eficienţă energetică şi procentul de situri (din 
totalul celor afectate) în care se manifestă o anumită intensitate 

 

4.2 IDENTIFICAREA FORMELOR DE IMPACT POTENŢIAL 
Pentru a putea cuantifica impactul potenţial al proiectelor incluse în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020, asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, primul pas a 
constat în identificarea tipurilor de proiecte care pot genera potenţial impact, precum şi a 
componentelor de interes comunitar ce pot fi afectate. 

În continuare sunt descrise potenţialele forme de impact ce pot apărea pentru fiecare domeniu 
abordat de POIM (infrastructura de transport, protecţia mediului şi managementul riscurilor, 
respectiv energie curată şi eficieţă energetică) asupra componentelor de interes comunitar. 

4.2.1 Infrastructura de transport 
Transportul rutier.  

Floră şi habitate naturale. Poate genera efecte cu impact negativ asupra florei şi habitatelor naturale prin 
dezvoltarea noilor căi de transport, contribuind astfel la: 

 pierderea de suprafeţe acoperite cu habitate naturale (von Haaren et al., 2006, Hanski, 2011, 
Forman et all. 2003, Spellerberg, 1998); 

 alterarea celor existente (Spellerberg, 1998, Formann, 2003), prin manifestarea unor presiuni 
specifice în zonele adiacente: dispersie de poluanţi, scurgeri de combustibil sau de alte substanţe 
asociate traficului auto sau proceselor de mentenanţă a reţelei de drumuri, contaminarea zonelor 
acvatice adiacente, efectul de ruderalizare (apare în general în cadrul suprafeţelor adiacente 
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infrastructurii rutiere, datorat creării condiţiilor propice pentru anumite categorii de plante, 
amfitolerante, în detrimentul speciilor cu nivel de selectivitate ecologică mai ridicat; reţelele 
rutiere pot funcţiona drept coridoare de dispersie pentru speciile de plante cu caracter invaziv, 
fie acestea native sau alohtone); 

 creşterea gradului de fragmentare a suprafeţelor de habitate naturale (von Haaren et al., 2006, 
Tillman, 2005, Votsi et al., 2012, Hanski, 2011, Vihervaara et al., 2010, Gurrutxaga et al., 2011, 
in press, Clevenger & Wierzchowski, 2006, Coffin, 2007, Forman, 2003, Andrews, 1990, Soule 
et al, 1992, Spellerberger, 1998, Jaeger et al., 2007), prin scindarea suprafeţelor unitare traversate;  

 perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar (deranjarea animalelor în urma activităţilor 
desfăşurate: prezenţă umană, zgomot, dispersia particulelor solide - praf) sau alterarea proceselor 
naturale care asigură integritatea habitatelor naturale.  

Formele de impact asociate transportului rutier sunt prezente atât în faza de construcţie, prin 
prezenţa proceselor tehnologice specifice şi a utilajelor asociate, cât şi în faza de operare, fiind 
dependente de dimensiunea obiectivului construit, în primul caz, şi de intensitatea traficului, în al 
doilea. Ca urmare a densităţii ridicate a reţelei de transport rutier, precum şi a faptului că transportul 
rutier reprezintă o modalitate larg utilizată pentru o gamă variată de scopuri (transport de persoane, 
de mărfuri, turistic etc.), această componentă reprezintă elementul cu cel mai ridicat impact la nivelul 
teritoriului. 

Nevertebarte. La momentul actual nu sunt cunoscute informaţii suficiente cu privire la efectele 
potenţiale cu impact negativ asupra speciilor de nevertebrate asociate dezvoltării infrastructurii de 
transport (Fahrig & Rytwinski, 2009), putând exista, după unii autori, rezultate divergente în ceea ce 
priveşte impactul produs. Se cunoaşte însă faptul că modul în care acest grup este influenţat de 
dezvoltarea infrastructurii de transport, este dependent de modul în care sunt afectate habitatele 
naturale, mai precis, că există o relaţie de dependenţă între pierderea de habitate, alterarea acestora şi 
gradul de fragmentare şi abundenţa speciilor de nevertebrate, întrucât acestea sunt asociate spaţial 
habitatelor naturale prin prevalenţa mobilităţii reduse în cadrul grupului. Puţinele lucrări (Trombulak 
& Frissell, 2000, Seibert & Conover, 1991, Keller, & Largiader, 2003, Spellerberger, 1998, Fahrig & 
Rytwinski, 2009) care tratează efectele reţelei de transport asupra nevertebratelor o fac într-un mod 
sintetic, prin evaluarea comparată a efectelor acestor structuri asupra componentelor biodiversităţii. 

Astfel, principalele forme de impact generate de infrastructura de transport rutier asupra speciilor de 
nevertebrate, sunt:  

 pierderi din suprafeţele de habitate utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi 
reproducere ale speciilor de nevertebrate, în cazul suprapunerii spaţiale cu noile elemente de 
infrastructură de transport;  

 alterarea suprafeţelor de habitate utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere 
ale speciilor de nevertebrate. La nivelul speciilor de nevertebrate, în special insecte, se poate 
discuta despre efectul ruderalizării, fiind recunoscută relaţia de dependenţă între numeroase 
specii de insecte şi flora locală, astfel modificările survenite la nivelul componentei botanice 
po fi ulterior resimţite în structura entomocenozelor care populează respectivele flore; 
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 fragmentarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale 
speciilor de nevertebrate; 

 perturbări în suprafeţele adiacente respectivelor elemente de infrastructură. Este foarte 
probabil ca o intensificare a traficului să creeze probleme prin amplificarea unor efecte deja 
existente ca factori perturbatori (creşterea nivelului de zgomot, a particulelor solide 
suspendate în aer – praf, sau a contaminărilor accidentale cu diverşi poluanţi din categoria 
carburanţilor sau cu utilizare specifică traficului rutier/feroviar/aerian). 

 mortalitatea datorată coliziunii, în special pentru speciile de insecte zburătoare.  

Peşti.  Formele potenţiale de impact pe care transportul rutier îl poate genera asupra speciilor de 
peşti, se referă în principal la efectul de barieră pe care aceste structuri îl pot avea, crescând gradul de 
fragmentare al respectivelor habitate importante pentru peşti, şi la alterări şi perturbări ale 
habitatelor, datorate fie modificărilor cursurilor de apă, fie propagării la distanţă a efectelor negative 
induse de prezenţa traficului (creşterea nivelului de particule solide în aer - praf, poluări locale cu 
diverşi compuşi specifici traficului rutier: carburanţi, metale grele etc.), care se vor propaga, în 
general, în sectoarele situate în aval de zona de contact cu infrastructura, conducând uneori până la 
degradarea totală sau pierderea acestor habitate utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi 
reproducere de speciile de peşti (în cazul drenărilor sau desecărilor, realizării de lucrări în albia 
râurilor etc.) (Bouska & Paukert, 2009, Warren & Pardew, 1998, Gibson et al., 2011, Vander Pluym 
et al., 2008). În cazuri mai extreme, se poate ajunge la mortalitatea speciilor de peşti, atunci când are 
loc degradarea totală a habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere, iar 
speciile de peşti nu mai au zone similare către care să migreze.  

Amfibieni şi reptile. Reţeaua rutieră manifestă cel mai intens efect negativ asupra speciilor de amfibieni 
şi reptile, ca urmare a extinderii spaţiale deosebit de ample. Modalităţile prin care aceste efecte se 
manifestă sunt reprezentate de (Ramp et al., 2005, Clevenger et al, 2003, Ashley & Robinson, 1996, 
Glista et al, 2008, Lesbarreres et al, 2004, Lesbarreres et al, 2012, Teixeira et al, 2013, Andrews et al., 
2007, Kannan, 2007, Pragatheesh & Rajvanshi, 2013, Eigenbrod et al, 2008, Langevelde et al., 2009, 
Trakimas & Sidaravicius, 2008, Lehtinen et al., 1999, Andrews, 1990, Brzezinski et al., 2012, 
Ascensao & Mira, 2007, Bager & da Rosa, 2011): 

 pierderea habitatelor: atât prin suprapunerea structurilor construite cu habitatele naturale sau 
seminaturale populate de amfibieni şi reptile, cât şi prin afectarea ireversibilă a acestora (de 
exemplu, drenarea habitatelor acvatice sau paludice adiacente structurilor rutiere construite);  

 alterarea habitatelor: prin manifestarea "efectului de drum" (road effect), care acţionează de la 
100 până la 800 m de la marginea structurii în sine; un potenţial efect ce poate apărea ca urmare 
a alterării habitatelor este reprezentat de efectul de ruderalizare, care contribuie la scăderea 
diversităţii specifice locale şi avantajează diverse specii de prădători oportunişti (câini ferali, vulpi 
etc.), ce pot decima unele populaţii de amfibieni şi reptile; 

 fragmentarea sau efectul de barieră: poate izola anumite populaţii ale speciilor de amfibieni şi 
reptile; 

 perturbarea activităţii speciilor de amfibieni şi reptile: deranjarea speciilor de amfibieni şi reptile 
în urma activităţilor desfăşurate (prezenţa umană, nivelul ridicat  de praf şi de zgomot din 
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vecinătatea elementelor de infrastructură rutieră pot avea efecte nocive asupra unor specii de 
amfibieni, prin scăderea diversităţii specifice în funcţie de toleranţa taxonilor faţă de aceşti 
factori şi respectiv prin perturbarea comportamentului nupţial, de ex. semnalele acustice nupţiale 
nu mai pot fi auzite de exemplarele reproducătoare sau distanţa de propagare a acestora scade, 
ducând astfel la consangvinizarea populaţiilor); 

 mortalitatea: datorată în principal coliziunii cu vehiculele participante la trafic, care în funcţie de 
intensitatea traficului poate conduce, în unele cazuri, la dispariţia unor populaţii; de asemenea, 
nivelul de absorbţie a radiaţiilor solare al asfaltului utilizat pentru construcţia de infrastructură 
rutieră, contribuie în numeroase cazuri la utilizarea suprafeţei carosabile de către speciile de 
reptile pentru insolare, crescând astfel probabilitatea unor valori ridicate de mortalitate. 

Păsări. În cazul populaţiilor de păsări cele mai importante efecte negative cauzate de infrastructura 
rutieră sunt reprezentate de pierderea şi alterarea habitatelor, mortalitatea păsărilor ca urmare a 
coliziunii cu vehiculele în trafic, precum şi perturbarea activităţii acestora.  

Pierderea şi alterarea habitatelor sunt printre cele mai importante cauze pentru declinul păsărilor. 
Efectele ruderalizării, resimţite la nivelul vegetaţiei, pot afecta diversitatea specifică, prin diminuarea 
ofertei trofice reprezentate de diverse specii vegetale, nevertebrate sau de reptile şi amfibieni, care 
pot constitui baza trofică pentru multe specii de păsări. Totodată ruderalizarea, ca factor favorizant 
pentru prădătorii oportunişti, poate creşte succesul acestora de capturare a unor specii de păsări care 
cuibăresc la sol sau în vegetaţia joasă. 

Mortalitatea rutieră este o ameninţare directă pentru speciile de păsări, în speciale pentru cele care se 
hrănesc, cuibăresc sau se refugiază în habitate aflate în apropierea drumurilor (Erritzoe et al. 2003, 
Huijser et al. 2007), mai ales cele trec prin vecinătatea zonelor umede sau a surselor de apă 
(Ascensao & Mira 2006). De altfel, cele mai propabile coliziuni cu vehiculele apar în zone joase sau 
deschise decât în habitate forestiere (Ascensao & Mira 2006). Unele specii de păsări sunt mai 
puternic afectate în sezonul de împerechere sau în timpul migraţiei (Fulton et al. 2008), în timp ce 
altele sunt predispuse coliziunilor rutiere în timpul iernării (Boves 2007), în funcţie de fenologia 
acestora.  

De asemenea, alte efectele negative observate ca urmare a reţelei de transport rutier sunt  scăderea 
abundenţei indivizilor în zonele înveciniate reţelei de drumuri (ex.: Kuitunen et al. 1998, Fahrig & 
Rytwinski 2009), schimbarea orelor pentru vocalizare către perioade când zgomotul este scăzut 
(Bergen & Abs 1997) sau creşterea intensităţii vocalizării (Brumm & Todt 2002). Creşterea nivelului 
de zgomot şi de praf pot perturba activităţile de hrănire şi de cuibărire ale speciilor de păsări. 

Mamifere. Unul dintre cele mai documentate aspecte privind impactul transportului terestru, în special 
transportul rutier, asupra mamiferelor terestre se referă la efectele negative produse de mortalitate, 
văzută ca factor major de presiune antropică asociată formelor de transport (Alexander et al, 2005, 
The Impacts of Railroads on Wildlife, 2001, Andrew, 1994, Spelleeberg, 1998, Sherburne, 1985, 
Adams, 1983, Bacowski & Kosakiewicz, 1988, Brody & Pelton, 1989, Burnett, 1992, Garland & 
Bradley, 1984, Kkorn, 1991, Mader, 1984, Merriam et al., 1989, Murphy & Curatolo, 1987, Murphy 
& Dowding, 1994, Oxley et al., 1974, Bennet, 1991, Madsen, 1996, Morris & Morris, 1988, Romin & 
Bissonette, 1996, Swihart & Slade, 1984, Ramp et al., 2005). Evaluarea impactului potenţial la nivelul 
indivizilor indică creşterea probabilităţii apariţiei efectului de mortalitate în urma coliziunii cu 
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vehiculele participante la trafic, aspect relevant atât pentru micromamifere cât şi pentru speciile de 
carnivore şi ierbivore mari.  

Fragmentarea habitatelor reprezintă o altă formă de impact cu amploare ridicată, după mortalitate. 
Efectul de barieră care apare la dezvoltarea de noi drumuri în interiorul sau adiacent suprafeţelor 
naturale populate de mamifere, poate conduce la izolarea micropopulaţiilor prin limitarea accesului 
iniţial continuu la suprafeţele disparate, care se formează pe de o parte datorită pierderii de habitat 
natural în urma ocupării cu infrastructura specifică, şi pe de altă parte, prin degradarea habitatelor 
adiacente drumurilor în urma ruderalizării vegetaţiei naturale, aspect ce prezintă favorabilitate 
ridicată pentru speciile oportuniste şi prădătorii ferali, însă induce un caracter restrictiv pentru 
taxonii mai specializaţi în ceea ce priveşte preferinţele faţă de habitat. 

Alte aspecte importante corelate cu tipurile de impact asupra mamiferelor, induse de dezvoltarea 
reţelelor de transport terestru sunt reprezentate de pierderea habitatelor, prin suprapunerea acestora 
cu elementele de infrastructură propuse spre dezvoltare, şi alterarea habitatelor naturale prin 
ruderalizare (speciile de ierbivore care reprezintă baza trofică a carnivorelor devin mai uşor pradă în 
zonele deschise, lipsite de vegetaţie, din vecinătatea elementelor de infrastructură rutieră, echilibrul 
ecologic, raportul populaţional dintre pradă şi prădător, fiind astfel afectat). 

Perturbarea activităţii naturale apare ca urmare a creşterii nivelului de zgomot, suspensiilor solide în 
aer (praf) sau a diverşilor poluanţi specifici (carburanţi, substanţe utilizate în controlul suprafeţelor 
îngheţate etc.). Intensificarea traficului şi implicit creşterea nivelului de zgomot contribuie la 
restrângerea zonelor propice pentru adăpost şi creşterea puilor, în special pentru speciile de 
carnivore mari.  

În ceea ce priveşte speciile de mamifere acvatice, potenţiale forme de impact pot apărea în cazurile 
particulare, când anumite elemente de infrastructură ale reţelei rutiere traversează zone acvatice, 
generând astfel anumite efecte locale, ca mortalitate, perturbarea activităţii, alterarea habitatului, şi, 
într-o mai mică măsură, datorită existenţei podurilor, pasajelor de trecere sau a altor structuri 
asemănătoare, pierderea şi fragmentarea habitatelor. La nivelul mamiferelor marine, aceste efecte 
sunt necunoscute, însă pentru anumite specii acvatice (vidra) există unele menţiuni bibliografice 
(Madsen, 1996). 

Chiroptere. Impactul acestei categorii de transport asupra populaţiilor de chiroptere implică: 

 pierderea şi alterarea adăposturilor existente şi a habitatelor de hrănire, tranzit sau migraţie. 
Acestea pot apărea în cazul în care se vor dezvolta elemente de infrastructură construite în 
cadrul unor habitate naturale populate de lilieci, care în urma construcţiei dispar, fiind înlocuite 
de elemente antropice care nu prevăd spaţii speciale pentru instalarea coloniilor de lilieci 
strămutate (în cazul în care acestea sunt antropofile) sau în cazul în care foste elemente de 
infrastructură sau elemente conexe care sunt puternic deteriorate (precum un podeţ fisurat sau o 
fostă staţie de alimentare cu apă a locomotivelor), pot intra într-un proces de reabilitare fără a 
consulta echipe de biologi specializaţi în relocarea coloniilor, înainte ca lucrările să înceapă. 
Unele specii de chiroptere, cu toleranţă mai ridicată faţă de elementele antropice, vor fi parţial  
favorizate de noile elemente artificiale de peisaj, având spaţii noi de hrănire, în timp ce speciile 
stenotopice, care nu tolerează prezenţa antropică, vor fi dezavantajate; 
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 fragmentarea habitatelor, perturbarea dispersiei şi a migraţiei sau efectuarea lucrărilor în sezonul 
în care liliecii sunt la hibernare (octombrie – aprilie), pot genera un impact semnificativ asupra 
populaţiilor locale dar şi a celor migratoare. Chiropterele preferă utilizarea elementelor liniare în 
peisaj, atât pentru ghidaj cât şi pentru hrănire sau evitarea prădătorilor. Spaţiile deschise în zone 
cheie de tranzit, precum segmentarea unei păduri înguste, pot reprezenta bariere impenetrabile 
pentru specii care zboară la o înălţime joasă, putând duce ulterior la scăderea diversităţii fondului 
genetic şi la extincţii locale; 

 mortalitatea datorată coliziunilor. Astfel de exemple se întâlnesc în principal la acele specii care 
emit ultrasunete cu o frecvenţă modulată (FM) sau înaltă, precum genul Myotis sp., Rhinolophus 
sp., sau Plecotus sp., deoarece practică un zbor la distanţe mici faţă de sol. Introducerea unor 
elemente noi, îndeosebi într-o zonă împădurită, poate concentra anumite specii care preferă 
vânătoare în zona lizierei, crescând şansele de impact cu un mijloc de transport.  

Transportul feroviar.  

Floră şi habitate naturale. Efectele negative ale dezvoltării infrastructurii feroviare sunt similare cu cele 
regăsite pentru infrastructura rutieră, însă diferenţele sunt redate de câteva aspecte majore: 

 ponderea mai ridicată a construcţiilor asociate şi gradul de extindere al acestora în teritoriu; 

 nivelul mai scăzut de poluare datorată scurgerilor de combustibil; 

 intensitatea mai scăzută a traficului; 

 densitatea mai scăzută a reţelei feroviare faţă de cea rutieră. 

Formele de impact identificate pentru această categorie de transport sunt reprezentate de pierderea, 
alterarea şi fragmentarea habitatelor naturale şi a arealelor ocupate de speciile de plante, precum şi de 
perturbarea activităţii naturale a acestora sau a proceselor naturale, prin contribuţia la creşterea 
nivelului emisiilor de praf şi de alte substanţe sau deşeuri asociate acestui tip de transport, ca şi prin 
creşterea gradului de ruderalizare şi facilitarea accesului speciilor non-native, însă cu amploare mai 
redusă decât în cazul căilor rutiere (Hansen & Clevenger, 2005, Andrews, 1990, Haigen et al. 2009, 
Woods & Munro, 1996).  

Nevertebarte. În cazul speciilor de nevertebrate, formele potenţiale de impact generate de dezvoltarea 
infrastructurii feroviare sunt aceleaşi ca şi în cazul infrastructurii rutiere: pierderea, alterarea, 
fragmentarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de 
nevertebrate, perturbarea activităţii speciilor, precum şi mortalitatea ca urmare a coliziunilor cu 
elementele de infrastructură. În ceea ce priveşte infratructura feroviară, potenţialul de mortalitate 
pentru speciile de nevertebrate este mult mai redus decât în cazul infrastructurii rutiere.   

Peşti. În cazul infrastructurii feroviare, formele potenţiale de impact sunt similare cu cele generate de 
transportul rutier, atât prin tipurile de structuri care pot fi utilizate în zonele de contact cu habitatele 
acvatice, şi anume pasaje şi poduri, cât şi prin activităţile adiacente cu potenţial impact negativ, 
reprezentate în principal de poluări accidentale cu carburanţi sau alte produse asociate transportului 
feroviar: pierderea, alterarea, fragmentarea suprafeţelor de habitat utilizate pentru necesităţile de 
hrană, reproducere, odihnă, perturbarea activităţii speciilor de peşti, precum şi mortalitatea acestora. 
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Reptile şi amfibieni.  În ceea ce priveşte impactul asupra speciilor de reptile şi amfibieni, aspectele care 
conferă un efect diferit al transportului feroviar faţă de cel rutier constau în densitatea şi intensitatea 
mai scăzută ale reţelei, respectiv traficului feroviar, prin comparaţie cu cel rutier, fapt ce determină o 
amploare mai scăzută a acestui fenomen, dar şi o extindere spaţială mai redusă. Din punct de vedere 
al formelor de impact, se remarcă aceleaşi ca şi în cazul transportului rutier, şi anume pierderea 
habitatelor, prin înlocuirea suprafeţelor naturale cu suprafeţe construite asociate transportului 
feroviar (ex. staţii feroviare asociate infrastructurii de transport propriu-zise, ponderea la nivelul 
teritoriului fiind astfel mai mare decât în cazul transportului rutier) alterarea acestora, prin dispersia 
prafului şi a poluanţilor (substanţe specifice transportului feroviar), creşterea gradului de fragmentare 
al habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de reptile şi 
amfibieni, prin efectuarea de lucrări de drenaj şi desecare etc. Totodată, este prezentă, deşi cu 
pondere mai scăzută decât în cazul transportului rutier, şi mortalitatea datorită impactului/coliziunii 
(unele specii de reptile pot utiliza terasamentul căilor ferate ca spaţii de însorire), ca şi perturbarea 
activităţii speciilor de reptile şi amfibieni, de exemplu, prin creşterea nivelului de vibraţii şi de 
zgomot (The impacts of railroads on Wildlife, 2001, SCV 1996, Wieman et al., 2000, Barandun, 
1991, Igelmann, 1994, Wolf, 1993, Reh & Seitz, 1990, Vos, 1999, Pontoppidan & Nachman, 2013, 
Jackson, 2000). 

Păsări.  În principal generează aceleaşi forme de impact asupra speciilor de păsări, ca cele regăsite în 
cazul transportului rutier, cu excepţia faptului că, în cazul căilor ferate, există mai multe construcţii 
asociate cu o extindere mai largă în România decât în cazul transportului rutier, nivelul de poluare 
(chimică, zgomot) este mai redus, densitatea reţelei feroviare este mai scăzută, iar intensitatea 
traficului este mult mai mică având, per total, un nivel al impactului mai scăzut în faza de 
funcţionare. Astfel, principalele forme de impact identificate sunt: pierderea, alterarea habitatelor 
utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de păsări, perturbarea 
activităţii speciilor de păsări, precum şi mortalitatea ca urmare a coliziunii cu elementele 
infrastructurii feroviare aflate în mişcare, însă de o amploare mult mai redusă decât cele de la nivelul 
traficului rutier. 

Mamifere. Formele potenţiale de impact asociate transportului feroviar asupra speciilor de mamifere 
sunt similare cu cele asociate transportului rutier (întrucât majoritatea autorilor nu tratează separat 
aceste modalităţi de transport): pierderea, alterarea, fragmentarea suprafeţelor de habitat utilizate 
pentru necesităţile de hrană, reproducere, odihnă, perturbarea activităţii speciilor de mamifere, 
precum şi mortalitatea acestora ca urmare a coliziunilor cu autovehiculele participante la trafic. 

Chiroptere. Impactul acestei categorii de transport asupra populaţiilor de chiroptere implică aceleaşi 
forme potenţiale de impact ca şi în cazul infrastructurii de transport rutier: pierderea, alterarea, 
fragmentarea suprafeţelor de habitat utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă, reproducere, 
perturbarea activităţii speciilor de chiroptere, precum şi mortalitatea, cauzată de coliziunile cu 
vehiculele de transport. 

Transportul naval (căi navigabile şi porturi).  

Floră şi habitate naturale. Principalele forme de impact pe care transportul naval le poate manifesta 
asupra habitatelor naturale sau a florei includ, în general, înlocuirea habitatelor naturale cu suprafeţe 
artificiale prin construirea sau extinderea infrastructurii, ruderalizarea vegetaţiei adiacente şi 
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facilitarea accesului speciilor non-native, precum şi intensificarea activităţilor de transport propriu-zis 
a mărfurilor şi călătorilor, care implicit generează un grad de prezenţă mai ridicat a navelor. 
Dezvoltarea de structuri construite afectează flora locală şi habitatele (habitate naturale acvatice, 
zone umede sau costiere) prin pierderea acestora, prin alterarea condiţiilor naturale (poluare, 
degradare), prin fragmentare şi prin perturbarea funcţiilor normale, în acest caz, prin modificarea 
proceselor naturale de eroziune şi depunere a sedimentelor, datorită dezvoltării de construcţii care 
produc un efect de barieră pentru curenţii acvatici (Davenport & Davenport, 2006, Sub - sectoral 
Environmental and Social Guidelines: Small Port Development - European Bank for 
Reconstruction and Development, Short & Wyllie - Echeverria, 1996, Chapter five: Marine 
Transportation - Northeast Fisheries Science Center, National Oceanic and Atmospheric 
Administration, Indian Institute of Science, Center for Ecological Science, Maia et al., 1998). 

Nevertebrate. Studii concludente care să demonstreze efectele negative ale dezvoltării transportului 
naval asupra speciilor de nevertebrate lipsesc. Habitatele acvatice posedă o faună dominată în 
general de nevertebrate, principalele forme de impact ce pot apărea ca urmare a acestui mod de 
transport asupra nevertebratelor sunt: pierdere sau alterare din suprafaţa habitatelor utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă, reproducere ale speciilor de nevertebrate, în urma operaţiunilor de 
îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie (dragare, consolidări maluri etc.), precum şi perturbarea 
activităţii speciilor de nevertebrate, în urma intensificării traficului naval propriu – zis (de exemplu, 
apariţia riscului de antrenare a larvelor în dispozitivele de propulsie). 

Peşti. Speciile de peşti reprezintă componenta cea mai afectată de către formele de impact asociate 
transportului naval (Walter & Arlinghaus, 2003, Gutreuter et al., 1999, 2003, Cohen, Gomoiu, 2001): 

 pierdere din suprafaţa habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă, reproducere 
ale speciilor de peşti, ca urmare a dezvoltării infrastructurii de transport naval sau a 
extinderii/modernizării infrastructurii existente; 

 alterarea (modificarea) habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă, reproducere 
ale speciilor de peşti, fie ca urmare a schimbării dinamicii naturale a curenţilor acvatici, care 
poate conduce la modificarea proceselor de sedimentare, antrenând particule în masa apei, 
aspect ce, prin creşterea turbidităţii poate afecta orientarea speciilor sau poate chiar produce 
mortalitate prin depunerea pe ţesutul branhial, fie ca urmare a schimbării regimului termic 
local, prin deversări de ape la temperaturi diferite faţă de cea a mediului natural; de 
asemenea, utilizarea apelor de balast poate favoriza introducerea de specii alohtone; 

 fragmentarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă, reproducere ale 
speciilor de peşti (apariţia efectului de barieră), ca urmare a interpunerii unor noi structuri 
construite pe cursul rutelor utilizate în deplasări/migraţie de către peşti;  

 perturbarea activităţilor speciilor de peşti: ca urmare a intensificării traficului naval (de 
exemplu, prin creşterea turbidităţii apei poate fi afectată orientarea speciilor de peşti) ce 
poate afecta o serie de activităţi ale speciilor de peşti; 

 mortalitatea speciilor de peşti: ca urmare a intensificării traficului naval propriu-zis (de 
exemplu, apariţia riscului de antrenare a larvelor în dispozitivele de propulsie, sucţiunii 
exemplarelor de talie mică în procesul de propulsie a navelor, operaţiunilor de întreţinere a 
căilor de navigaţie (dragări, consolidări de maluri etc.)). 
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Amfibieni şi reptile. Nu au putut fi regăsite referinţe bibliografice care trateze impactul transportului 
naval fluvial asupra speciilor de amfibieni şi reptile. Posibile forme de impact pot apărea ca urmare a 
alterării habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de 
amfibieni şi reptile, precum şi perturbarea activităţii acestor specii, în cazul dezvoltării/modernizării 
unor structuri construite pe sol (porturi, dane etc.), deversărilor accidentale, sau a importului 
neintenţionat de specii non-native. Nu există date în prezent asupra mortalităţii induse de antrenarea 
larvelor sau a pontelor de amfibieni în sistemele de propulsie a navelor, sau a efectului produs de 
zgomot şi vibraţii asupra acestora.  

Păsări.  La momentul actual, nu există studii detaliate cu privire la impactul transportului naval asupra 
speciilor de păsări. Principalele forme de impact ce pot apărea ca urmare a acestui tip de transport 
asupra speciilor de păsări, sunt: 

 alterarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere: poate surveni, 
în special, în etapa de construcţie a facilităţilor anexe reţelei de transport naval, în timpul 
operaţiunilor de îmbunătăţire a canalelor navigabile (lucrări de dragare, consolidări de maluri 
etc.); de asemenea, valurile cauzate de ambarcaţiuni, în special de cele cu gabarit ridicat şi cele de 
viteză, provoacă eroziunea malurilor care reprezintă situri potenţiale pentru cuibărit, şi pot 
conduce astfel la distrugerea cuiburilor, inundarea lor, distrugerea pontei sau chiar decesul 
juvenililor; 

 perturbarea activităţii naturale a populaţiilor de păsări din zonă ca urmare a zgomotului produs 
de utiliajele folosite pentru operaţiunile de modernizare/dezvoltare a porturilor etc. 

Mamifere. Transportul naval poate afecta atât mamiferele marine, în principal prin poluarea 
accidentală şi creşterea nivelului de zgomot (de exemplu, speciile de delfini), cât şi mamiferele parţial 
terestre, asociate mediului acvatic (de exemplu, vidra, sau unele specii de chiţcani acvatici), unde pot 
apărea fenomene precum alterarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă, 
reproducere ale acestor specii, precum şi perturbarea activităţii speciilor (Madsen, 1996). În ceea ce 
priveşte impactul transportului naval asupra speciilor de mamifere terestre, acesta are doar caracter 
ocazional, în situaţia în care sunt planificate pentru construcţie elemente de infrastructură asociate 
acestui tip de transport, ce urmează a fi dezvoltate pe suprafeţele terestre adiacente zonelor acvatice, 
reprezentate de habitate naturale cu valoare pentru respectivele specii de mamifere.În acest caz pot 
apărea aspecte privind alterarea habitatelor naturale ocupate de aceste specii (de exemplu, prin 
poluarea accidentaă cu substanţe asociate), precum şi perturbarea activităţilor speciilor de mamifere, 
ca urmare a intensificării nivelului de zgomot produs în etapele de construcţie. 

Chiroptere. Impactul transportului naval asupra speciilor de chiroptere poate apărea în cazul pierderii, 
alterării habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de 
chiroptere, atunci când infrastructura construită asociată transportului naval se suprapune spaţial cu 
habitate populate de lilieci, cel mai probabil reprezentate de zone cu arbori bătrâni, cu scorburi, în 
care se pot regăsi colonii de chiroptere sau faleze care urmează a fi amenajate. Zonele luminate din 
port oferă habitate optime de hrănire pentru speciile de chiroptere antropofile, iar elementele conexe 
pot găzdui colonii (ex. Farul din Portul Sulina sau zona de transfer a mărfii în Portul Constanţa). 
Există momente în care colonii aflate în migraţie lungă pot să folosească nave sau platforme 
petroliere pentru a se odihni.  
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Transportul aerian.  

Floră şi habitatel naturale. Impactul acestui tip de transport asupra florei şi habitatelor naturale se poate 
manifesta prin activităţi care implică construcţia sau extinderea infrastructurii construite pe spaţii 
care sunt în prezent ocupate de habitate naturale (multe zone aeroportuare sunt dezvoltate în zone 
verzi, rurale sau periurbane), activităţi de management în sensul respectării normelor de siguranţă (de 
exemplu, lucrări de tăiere şi toaletare a unor arbori din cadrul structurilor naturale adiacente), de 
deversări accidentale de carburanţi, de utilizarea substanţelor necesare proceselor de tratament 
împotriva îngheţului sau de dezgheţare, de dispersia particulelor solide suspendate (praf), atât 
datorită traficului aerian cât şi datorită traficului terestru al vehiculelor de transport marfă sau călători 
sau al echipamentului de mentenanţă tehnică (Spanou et al. 2010, Upham et al. 2003, Hussaini, 2013, 
Doody, 2004, Doody, 2005, Apostoloupoulou et al., 2010, Anon. 2007, Anon. 1974, Slodczyc, 2010, 
Lavrysen, 2006, Milotic et al., 2008). Rezultatele pe care aceste activităţi le pot avea asupra florei şi 
habitatelor naturale sunt reprezentate de pierderea, alterarea, fragmentarea habitatelor naturale, 
precum şi alterarea proceselor naturale care asigură integritatea acestora. 

Nevertebarte. Formele potenţiale de impact generate de dezvoltarea infrastructurii aeriene asupra 
speciilor de nevertebrate sunt aceleaşi ca şi în cazul infrastructurii rutiere: pierderea, alterarea, 
fragmentarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de 
nevertebrate, perturbarea activităţii speciilor, precum şi mortalitatea ca urmare a coliziunilor cu 
elementele de infrastructură.   

Peşti. Nu au fost identificate forme potenţiale de impact generate de transportul aerian asupra 
speciilor de peşti. 

Amfibieni şi reptile. Lucrări ce tratează efectele negative ale transportului aerian asupra speciilor de 
reptile şi amfibieni sunt în număr destul de limitat, însă există un număr de forme de impact 
manifestate de această modalitate de transport asupra grupului vizat. Aceste forme de impact includ 
pierderea şi fragmentarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă, reproducere etc., 
ale speciilor de reptile şi amfibieni, în cazul realizării de construcţii/extinderi/reabilitări de 
aeroporturi, piste, depozite sau alte structuri fixe permanente care se suprapun sau se intercalează cu 
habitate naturale populate de reptile sau amfibieni, alterarea/degradarea habitatelor, în cazul în care 
sunt drenate zone umede adiacente sau în cazul în care acestea sunt contaminate de către substanţele 
utilizate pentru prevenirea îngheţului sau pentru dezgheţarea suprafeţelor sau echipamentelor 
afectate de îngheţ, precum şi perturbarea activităţii speciilor menţionate, ca urmare a diferitelor 
operaţiuni de construcţie, intensificării nivelului de zgomot etc. De asemenea, un aspect important 
poate fi reprezentat de mortalitatea accidentală, mai ales în cazul reptilelor, care utilizează suprafeţele 
asfaltate pentru însorire, în urma coliziunii cu vehiculele în deplasare la sol (Cardena, F., 2010, Hupe, 
J., 2010, Khalafallah, A. & El Rayes, K, 2006, Trincsi, K & Kieu, T., 2011, Gardner, A.S. & 
Howarth, B, 2009, Bennet, L.D., 2004). 

Păsări. Impactul generat de transportul aerian asupra speciilor de păsări se poate manifesta prin: 

 pierderea sau alterarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale 
speciilor de păsări, ca urmare a construcţiei/extinderii/modernizării elementelor de 
infrastructură asociată transportului aerian (turnuri de control al traficului aviatic, piste etc.) 
(Apostolopoulou & Pantis 2010), mai ales în cazul speciilor de câmpie, de lăstăriş/tufăriş sau de 
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apă. Un alt element care poate influenţa negativ degradarea habitatelor naturale populate de 
păsări este reprezentat de poluările accidentale cu carburanţi sau alte substanţe utilizate în 
prevenirea şi combaterea îngheţului, ca şi toaletările de arbori din incinta sau din jurul 
suprafeţelor utilitare (CAA 2001); 

 perturbarea activităţii speciilor de păsări ca urmare a intensificării nivelului de zgomot, a 
cantităţilor de particule solide suspendate (praf) asociate atât traficului aviatic cât şi celui rutier al 
vehiculelor de la sol, în special în perioadele de reproducere şi creştere a puilor (Anon. 2007); 

 mortalitatea speciilor de păsări, în urma coliziunii cu aeronavele sau cu vehiculele de transport la 
sol, ce poate atinge valori semnificative, în special în perioade de vreme nefavorabilă şi 
vizibilitate slabă, când plafonul de zbor al păsărilor se încadrează în valori reduse (CAA 2001).  

Mamifere. Impactul dezvoltării transportului aerian asupra speciilor de mamifere este puţin 
documentat prin studii dedicate, fiind mai probabil manifestat în cazul speciilor de mamifere de talie 
mică şi medie. Formele de impact sunt similare cu cele descrise pentru transportul feroviar şi rutier, 
însă cu o frecvenţă mult mai redusă, chiar ocazională, ca urmare a limitării din punct de vedere al 
reliefului impus de acest tip de transport (dezvoltat în principal în zone plane), a ponderii reduse din 
punct de vedere al extinderii spaţiale a surpafeţelor afectate de acest tip de transport, şi de 
posibilitatea extrem de redusă a coliziunilor directe între vehiculele specifice şi speciile de mamifere 
rezidente. Alterarea habitatelor adiacente precum şi perturbarea activităţii speciilor de mamifere pot 
reprezenta impacturi semnificative, ca urmare a posibilităţii apartiţiei unor poluări accidentale, sub 
forma apelor pluviale, cu substanţele utilizate pentru dezgheţarea sau prevenirea îngheţului pentru 
utilaje şi suprafeţe, către habitatele utilizate pentru necesităţile de hrană, reproducere, odihnă ale 
speciilor de mamifere, respectiv a intensificării nivelului de zgomot şi praf asociat transportului 
aerian (Khalafallah, A. & El Rayes, K, 2006). Mortalitatea speciilor de mamifere poate apărea 
ocazional, fiind în general produsă de către vehiculele terestre care deservesc acest tip de transport.  

Chiroptere. Impactul acestei categorii de transport asupra populaţiilor de chiroptere implică aceleaşi 
forme potenţiale de impact ca şi în cazul infrastructurii de transport rutier: pierderea, alterarea, 
fragmentarea suprafeţelor de habitat utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă, reproducere 
(există cazuri documentate de alterare/pierdere a habitatului, mai ales dacă se prevăd toaletări ale 
arborilor bătrâni din interiorul şi din împrejurimile aeroporturilor, pentru a se conforma standardelor 
de siguranţă şi vizibilitate (Lavrynsen, L., van de Berghe, J, 2006, Khalafallah, A., El rayes, K., 
2006)), perturbarea activităţii speciilor de chiroptere, precum şi mortalitatea, în acest caz existând un 
risc mai ridicat al mortalităţii ca urmare a coliziunii cu avioanele. 

Transportul intermodal.  

Floră şi habitate naturale. În ceea ce priveşte transportul intermodal, în cadrul programului operaţional 
se propun în special reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea de terminale intermodale publice şi 
modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de transfer intermodal. Potenţiale forme de impact ce 
pot fi generate ca urmare a activităţilor de reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale, pot fi 
legate de alterarea habitatelor naturale şi a florei din zonele adiacente desfăşurării lucrărilor 
respective, precum şi de perturbarea proceselor naturale care asigură integritatea habitatelor naturale. 
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Nevertebrate. Potenţiale forme de impact ce pot fi generate ca urmare a activităţilor de 
reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale asupra speciilor de nevertebrate, sunt legate de 
alterarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, reproducere, odihnă, ale speciilor de 
nevertebrate din zonele adiacente desfăşurării lucrărilor menţionate, precum şi de perturbarea 
activităţii acestor specii, ca urmare a intensificării nivelului de zgomot, particule de praf etc. 

Peşti. Potenţiale forme de impact ce pot fi generate ca urmare a activităţilor de 
reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale asupra speciilor de peşti, pot apărea în cazul în 
care acestea se suprapun sau se învecinează cu suprafeţe din habitatele acvatice, şi sunt legate de 
alterarea habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, reproducere, odihnă, ale speciilor de peşti, 
precum şi de perturbarea activităţii acestor specii, ca urmare a intensificării nivelului de zgomot, 
particule de praf etc. 

Amfibieni şi reptile. Formele potenţiale de impact ce pot fi generate ca urmare a activităţilor de 
reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale asupra speciilor de amfibieni şi reptile, pot apărea 
în cazul în care acestea se suprapun cu suprafeţe din habitatele utilizate pentru necesităţile de hrană, 
reproducere, odihnă, ale speciilor respective, şi sunt legate de alterarea acestor suprafeţe, ca urmare a 
desfăşurării lucrărilor de reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale, precum şi de 
perturbarea activităţii acestor specii, ca urmare a intensificării nivelului de zgomot, particule de praf 
etc., ce pot avea efecte semnificative în special în timpul perioadelor de reproducere. 

Păsări. Potenţiale forme de impact ce pot fi generate ca urmare a activităţilor de 
reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale asupra speciilor de păsări, pot apărea în cazul în 
care acestea se suprapun cu suprafeţe din habitatele utilizate pentru necesităţile de hrană, 
reproducere, odihnă, ale speciilor de păsări, şi sunt legate de alterarea respectivelor suprafeţe, precum 
şi de perturbarea activităţii acestor specii, ca urmare a intensificării nivelului de zgomot, particule de 
praf etc., în special în cazul în care lucrările de reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale se 
desfăşoară în apropierea zonelor de cuibărire. 

Mamifere. Formele potenţiale de impact ce pot fi generate ca urmare a activităţilor de 
reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale asupra speciilor de mamifere, pot apărea în cazul 
în care acestea se suprapun cu suprafeţe din habitatele utilizate pentru necesităţile de hrană, 
reproducere, odihnă, ale speciilor respective, în special în cazul mamiferelor de talie mică şi medie. 
Principalele forme de impact identificate sunt legate de alterarea acestor suprafeţe, ca urmare a 
desfăşurării lucrărilor de reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale, precum şi de 
perturbarea activităţii acestor specii, ca urmare a intensificării nivelului de zgomot, particule de praf 
etc., ce pot avea efecte semnificative în special în timpul perioadelor de reproducere. 

Chiroptere. Potenţiale forme de impact ce pot fi generate ca urmare a activităţilor de 
reabilitare/modernizare a terminalelor intermodale asupra speciilor de chiroptere, pot apărea în cazul 
în care acestea se suprapun cu suprafeţe din habitatele utilizate pentru necesităţile de hrană, 
reproducere, odihnă, ale acestora, şi sunt legate de alterarea respectivelor suprafeţe, de exemplu, 
atunci când lucrările de reabilitare/modernizare se desfăşoară în vecinătatea unor porturi, ce pot 
reprezenta habitate optime de hrănire pentru speciile de chiroptere antropofile, iar elementele 
conexe pot găzdui colonii. De asemenea, o altă formă de impact se referă la perturbarea activităţii 
speciilor de lilieci, ca urmare a intensificării nivelului de zgomot, particule de praf etc. 
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Transportul urban subteran. Nu au fost identificate forme potenţiale de impact generate de 
transportul urban subteran asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar. 

 

4.2.2 Protecţia mediului şi managementul riscurilor 
Managementul deşeurilor.  

Prin POIM 2014-2020 se vor finanţa proiecte de consolidare şi extindere a sistemelor de 
management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru 
reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea şi reabilitarea 
de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de 
colectare selectivă, construcţia de instalaţii de transfer şi valorificare/tratare staţii de transfer, 
platforme de compostare şi compostarea individuală şi staţii de tratare mecano-biologică. În cadrul 
prezentei perioade de programare vor fi finanţate sisteme integrate de management al deşeurilor în 
17 judeţe ale ţării, din care 14 reprezintă proiecte fazate ce au fost demarate în perioada anterioară de 
programare (2007-2013), precum şi un proiect de valorificare a deşeurilor municipale, şi anume 
“Instalaţie de valorificare energetică cu cogenerare de înaltă eficienţă a deşeurilor municipale în municipiul Bucureşti”. 
Prin proiectele preconizate a se finanţa într-o primă etapă prin POIM (aprobate în cadrul POS 
Mediu şi fazate pe două perioade de implementare) se vor crea noi capacităţi de valorificare (tratare 
mecano-biologică/compostare) a deşeurilor de cca. 740.000 mil. tone şi închiderea/reabilitarea a cca. 
38 de depozite neconforme. 

Impactul preconizat al unui astfel de sistem de management integrat al deşeurilor asupra siturilor 
Natura 2000, diferă de la proiect la proiect, în funcţie de zona în care respectivul sistem va fi 
implementat, de distanţa faţă de siturile Natura 2000, precum şi de vulnerabilitatea speciilor şi 
habitatelor de importanţă comunitară pentru care au fost declarate siturile. Tocmai de aceea acesta 
va trebui analizat de la caz la caz, pentru fiecare proiect susceptibil a avea un impact asupra siturilor 
Natura 2000. În principal, formele potenţiale de impact ce pot apărea, sunt: 

• pierderea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor din habitatele utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar; 

• alterarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor habitatelor utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar;  

• fragmentarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor habitatelor utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar; 

• mortalitatea speciilor de interes comunitar;  

• perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar. 

Pentru exemplificare menţionăm că, conform Memoriului de prezentare necesar emiterii acordului de mediu 
pentru “Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”, ce prevede implementarea unei staţii 
de transfer în Târgu Bujor (amplasament inclus în ROSCI0315 Lunca Chineja), unei staţii de sortare la 
Valea Mărului, unei staţii de tratare mecano-biologică în Galaţi, unui depozit conform de deşeuri la 
Valea Mărului, unei staţii de compost la Tecuci şi închiderea unui depozit neconform la Tecuci, 
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principalele concluzii ce au reieşit în urma studiului cu privire la evaluarea impactului asupra siturilor 
Natura 2000, sunt: 

 Prin implementarea proiectului propus nu există pierderi de habitate care să afecteaze starea 
favorabilă de conservare a acestora la nivelul zonei de implementare şi la nivel de sit; 

 Speciile de faună pentru care s-a desemnat situl Natura 2000 nu sunt afectate negativ de 
implementarea proiectului; 

 În cazul de faţă nu există o fragmentare a habitatelor comunitare, care la rândul ei să 
afecteaze starea favorabilă de conservare, pierderea de suprafaţă rezultată prin construcţia 
staţiei de sortare reprezintă 0.096% din suprafaţa totală a sitului; 

 Datorită caracteristicilor proiectului, nu există o fragmentare funcţională a habitatelor 
utilizate de speciile de faună; 

 Perturbarea datorată lucrărilor din faza de execuţie este temporară şi nu afectează obiectivele 
de conservare ale ariei protejate; 

 Impactul asupra speciilor de amfibieni pentru care a fost declarat situl va fi unul slab negativ, 
generat de creşterea turbidităţii apei din canalul de dren învecinat ca urmare a lucrărilor de 
nivelare a suprafeţei însă, durata de manifestare a acestuia este scurtă; 

 Impactul asupra speciilor de amfibieni va fi unul negativ nesemnificativ, ca urmare a 
zgomotului produs de lucrările de construcţie, ce va determina deplasarea unor exemplare în 
amonte şi aval de perimetru, acolo unde sunt disponibile habitate de hrănire. 

De altfel, în urma închiderii depozitelor de deşeuri neconforme se preconizează un potenţial impact 
pozitiv asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, în special pentru acele depozite care 
sunt amplasate pe suprafaţa sau în imediata vecinătate a ariilor naturale protejate, ca urmare a 
eliminării riscului unor scurgeri accidentale de poluanţi în sol, infiltrării în apele subterane şi de 
suprafaţă, a eliberării unor suprafeţe care ofereau condiţii prielnice dezvoltării vectorilor de agenţi 
patogeni (muşte, ţânţari, rozătoare, păsări etc.) etc., însemnând astfel o potenţială îmbunătăţire a 
condiţiilor de habitat, ce ar putea fi utilizat ulterior pentru necesităţile de hrană, reproducere şi 
odihnă ale speciilor de interes comunitar. 

Managementul apei potabile şi al apei uzate.  

Prin POIM 2014-2020 vor fi finanţate proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), ce prevăd 
lucrări de tipul: construire/reabilitare a reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate 
(cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul), implementare şi eficientizare a 
managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate, reabilitare şi 
construcţie a staţiilor de tratare a apei potabile, reabilitare şi extindere a sistemelor existente de 
transport şi distribuţie a apei, precum şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor 
centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale, şi vor fi implementate la nivelul a 43 
de judeţe ale ţării. Pe lângă acestea va mai fi finanţat şi proiectul “Finalizarea staţiei de epurare Glina, 
reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti 
– Etapa II”. 
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Impactul preconizat al unui astfel de proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată asupra siturilor Natura 2000, diferă de la proiect la proiect, în funcţie de zona în care 
respectivul proiect va fi implementat, de distanţa faţă de siturile Natura 2000, precum şi de 
vulnerabilitatea speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară pentru care au fost declarate 
siturile, fapt pentru care acesta va trebui analizat de la caz la caz, pentru fiecare proiect susceptibil a 
avea un impact asupra siturilor Natura 2000. În principal, formele potenţiale de impact ce pot 
apărea, sunt: 

• pierderea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor din habitatele utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar; 

• alterarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor habitatelor utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar;  

• fragmentarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor habitatelor utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar; 

• mortalitatea speciilor de interes comunitar;  

• perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar. 

Pentru exemplificare menţionăm că, conform „Declaraţiei autorităţii responsabile de monitorizarea siturilor 
natura 2000”, nr. 1122/23.02.2012, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, ca 
urmare a examinării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizate şi a 
staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui", care va 
fi amplasat în municipiul Vaslui, comunele Muntenii de Jos, Puşcaşi şi Soleşti, judeţul Vaslui, şi 
prevede realizarea următoarelor componente: 

• reabilitarea staţiei de vid Soleşti şi construirea zonelor de protecţie sanitară pentru sursele de 
apă: Soleşti, Puşcaşi şi râul Bârlad; 

• reabilitare/realizare reţele de aducţiune; 

• reabilitare/realizare staţii de pompare apă/apă uzată; 

• reabilitare/realizare rezervoare apă; 

• reabilitare staţie de tratare Delea şi a staţiei de epurare; 

• extinderea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare; 

s-a constatat că implementarea proiectului propus nu va avea efecte semnificative asupra vreunui sit 
Natura 2000, în baza următoarelor considerente: 

 Dintre invesţiile prevăzute a fi realizate în cadrul proiectului, obiectivul cel mai apropiat de 
reţeua ecologică europeană Natura 2000 este staţia de pompare apă uzată SPAU 
Brâncoveanu 1, situată la cca. 570 m faţă de situl de interes comunitar ROSC1015 Pădurea 
Bălteni – Hârboanca (desemnat pentru conservarea habitatului 91YO – Păduri dacice de stejar 
şi carpen); 
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 Celelalte obiectie ale proiectului sunt poziţionate în raport cu siturle Natura 2000 la o 
distanţă de peste 2,5 km; 

 Pe baza analizei biodiversităţii existente în zonă s-a estimat că proiectul va avea n impact 
nesemnificativ asupra sitului de interes comunitar ROSC1015 Pădurea Bălteni – Hârboanca, 
deoarece nu se va reduce suprafaţa habitatului de interes comunitar, nu va exista o 
deteriorare a acestuia şi nu va fi influenţată dinamica relaţiilor specifice ecosistemelor ce 
definesc reţeaua ecologică Natura 2000. 

De asemenea, au fost prevăzute următoarele măsuri pentru lucrările executate în vecinătatea sitului 
de interes comunitar ROSC1015 Pădurea Bălteni – Hârboanca: 

• depozitarea deşeurilor de orice natură va fi interzisă în perimetrul sitului Natura 2000; 

• organizarea de şantier se va realiza în afara sitului de importanţă comunitară. 

Ca urmare, s-a precizat faptul că în cazul acestui proiect nu va fi necesară o evaluare corespunzătoare 
conform Articolului 6 (3). 

De altfel, precizăm că prin implementarea proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă 
şi apă uzată ce prevăd şi realizarea/reabilitarea/extinderea staţiilor de epurare a apelor uzate, se va 
asigura totodată şi protecţia apelor subterane şi de suprafaţă din zona în care acestea vor fi 
implementate, şi implicit îmbunătăţirea ecosistemelor acvatice ce pot reprezenta condiţii de habitat 
pentru anumite specii de importanţă comunitară. 

Managementul ariilor naturale protejate.  

Proiectele propuse spre finanţare în cadrul POIM 2014-2020 vizează în principal: managementul 
eficient al ariilor naturale protejate, refacerea ecosistemelor naturale degradate situate în afara ariilor 
naturale protejate, precum şi acţiuni de îmbunătăţire a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 
ecosistemelor. Principalele tipuri de acţiuni avute în vedere sunt: 

 Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor 
de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de 
proiectele anterioare, cu accent pe: 

• Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi 
habitatelor de importanţă comunitară; 

• Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor 
pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit; 

 Implementarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de 
acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar aprobate, în 
special: 

• Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa 
ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000; 
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• Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară; 

• Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea 
protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală 
a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca 
inundabilă a corpurilor de apă, etc); 

• Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a 
speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau 
îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 

 Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare 
ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în 
domeniu; 

 Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea 
şi evaluarea speciilor şi habitarelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra 
biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.). 

Prin POS Mediu 2007-2013 au fost elaborate 272 de planuri de management ce acoperă 452 de arii 
naturale protejate, din care, până la sfârşitul lunii mai 2014, au fost transmise la MMAP spre 
aprobare doar 66 planuri de management, 10 dintre acestea fiind deja aprobate, în timp ce 56 se află 
încă în procesul de aprobare. 

De asemenea, în cadrul POIM 2014-2020, pe lângă măsurile dedicate managementului ariilor 
naturale protejate vor fi aplicate şi măsuri de agro-mediu ce promovează agricultura extensivă 
adaptată nevoilor de conservare prevăzute prin PNDR. Se menţionează faptul că plăţile 
compensatorii din FEADR pentru proprietarii de terenuri aflate în siturilor Natura 2000 vor fi 
introduse prin modificarea PNDR, atunci când vor exista suficiente planuri de management 
aprobate care să justifice introducerea acestei măsuri. 

Totodată, la nivel de proiect pot fi considerate măsuri de creştere a capacităţii instituţionale şi 
administrative ce vizează un management eficient al biodiversităţii la nivelul ariilor naturale protejate, 
dat fiind faptul că unul dintre motivele ce a stat la baza neaprobării planurilor de management a fost 
reprezentat tocmai de resursele umane insuficiente pentru analiza planurilor, capacitatea 
administrativă de evaluare scăzută etc. 

Printre principalele rezultate ale activităţilor propuse prin POIM 2014-2020, se preconizează: 

 elaborarea şi aprobarea altor 70 de planuri de management/seturi de măsuri de 
conservare/planuri de acţiune; 

 cca. 3000 ha din suprafaţa acoperită de arii protejate va beneficia de implementarea unor 
măsuri de îmbunătăţire a stării de conservare (cu accent pe îmbunătăţirea stării de conservare 
a habitatelor aflate în stare nefavorabilă şi inadecvată şi pe menţinerea stării de conservare a 
celor aflate în stare favorabilă de conservare); 
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 refacerea a 800 ha de ecosisteme degradate (contribuind astfel la asigurarea unei refaceri a 
ecosistemelor degradate de cca. 10%, alături de alte tipuri de măsuri, cum ar fi măsurile de 
agro-mediu finaţate prin PNDR sau acţiunile de decontaminare şi refacere a zonei de coastă). 

Astfel, putem preconiza că măsurile incluse în cadrul POIM 2014-2020, ce vizează managementul 
ariilor naturale protejate, vor avea numai efecte benefice asupra tuturor habitatelor şi speciilor de 
interes comunitar, de la nivelul zonelor în care acestea vor fi implementate. 

Calitatea aerului.  

Nu au fost identificate forme potenţiale de impact generate asupra habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar de tipurile de acţiuni prevăzute în cadrul programului operaţional pentru evaluarea şi 
monitorizarea calităţii aerului. 

Situri contaminate.  

În cadrul POIM 2014-2020 va fi finanţat proiectul “Reabilitarea siturilor petroliere contaminate istoric 
din  România - faza a II-a”, ce presupune investiţii pentru realizarea măsurilor de decontaminare şi 
ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii 
solului în vederea protejării sănătăţii umane. Intervenţiile din POIM 2014-2020 sunt complementare 
cu acţiunile din POR privind regenerarea urbană, orientate spre regenerarea spaţiilor urbane 
degradate şi abandonate şi reincluderea în circuitul social sau ca rezervă de teren pentru viitoare 
investiţii la nivelul oraşelor, în scopul creării condiţiilor necesare pentru o dezvoltare durabilă urbană. 

Zonele propuse spre a fi decontaminate sunt în număr de 10 şi sunt repartizate în 5 judeţe ale ţării 
(Bacău, Bihor, Brăila, Galaţi şi Arad). Dintre acestea un singur amplasament, obiectivul 
Independenţa din judeţul Galaţi, se găseşte pe suprafaţa sitului de importanţă comunitară 
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior şi a sitului de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca 
Siretului Inferior. Preconizăm că măsurile incluse în cadrul POIM 2014-2020, ce vizează 
decontaminarea şi ecologizarea siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi 
asigurarea calităţii solului, vor avea efecte benefice asupra tuturor habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar de la nivelul zonelor în care acestea vor fi implementate, prin stoparea posibilelor 
contaminări ale suprafeţelor de habitat utilizate pentru necesităţile de hrană, reproducere, odihnă, sau 
a ecosistemelor acvatice ce reprezintă condiţii favorabile de habitat pentru anumite specii de 
importanţă comunitară etc. 

Managementul riscurilor (măsuri non-structurale).  

În ceea ce priveşte reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele 
naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, prin POIM 2014-2020 vor 
fi finanţate cu prioritate măsuri non-structurale de protecţie (specifice infrastructurii verzi), şi doar 
acolo unde aceste măsuri se vor dovedi insuficiente, vor fi promovate măsuri structurale de protecţie 
(de exemplu, în cazul inundaţiilor sau eroziunii costiere). Principalele tipuri de acţiuni specifice 
măsurilor non-structurale, sunt: 

 utilizarea infrastructurii verzi prin preluarea soluţiilor oferite de ecosisteme naturale pentru 
gestionarea riscurilor generate de creşterea incidenţei evenimentelor extreme (zone umede, 
cu efect asupra prevenirii inundaţiilor şi deşertificării, stabilirea unor zone inundabile 
controlat şi măsuri bazate pe ecosisteme, torenţi şi desecări ş.a); 
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 măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice riscurilor identificate prin evaluarea 
naţională şi/sau prin planul de acţiune de adaptare la schimbări climatice. 

Utilizarea componentelor infrastructurii verzi (elemente naturale care contribuie la adaptarea  la 
schimbările climatice şi la reducerea acestora, precum mlaştini, turbării şi păduri inundabile – pentru 
prevenirea inundaţiilor, depozitarea apei şi aportul de CO2, oferind spaţiu speciilor pentru a 
reacţiona la condiţiile climatice în schimbare) vor viza, de asmenea, şi acţiuni de tipul refacerea unor 
lunci inundabile sau crearea de noi suprafeţe inundabile temporar, cu rol atât în reducerea pagubelor 
generate de inundaţii cât şi în conservarea biodiversităţii. Toate aceste tipuri de măsuri bazate pe 
infrastructurile verzi vor avea efecte benefice asupra tuturor habitatelor şi speciilor de interes 
comunitar, de la nivelul zonelor în care acestea vor fi implementate. 

Managementul riscurilor (măsuri structurale - inundaţii şi eroziune costieră).  

Proiectul propus spre a fi finanţat în cadrul POIM 2014-2020, pentru întreprinderea măsurilor 
structurale de protecţie împotriva inundaţiilor, este „Amenajare râu Trotuş şi afluenţi – faza a II-a”. În 
cadrul celei de-a doua faze a proiectului se vor realiza lucrări de apărare mal, recalibrare albie şi 
praguri de fund pentru stabilizarea în plan a talvegului, la următoarele obiecte: 

 Ob. I – Ghimeş, lucrările se vor executa numai pe afluent; 

 Ob. II – Palanca, lucrările se vor executa numai pe afluenţi; 

 Ob. III – Brusturoasa, lucrările se vor executa numai de pe afluenţi; 

 Ob. V – Asău, lucrările se vor executa în totalitate (râul Asău şi râul Trotuş mal stâng); 

 Ob. VI – Comăneşti, se vor executa în totalitate (afluenţi plus cele de pe râul Trotuş). 

Printre principalele efecte ce pot fi generate de lucrările hidrotehnice de apărare împotriva 
inundaţiilor asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, efecte ce depind de 
magnitudinea lucrărilor şi de vulnerabilitatea speciilor, menţionăm: 

• pierderea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor din habitatele utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar; 

• alterarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor habitatelor utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar;  

• fragmentarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor habitatelor utilizate pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar; 

• mortalitatea speciilor de interes comunitar;  

• perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar. 

Aceste efecte vor fi generate ca urmare a executării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, 
precum: 

 Perioada de construcţie: 

• excavarea, încărcarea, transportul şi descărcarea pământului pentru terasamente, 
manevrarea materialelor de construcţie (nisip, pietriş, ciment, var etc.), turnarea 
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betoanelor, traficul auto, pot genera impurificarea atmosferei prin emisia unor poluanţi 
(NOx, SO2,CO, metale grele etc.), particule de praf, precum şi modificarea proprietăţilor 
naturale ale solului; 

• funcţionarea şi tranzitul echipamentelor de compactare, autovehiculelor, personalului 
lucrător, pot genera zgomot şi vibraţii, modificarea caracteristicilor naturale ale solului 
precum şi apariţia unor posibile victime în rândul speciilor de amfibieni, reptile, 
mamifere de talie mică etc.; 

• spălarea autobasculantelor sau a roţilor utilajelor de transport şi pătrunderea  în corpurile 
de apă de suprafaţă a apelor uzate impurificate cu produs petrolier, prin antrenarea de 
către apele pluviale al căror volum colectat pe platforma organizării de şantier, va 
depinde de regimul precipitaţiilor şi de suprafaţa organizării de şantier; 

• manipularea produselor petroliere, folosirea unor utilaje şi a unor mijloace de transport 
defecte, pot determina scurgeri de ulei sau de carburant ce pot ajunge în apele de 
suprafaţă sau subterane; 

• gestionarea inadecvată a deşeurilor produse în perioada de construcţie; 

• lucrările de regularizare a albiilor şi de amenajare a talvegului pot determina modificarea 
substanţială a regimului de curgere al apelor de suprafaţă, putând avea de asemenea un 
impact negativ asupra unor populaţii de mamifere acvatice; 

• lucrările de defrişare a vegetaţiei arboricole de pe maluri, pot produce o alterare a 
solului, determinând astfel modificarea proprietăţilor sale naturale; 

• lucrările de excavaţii pot produce creşterea turbidităţii apei şi totodată creşterea 
concentraţiei de materii în suspensie, având ca rezultat direct şi imediat diminuarea 
pătrunderii luminii solare în apă, afectând organismele fotodependente prin diminuarea 
proceselor de fotosinteză specifice algelor şi plantelor acvatice; 

• lucrările de excavaţii, de defrişare a vegetaţiei, pot avea un impact negativ asupra unor 
specii de mamifere, reptile sau amfibieni, în special în perioada de 
hibernare/reproducere. 

 Perioada de operare: se presupune că va exista un impact pozitiv ca urmare a faptului că 
după realizarea lucrărilor de amenajare, cursul râului va fi stabil şi nu se vor mai produce 
inundaţii. 

Conform studiului “Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii”, raportul 
“Studiu privind inundaţiile, schemă directoare şi plan de investiţii pentru Trotuş – Partea I”, ca urmare a 
realizării investiţiilor la nivelul râului Trotuş privind protecţia împotriva inundaţiilor, se anticipează 
următoarele beneficii de mediu: 

 o reducere netă a poluării apelor de suprafaţă si subterane ale Trotuşului datorită sistemului 
de apărare de-a lungul zonelor industriale şi urbane; 
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 pe termen mediu, prin educare asupra riscului la inundaţii şi asupra mediului, râul va fi privit 
treptat ca un mediu natural care trebuie conservat (în special, se anticipează că depozitele de 
gunoaie de-a lungul râului vor fi reduse, iar apoi vor dispărea în întregime); 

 păstrarea si conservarea oficială a zonelor naturale de inundaţii, a vegetaţiei riverane şi a 
păşunilor va îmbunătăţi mediul; 

 sistemele adaptate de apărare de mal, numai acolo unde sunt justificate şi realmente necesare, 
vor favoriza evoluţiile naturale ale râului în câmpia din aval, cu beneficii ecologice şi 
biologice. 

În ceea ce priveşte eroziunea costieră, prin POIM 2014-2020 va fi finanţat proiectul “Protecţia şi 
reabilitarea zonei costiere – faza a II-a”. În faza a II-a a proiectului vor fi realizate investiţii în 
următoarele locaţii: Mamaia Centru, Mamaia Nord, Agigea, Mamaia Nord – extindere, Eforie 
Centru, Eforie Sud 1, Eforie Sud 2. 

Conform Avizului de mediu nr. 10301 din 06/07/2012, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
pentru zonele menţionate sunt propuse următoarele tipuri de lucrări: 

 Mamaia Centru (pe sectorul cuprins între Hotel Rex şi Hotel Melody): 

• Diguri sparge val de larg; 

• Pinteni de stabilizare (epiuri îngropate); 

• Înnisipări artificiale. 

 Mamaia Nord (pe sectorul cuprins între limita dintre Năvodari şi Hotel Rex): 

• Pinteni de stabilizare (epiuri îngropate); 

• Înnisipări artificiale. 

 Agigea (pe sectorul cuprins între sigul Agigea şi Steaua de Mare): 

• Diguri sparge val de larg; 

• Pinteni de stabilizare (epiuri îngropate); 

• Înnisipări artificiale. 

 Eforie Centru (de la Vraja Mării la Tabăra Internaţională): 

• Protecţie a malului; 

• Diguri sparge val de larg; 

• Pinteni de stabilizare (epiuri îngropate); 

• Înnisipări artificiale. 

 Eforie Sud (pe sectorul cuprins între Tabăra Internaţională şi Pescărie Eforie Sud): 

• Protecţie a malului; 

• Diguri sparge val de larg; 
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• Pinteni de stabilizare (epiuri îngropate); 

• Înnisipări artificiale. 

Conform Studiului de evaluare adecvată “Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc. Domeniul major de intervenţie 2 – Reducerea eroziunii costiere”,  principalele efecte 
potenţiale ce pot fi generate de lucrările propuse asupra habitatelor naturale marine şi terestre, în 
zonele vizate de proiect, sunt: 

 Zona Mamaia: singura arie protejată aflată în zonă, la nivelul cărei vor exista efecte, este 
ROSPA0074 Marea Neagră, importantă mai ales pentru păsările care migrează sau iernează pe 
litoral: 

• dat fiind faptul că lucrările se vor desfăşura în sezonul cald, zona prezintă un grad de 
antropizare ridicat şi că, în urma studiului realizat, nu au fost identificate specii de 
păsări care să cuibărească pe plaja sau falezele oraşului Constanţa, se preconizează că 
impactul asupra acestei componente va fi unul nesemnificativ; traficul greu din 
punctele de lucru, activitatea utilajelor pe ţărm şi pe mare vor constitui însă un factor 
de stres pentru avifauna din zona; 

• efectul lucrărilor de amenajare asupra habitatelor terestre este neglijabil; 

• habitatele de pe plaje vor fi afectate doar în perioada de execuţie a lucrărilor, urmând 
ca ulterior, după încetarea activităţii, asociaţiile de organisme din zona supralitorală să 
se refacă fără dificultate; 

• asupra habitatelor marine nu se vor înregistra efecte semnificative, deoarece structura 
fundului va permite repopularea zonelor proaspăt înnisipate cu elemente ale faunei 
aflate dincolo de zona unde se realizează umplerea cu nisip; digurile, jetelele şi recifii 
artificiali vor fi populaţi cu aceleaşi specii existente în zonele de substrat stâncos. 

 Zona Agigea:  

• ROSCI0073 Dunele Marine de la Agigea: se preconizează că impactul asupra acestui sit 
va fi practic nul, deoarece în prezent acesta nu mai are niciun contact direct cu marea 
şi cu plaja marină, iar realizarea unor diguri de protecţie costieră sau înnisipări nu ar 
avea cum să afecteze acest sit; dunele maritime suferă, în prezent, un proces de fixare 
cu vegetaţie ierboasă care elimină vegetaţia arenară iniţială, ca urmare a faptului că în 
perioada 1970-1990 această arie a fost profund afectată de lucrările de construcţie a 
canalului Dunăre – Marea Neagră, iar mai apoi de extinderea portului Constanţa Sud 
– Agigea; 

• ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud: se preconizează că impactul asupra 
acestui sit va fi unul indirect, manifestat în principal prin creşterea turbidităţii apei 
(datorită resuspensiei sedimentelor marine şi aportului de argilă din ancoramente) ce 
va afecta toată zona, însă impactul va fi temporar, de slabă intensitate, cu efecte 
reversibile, ca urmare a faptului că în celula litorală delimitată de digul portului 
Constanţa Sud şi Capul Tuzla, circulaţia curenţilor şi a sedimentelor are loc 
predominant de la sud la nord; 
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• habitatele stâncoase naturale şi populaţiile bivalvei Pholas dactylus (specie protejată 
prin conveţiile de la Berna şi Barcelona), vor fi afectate semnificativ, iar impactul 
preconizat ar putea fi ireversibil. 

 Eforie Centru:  

• ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud:  

o ca urmare a lucrărilor de tipul protecţie mal, diguri sparge-val şi pinteni de 
stabilizare, va exista un impact negativ asupra habitatelor 1140-3 „Nisipuri 
mediolitorale” şi 1110-3 „Nisipuri fine de mică adâncime”, constând în pierderea 
suprafeţei habitatelor proporţională cu anvergura lucrărilor, reducerea cu cel 
puţin 90% a populaţiilor de Donacilla cornea şi Ophelia bicornis, respectiv reducerea 
cu cel puţin 50% a populaţiei de Donax trunculus; 

o ca urmare a lucrărilor de tipul înnisipărilor artificiale, va exista, de asemenea, un 
impact la nivelul celor două habitate menţionate mai sus, manifestat prin 
îngroparea şi sufocarea speciilor Donacilla cornea, Ophelia bicornis şi Donax trunculus, 
iar ca urmare a modului frecvent de realizare a acestor tipuri de lucrări se 
preconizează că impactul asupra speciilor Donacilla cornea şi Ophelia bicornis ar fi de 
100%, constând în dispariţia imediată şi definitivă a acestor două specii din 
România, iar asupra speciei Donax trunculus va fi împiedicată recrutarea în 
populaţia speciei, prin distrugerea repetată a habitatelor în care trăiesc juvenilii 
speciei, ceea ce ar duce, pe termen lung, la dispariţia completă a populaţiei. 

• ROSCI0273 Zona marina de la Capul Tuzla: se preconizează că  impactul lucrărilor la 
nivelul acestui sit va fi nul. 

 Eforie Sud: în apropierea acestei zone se află două situri Natura 2000, şi anume ROSCI0197 
Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud şi ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla. Impactul 
asupra celor două situri este dat de sedimentele care pot fi transportate de curenţi, atât în 
timpul realizării lucrărilor, cât şi după realizarea lor, precum şi de apa tulbure încărcată de 
sedimente fine, însă se preconizează că va fi nesemnificativ, în cazul sitului ROSCI0273 Zona 
marină de la Capul Tuzla, şi semnificativ dar temporar, cu bune posibilităţi de refacere a 
habitatelor şi speciilor după încetarea lucrărilor, în cazul sitului ROSCI0197 Plaja submersă 
Eforie Nord - Eforie Sud, ca urmare a faptului că, în zona, curenţii şi transportul sedimentar au 
loc predominant de la sud la nord. 

În cazul zonelor Mamaia Centru şi Mamaia Nord a fost realizat Studiul de evaluare adecvată 
“Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa – 
Mamaia Centru şi Mamaia Nord”, conform căruia principalele impacturi generate de lucrările de 
protecţie costieră prevăzute în zonele respective, sunt: 

 Impactul asupra habitatelor şi speciilor marine: 

• impactul preconizat în faza de construcţie:  
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o fitoplancton: va exista un impact temporar, urmând ca la câteva luni după 
perioada de construcţie, comunitatea de fitoplancton să revină la parametrii 
anteriori; 

o macrofitobentos: se preconizează o refacere a stocurilor algale, după încetarea 
activităţii de construcţie şi revenirea la condiţiile naturale de turbiditate; 

o zooplancton: va exista un impact direct şi indirect, temporar (pe perioada 
desfăşurării operaţiunilor) şi reversibil, ca urmare a faptului că aceste organisme 
plutesc liber în masa apei, nefiind fixate de substrat, având posibilitatea de a 
părăsi locurile de acţiune a utilajelor, şi de a reveni în  aceste spaţii după 
întreruperea activităţii; 

o zoobentos: impactul asupra acestei component va necesita o periodă mai 
îndelungată de a reveni la condiţiile iniţiale, dat fiind faptul că bentosul reflectă 
efectul presiunilor antropice rezultate în timp, fiind un indicator al modificărilor 
factorilor de mediu ce se produce într-un ecosistem acvatic, iar în momentul 
declanşării unor evenimente negative, naturale sau antropice, dereglările 
provocate de aceste presiuni la nivelul subsistemului bentic sunt mult mai 
evidente; 

o ihtiofaună: se preconizează că impactul potenţial generat poate fi considerat ca 
fiind nesemnificativ, deorece conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Marină “Grigore Antipa” (2012), 
majoritatea speciilor de pesti cu importanţă economică sau ecologică (calcan, 
rechin, chefal, barbun, şprot, bacaliar, sturion, guvid etc.) prezente în zonă, îşi 
desfăşoară toate etapele ciclurilor de viaţă (reproducere, hrănire şi iernare) la 
distanţe şi adâncimi mai mari decât cele la care sunt planificate să se desfăşoare 
lucrările de protecţie pentru cele două zone analizate; 

o mamifere: impactul preconizat va fi pe termen scurt şi mediu, ca urmare a 
faptului că speciile de delfini vor dispărea din zonă în perioada de construcţie, 
urmând ca după încetarea acestora, o dată cu revenirea speciilor de peşti care le 
servesc drept hrană în zonele costiere, să revină şi aceştia. 

De asemenea, în faza de construcţie există pericolul producerii unei poluări accidentale masive cu 
hidrocarburi din depozite de combustibil (motorină, păcură) asupra bentosului, peştilor, delfinilor, 
păsărilor etc., efecte ce se vor manifesta pe o perioadă îndelungată de timp. În cazul unui 
management neadecvat, se poate ajunge, de asemenea, la distrugerea plajei din imediata vecinătate a 
obiectivului şi la afectarea zonei de ţărm, ca urmare a depozitării necontrolate a materialelor şi 
deşeurilor, a deversărilor necorespunzătoare de ape uzate pe teren etc. 

Un aspect important menţionat aici este faptul că, per total, se preconizează că impactul asupra 
biodiversităţii se reduce în timpul perioadei de construcţie, deoarece aceste efecte se integrează în 
circuitul natural costier, întrucât în zona de desfăşurare a lucrărilor hidrotehnice de protecţie (de la 
ţărm până la adâncimea de 5-6m) sunt prezente fenomene costiere dinamice (val, curent, vânt), tipice 
pentru zona de deferlare a valurilor, mai ales pe timp de furtună, când se produce antrenarea, 
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transportul şi depunerea intensă a sedimentelor din substrat, care au un impact mult mai mare asupra 
faunei şi florei acvatice, decât cel generat de lucrările de protecţie costieră. 

• impactul preconizat în faza de exploatare: va fi unul de natura benefică, întrucât 
măsurile de protecţie care se propun pentru cele două sectoare de plajă, Mamaia 
Centru şi Mamaia Nord, vizează extinderea suprafeţei de plaţă emersă cu cca. 100 
m, respectiv 72.300 m2 , şi construirea de diguri în lungime de cca. 550 (diguri de 
larg şi epiuri), ce vor representa un substrat/spaţiu suplimentar pentru 
dezvoltarea florei şi faunei din acest perimetru nou creat. 

 Impactul asupra avifaunei: există premisele unui impact potenţial direct negativ asupra 
păsărilor şi a habitatelor acestora din zona protejată avifaunistică Marea Neagră – 
ROSPA0076, rezultat din tulburarea sau pierderea habitatelor din zona de apă mică (zona 
de hrănire a păsărilor acvatice) şi din deranjarea acestora ca urmare a creşterii intensităţii 
zgomotului, vibraţiilor şi tulburărilor vizuale din timpul fazelor de construcţie. 
Reabilitarea digurilor de larg şi prelungirea digurilor de protecţie vor avea un efect de 
perturbare/deranjare a populaţiilor de păsări care utilizează aceste structuri deja existente 
pentru adăpost/refugii, iar realizarea digurilor îngropate, submerse (diguri longitudinale 
tip sparge-val şi epiuri - jetele) va exercita un impact aproape inexistent, datorită 
amplasării acestora în zone de nisip, având chiar un potenţial caracter benefic, pe termen 
mediu şi lung, prin asigurarea unui suport pentru organismele marine bentice care 
servesc drept hrană speciilor de păsări. 

Conform Avizului de mediu nr. 10301 din 06/07/2012, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
pentru zonele vizate de proiect, în care sunt propuse lucrări de protecţie costieră, se recomandă 
luarea în considerare a următoarelor măsuri pentru protecţia biodiversităţii: 

 Zona Mamaia: 

• se va evita executarea lucrărilor în perioada rece a anului pentru a nu deranja păsările 
acvatice care migrează sau iernează pe mal; 

• lucrările din zonele unde sunt prezente habitate vegetale importante sub aspect 
conservativ, trebuie efectuate cu protejarea strictă a acestora; 

• lucrările de înnisipare de anvergură se vor realiza în afara perioadei de cuibărire a 
păsărilor specifice plajelor maritime, ce cuibăresc sau se hrănesc pe cordonul litoral;  

• se va supraveghea executarea tuturor categoriilor de lucrări în vederea monitorizării 
continue a impactului asupra biodiversităţii; 

• se vor etapiza lucrările astfel încât să nu existe suprapuneri de lucrări similare pe 
sectoare învecinate, evitând astfel cumularea impactului şi limitarea accesului 
păsărilor acvatice la zonele de adăpost/hrănire; 

• lucrările se vor efectua cu respectarea normelor de lucru în ceea ce priveşte emisia de 
pulberi şi nivelul de zgomot. 

 Zona Agigea: 



                            Ministerul Fondurilor Europene Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  
 Studiu EA_POIM_rev03_DI  

 

 

111 
 

 

 

 
 

• se va evita extragerea de nisip din celula litorală cuprinsă între digul de sul al Portului 
Constanţa Sud – Agigea  şi Capul Tuzla, nisipul pentru înnisipări trebuie adus din altă 
sursă, iar lucrările se vor desfăşura de pe mal; 

• aşezarea digurilor se va face astfel încât lucrările de construcţii să nu afecteze în mod 
direct habitatul 1170-10 cu Pholas dactylus; 

• lucrările se vor desfăşura în perioada de calm marin. 

 Zona Eforie Centru: 

• nu se vor efectua niciun fel de lucrări în sit sau în vecinătatea acestuia; 

• se vor identifica soluţii tehnice la faza de proiect care să conducă la acumularea 
naturală a nisipului pe plaja care mărgineşte situl (de exemplu, extinderea spre larg a 
portului de agrement sau construirea unei jetele în prelungirea lui); 

• pentru înnisipări nu se va folosi nisip extras din situl ROSCI0197 Plaja submersă Eforie 
Nord – Eforie Sud sau din vecinătatea acestuia; 

•  lucrările se vor desfăşura de pe mal. 

 Zona Eforie Sud: 

• lucrările se vor realiza la structurile de protecţie din nordul staţiunii şi la recifii 
artificiali numai în zile de calm (vânt gradul 2-3 Beaufort şi marea gradul 2-3 
Douglas) sau în zile cu circulaţia aerului din sectorul nordic (nord, nord est sau nord 
vest), iar atunci când marea este agitată şi vântul puternic lucrările vor fi stopate; 

• pentru înnisipări nu se va folosi nisip extras din situl ROSCI0197 Plaja submersă Eforie 
Nord – Eforie Sud sau din vecinătatea acestuia. 

Rezistenţa la dezastre naturale.  

Nu au fost identificate forme potenţiale de impact generate de tipurile de acţiuni prevăzute în cadrul 
programului operaţional pentru rezilienţa la dezastre naturale, asupra speciilor şi habitatelor de 
interes comunitar. 

 

4.2.3 Energie curată şi eficienţă energetică 
Resurse regenerabile (centrale pe biomasă/biogaz şi geotermale şi extinderea/ 
modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice).  

Prin POIM 2014-2020 se prevăd investiţii pentru realizarea centralelor pe biomasă şi biogaz în 
scopul producerii de energie electrică şi/sau termică, şi a centralelor geotermale în scopul producerii 
de energie termică. Locaţiile unde vor fi implementate aceste proiecte nu se cunosc, în momentul de 
faţă. Precizăm că este necesar ca impactul generat de aceste surse regenerabile de producere a 
energiei să fie evaluat de la caz la caz, întrucât poate fi diferit de la proiect la proiect, în funcţie de 
zona în care respectivul proiect va fi implementat, de distanţa faţă de siturile Natura 2000, precum şi 
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de vulnerabilitatea speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară pentru care au fost declarate 
siturile.  

Menţionăm că principalele efecte asupra mediului ale unei centrale pe biomasă, sunt: 

 utilizarea unei cantităţi importante de apă: centralele pe biomasă necesită aproape aceeaşi 
cantitate de apă de răcire ca şi centralele electrice pe cărbune, însă consumul efectiv depinde 
de facilităţile tehnologiei de răcire; 

 emisiile de poluanţi în atmosferă: nivelul acestora variază în funcţie de materia primă, 
tehnologia de ardere şi tipul de instalaţii de control al poluării implementate, iar printre cei 
mai comuni poluanţi sunt: oxizii de azot (NOx), dioxidul de sulf (SO2), monoxidul de 
carbon (CO) şi pulberile în suspensie; emisiile de oxizi de azot provenite din centralele pe 
biomasă sunt mai scăzute decât cele pe bază de cărbune, dar mai mari decât cele pe bază de 
gaze naturale; 

 utilizarea terenului: depinde în primul rând de tipul de materie primă utilizată (flux de 
deşeuri, cultură care este special crescută pentru a genera electricitate, masă forestieră etc.), 
iar atunci când acestea nu sunt colectate corespunzător ar putea conduce la degradarea 
terenurilor sau a habitatelor naturale; 

 emisii de gaze cu efect de seră: unele surse de materii prime utizate în centralele pe biomasă 
sunt asociate cu emisii importante de gaze cu efect de seră în atmosferă; utilizarea biomasei 
forestiere nu generează emisii de gaze cu efect de seră, în cazul în care administratorii 
pădurilor recoltează masa forestieră într-o manieră durabilă şi replantează zona cu specii de 
arbori cu creştere rapidă (cu toate acestea, chiar şi atunci când sunt utilizate cele mai bune 
practici în domeniu, regenerarea pădurilor nu va avea loc imediat, astfel încât poate exista o 
perioadă lungă de timp până când resursele de biomasă pot atinge zero emisii de carbon). 

În ceea ce priveşte realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice în centrale 
geotermale, acţiunile vizează producerea energiei termice din apa geotermală şi distribuirea căldurii 
către consumatori, precum şi dezvoltarea/modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei termice 
către consumatori, după caz, fapt ce implică reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de 
sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare 
an (cărbune și gaz natural). 

Ca potenţiale forme de impact ce pot apărea ca urmare a implementării proiectelor tip centrale pe 
biomasă/biogaz şi geotermale, asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar, amintim: 

 pierderea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor de habitat utilizate pentru 
necesităţile de hrană, reproducere, odihnă: în cazul în care există suprapuneri ale proiectelor 
cu suprafeţele respective de habitat; 

 alterarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor de habitat utilizate pentru 
necesităţile de hrană, reproducere, odihnă: apariţia efectului de ruderalizare, a unor specii 
oportuniste, schimbări în caracteristicile solului, apei, ca urmare a deversărilor accidentale de 
poluanţi, tranzitului vehiculelor de transport a materialelor de construcţie etc.; 

 fragmentarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor de habitat utilizate pentru 
necesităţile de hrană, reproducere, odihnă: prin scindarea suprafeţelor unitare traversate de 
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către elementele noi construite, reprezentând astfel un potenţial efect de barieră în calea de 
deplasare a speciilor de interes comunitar (în special în cazul speciilor de amfibieni şi reptile, 
şi mamifere); 

 mortalitatea speciilor de interes comunitar: apariţia acestei forme de impact este însă mult 
mai puţin probabilă şi poate apărea ca urmare a intensificării tranzitului autovehiculelor 
utilizate pentru transportul materialelor de construcţie etc.;  

 perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar: ca urmare a intensificării nivelului de 
zgomot, particulelor de parf în atmosferă etc. 

Implementarea distribuţiei inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori rezidenţiali de 
energie electrică. 

 Nu au fost identificate forme potenţiale de impact generate de această acţiune asupra speciilor şi 
habitatelor de interes comunitar, întrucât lucrările se vor desfăşura în incinta zonelor rezidenţiale. 

Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la 
consumatorii industriali.  

Nu au fost identificate forme potenţiale de impact generate de această acţiune asupra speciilor şi 
habitatelor de interes comunitar, întrucât lucrările se vor desfăşura în incinta zonelor industriale. 

Centrale electrice de cogenerare.  

În cadrul programului operaţional sunt prevăzute realizarea centralelor electrice de cogenerare în 
zone industriale, ceea ce nu ar putea genera impact negativ asupra speciilor şi habitatelor de interes 
comunitar. 

Modernizarea/reabilitare reţele de transport şi distribuţie a energiei termice (în oraşele 
selectate).  

Întrucât aceste lucrări se vor desfăşura în interiorul zonelor urbane, nu va exista un impact negativ 
direct asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport.  

În cadul POIM 2014-2020 va fi finanţat proiectul „LEA 400kV dublu circuit Gutinaş – Smârdan” ce 
face parte din întăririle Reţelei Electrice de Transport (RET) necesare ca urmare a dezvoltării 
capacităţilor de producţie din zona de sud-est a ţării, fiind destinat evacuării energiei electrice 
produse în Centralele Electrice Eoliene din zona Dobrogea şi evitarea congestiilor în RET.  

Acest proiect intersectează două situri Natura 2000: situl de importanţă comunitară ROSCI0162 
Lunca Siretului Inferior şi situl de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. 

Pentru acest proiect a fost realizat studiul de evaluare adecvată, în aprilie 2013, şi a fost emis acordul 
de mediu nr. 8 din 27/11/2013, de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în baza 
următoarelor motive şi considerente: 

 alternativa de traseu propusă a fost aleasă pe baza unei analize multicriteriale (care ţine seama 
de criteriul economic precum şi cel de mediu) şi prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje: 

• Avantaje: 
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o traversează zone corespunzătoare din punct de vedere al stabilităţii terenului; 

o respectă distanţa prevăzută de legislaţia în domeniu faţă de zonele locuite şi alte 
obiective de pe traseu; 

o nu traversează suprafeţe mari de pădure; 

o intersectează teritoriul sitului ROSCI0162 pe distanţa de 655 m, dar fără însă a 
intersecta niciun habitat din cele care constituie obiectivele de conservare ale acestui 
sit; 

o pentru a trece de pe malul drept pe cel stâng al râului Siret, LEA intersectează pe o 
distanţă de 2295 m teritoriul în care ROSCI0162 şi ROSPA0071 se suprapun, 
traversând habitate seminaturale (plantaţii de plol, salcâm şi nuc), fără să intersecteze 
niciun tip de habitat de interes comunitar care constituie obiectivele de conservare 
ale ROSCI0162 sau cu valoare ecologică deosebită (pădure de luncă, zone de 
mlaştină); 

• Dezavantaje: 

o din suprafaţa de pădure defrişată, 0.2731 ha sunt pe teritoriul ROSCI0162, dar nu fac 
parte din habitatele care constituie obiectivele de conservare ale acestui sit; 

o este necesară defrişarea unor plopi dintr-o plantaţie sub formă de perdea, pe 
suprafaţa de 0.1080 ha, pe teritoriul ROSCI0162 şi ROSPA0071. 

 din punct de vedere al compatibilităţii cu obiectivele de protecţie ale siturilor Natura 2000, 
întrucât traseul proiectului LEA 400 kV d.c. Gutinaş – Smârdan nu traversează niciunul din 
cele 7 tipuri de habitate de interes comunitar de pe teritoriul ROSCI0162 menţionate în 
formularul standard, se consideră că impactul va fi nesemnificativ în toate etapele de 
implementare ale proiectului; 

 în ceea ce priveşte impactul direct, indirect şi cumulat, impactul preconizat asupra 
componentei biodiversitate va exista doar în faza de construcţie şi reconstrucţie ecologică şi 
va consta într-un impact negativ nesemnificativ, direct, indirect, temporar, reversibil, cauzat de lucrările 
de defrişare a vegetaţiei forestiere pe culoarul de protecţie a LEA, săpare/forare a şanţului 
pentru LES, lucrările de pe platforma de tranziţie din LES în LEA, de amenajare a 
platformelor de lucru (pentru fiecare stâlp), de săpare/forare a găurilor de fundare a stâlpilor 
LEA. 

Pentru implementarea proiectului vizat vor fi luate în considerare toate măsurile prezentate în 
acordul de mediu menţionat, pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea 
efectelor negative semnificative asupra mediului, precum şi planul de monitorizare a mediului. 

Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale şi a 
parametrilor de funcţionare în vederea îmbunătăţirii conexiunilor cu sistemele de transport 
ale statelor vecine.  

Prin POIM 2014-2020 se analizează posibilitatea finanţării a două componente ale proiectului 
“Dezvoltarea capacităţii de transport a SNT în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România – 
Republica Moldova”, şi anume cele două staţii de comprimare gaze din localităţile Oneşti, respectiv 
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Ghereieşti, alte proiecte care răspund obiectivelor programului putând fi însă identificate de către 
beneficiar pe parcursul implementării POIM. 

Formele potenţiale de impact ce pot apărea asupra speciilor de interes comunitar ca urmare a 
realizării celor două staţii de comprimare gaze, în cazul în care desfăşurarea lucrărilor de construcţie 
va avea loc pe suprafaţa sau în vecinătatea siturilor Natura 2000, se referă la:  

 pierderea sau alterarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor din habitatele 
utilizate pentru necesităţile de hrană, adăpost, reproducere ale speciile de interes comunitar, ca 
urmare a suprapunerii construcţiei în sine sau a organizării de şantier pe suprafaţa acestora, 
îndepărtării vegetaţiei în vederea curăţării terenului alocat pentru utilizarea permanentă sau 
temporară de către instalaţiile şi facilităţile auxiliare, modificării caracteristicilor stratului de sol 
vegetal (fertilitate, textură) etc.; 

 mortalitatea speciilor de interes comunitar: în special în cazul speciilor de amfibieni, reptile şi 
mamifere de talie mică, ca urmare a deplasării echipamentelor/utilajelor de construcţie şi 
autovehiculelor în anumite zone ce pot fi utilizate de către speciile de amfibieni şi, mai ales, de 
reptile, pentru însorit sau pentru necesităţi de hrană, adăpost etc.; 

 perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar: datorită intensificării nivelului de zgomot, 
emisiilor de praf, schimbărilor intervenite în calitatea aerului, ca urmare a prezenţei 
echipamentelor/utilajelor de construcţie şi autovehiculelor pe amplasament, manevrării 
pământului, excavaţii, stocarea în grămezi a pământului de-a lungul zonelor de construcţii şi 
drumurilor de acces; precum şi datorită schimbărilor intervenite în calitatea solului, apei, ca 
urmare a scurgerilor accidentale de ape uzate menajere şi tehnologice, de carburanţi şi/sau ulei 
de la echipamentele/utilajele de construcţie/mentenanţă etc.  

Menţionăm că locaţiile în care vor fi implementate cele două staţii de comprimare nu se află pe 
suprafaţa vreunui sit Natura 2000 şi nici în vecinătatea acestora. Cel mai apropiat sit faţă de staţia de 
comprimare de la Oneşti se afă la o distanţă de aproximativ 3 km, şi anume ROSCI0059 Dealul 
Perchiu. 

O componentă importantă a proiectului, care însă nu va fi finanţată prin prezentul program 
operaţional, este reprezentată de viitorul traseu al conductei Oneşti - Gheraieşti pe teritoriul Unităţii 
Administrativ Teritoriale (UAT) Oneşti, care este posibil să intersecteze următoarele situri Natura 
2000: ROSCI0059 Dealul Perchiu (în această zonă conducta nou proiectată este paralelă cu cele 2 
conducte existente Dn500  Oneşti – Gheraieşti, la o distanţă de max. 10 m de acestea), ROSCI0364 
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman, ROSPA0138 Piatra 
Soimului-Scorteni-Gârleni şi ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu. Precizăm însă ca aceasta va face parte 
dintr-un proiect distinct şi nu se încadrează în investiţiile prevăzute în cadrul POIM 2014-2020.  
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Tabel nr. 4-1 Analiza preliminară a potenţialelor forme de impact asupra componentelor de interes comunitar 

Domeniu / 
Componentă POIM 

Componente de interes comunitar 

Floră şi 
habitate Nevertebrate Peşti Reptile şi 

amfibieni Păsări Mamifere Lilieci 

Transport 

Rutier PH, AH, FH, PA PH, AH, FH, M, PA PH, AH, FH, M, PA PH, AH, FH, M, PA PH, AH, M, PA PH, AH, FH, M, PA PH, AH, FH,  M, PA 

Feroviar PH, AH, FH, PA PH, AH, FH, M, PA PH, AH, FH, M, PA PH, AH, FH, M, PA PH, AH, M, PA PH, AH, FH, M, PA PH, AH, FH, M, PA 
Naval (căi navigabile şi 
porturi) PH, AH PH, AH PH, AH, FH, M PH, AH PH, AH PH, AH PH, AH 

Aerian PA PA PA PA PA PA PA 

Intermodal PH PH PH PH PH PH PH 

Transport urban subteran - - - - - - - 

Mediu 

Managementul deşeurilor PH, ÎH PH, ÎH PA, ÎH PH, ÎH PH, ÎH PH, ÎH PH, ÎH 

Managementul apei potabile 
şi al apei uzate PH, ÎH PH, ÎH ÎH PH, ÎH PH, ÎH PH, ÎH PH, ÎH 

Managementul ariilor 
naturale protejate ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH 

Calitatea aerului - - - - - - - 

Situri contaminate ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH 

Managementul riscurilor 
(măsuri non-structurale) ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH ÎH 

Managementul riscurilor 
(măsuri structurale - 
inundaţii şi eroziune 
costieră) 

PH, AH PH, AH PH, AH PH, AH PH, AH PH, AH PH, AH 

Rezistenţa la dezastre 
naturale - - - - - - - 

Energie 

Resurse regenerabile 
(centrale pe biomasă/biogaz 
şi geotermale şi 
extinderea/modernizarea 
reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice) 

PH, AH, PA PH, AH, PA AH PH, AH, FH, PA PH, AH, PA PH, AH, FH, PA PH, AH, PA 
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Domeniu / 
Componentă POIM 

Componente de interes comunitar 

Floră şi 
habitate Nevertebrate Peşti Reptile şi 

amfibieni Păsări Mamifere Lilieci 

Implementarea distribuţiei 
inteligentă într-o zonă 
omogenă de consumatori 
rezidenţiali de energie 
electrică 

- - - - - - - 

Implementarea unui număr 
de sisteme de monitorizare a 
consumurilor de energie la 
consumatorii industriali 

- - - - - - - 

Centrale electrice de 
cogenerare 

- - - - - - - 

Modernizarea/reabilitare 
reţele de transport şi 
distribuţie a energiei termice 
(în oraşele selectate) 

- - - - - - - 

Realizarea şi/sau 
modernizarea reţelelor 
electrice de transport 

PH, AH PH, AH - PH, AH PH, AH, M PH, AH PH, AH 

Realizarea de noi reţele de 
transport a gazelor naturale 
(construcţia unor 
componente din proiect - 
staţii de comprimare gaze) 

PH, AH PH, AH AH PH, AH PH, AH PH, AH PH, AH 

PH = pierdere habitate – distrugerea totală a habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor din habitatele utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de 
interes comunitar (prin realizarea de construcţii sau acitivăţi similare); AH = alterarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor habitatelor utilizate pentru necesităţile de hrană, 
odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar (poluare, modificări regim hidric, etc.); FH = fragmentarea habitatelor de interes comunitar sau a suprafeţelor habitatelor utilizate 
pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar (limitarea dispersiei/mobilităţii/efect de barieră); M = mortalitatea speciilor de interes comunitar 
(mortalitate rutieră sau victime ca urmare a activităţilor desfăşurate); PA = perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar (deranjarea animalelor în urma activităţilor desfăşurate: 
prezenţă umană, zgomot) sau alterarea proceselor naturale care asigură integritatea habitatelor; ÎH = îmbunătăţirea habitatelor naturale sau a suprafeţelor de habitat utilizate/ce pot fi 
utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. 
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4.3 ESTIMAREA SUPRAFEŢELOR DIN INTERIORUL ŞI 
VECINĂTATEA SITURILOR NATURA 2000 POTENŢIAL 
AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PROPUSE 
DE POIM 

4.3.1 Metodologie 
Localizarea proiectelor a fost realizată utilizând datele vectoriale primite de la beneficiar, iar pentru 
acele proiecte pentru care aceste informaţii nu au putut fi puse la dispoziţie de către beneficiar, 
localizarea spaţială a fost realizată cu ajutorul digitizărilor pe baza imaginilor satelitare Google Earth 
Pro, conform informaţiilor disponibile în titlul proiectelor (de exemplu, în cazul unor proiecte 
regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, de apărare împotriva inundaţiilor, de 
protecţie şi reabilitare a zonei costiere, staţii de comprimare gaze etc.). De asemenea, în cazul 
proiectelor ce vizează îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie au fost extrase porţiunile 
corespunzătoare din şenalul navigabil disponibil pe site-ul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos 
R.A. Galaţi.  

Prezenta revizie a studiului (rev03) s-a realizat pe baza traseelor puse la dispoziţie de Ministerul 
Transporturilor pentru domeniul rutier. Anterior, această informaţie spaţială fusese furnizată de 
elaboratorul MPGT (AECOM). 

Pentru a avea o imagine cât mai completă asupra întregului program operaţional, în analiză au fost 
incluse atât proiectele noi cât şi proiectele fazate, chiar dacă o parte din acestea din urmă au parcurs 
deja procedura de evaluare adecvată. 

Pentru evaluarea suprafeţelor de teren afectate de implementarea proiectelor POIM au fost create 
poligoane corespunzătoare proiectelor care implică atât construcţii noi, cât şi lucrări de 
modernizare/reabilitare/extindere (drumuri, căi ferate, depozite de deşeuri, staţii de 
transfer/sortare/compostare/tratare mecano-biologică, puncte de colectare, staţii de epurare, staţii 
de tratare apă potabilă, stâlpi de electrificare, staţii de comprimare gaze etc.) folosind funcţia 
“Buffer” din ArcGIS 10.1. Distanţele folosite au fost diferite în funcţie de tipul de lucrare implicată 
(autostradă, drum expres, drum naţional, cale ferată, căi navigabile, clădiri etc.) şi de forma de impact 
anticipată (distrugere habitat, alterare, perturbare). Poligoanele proiectelor astfel create au fost 
intersectate cu zonele de sensibilitate din siturile Natura 2000 (SCI şi SPA) şi din zona de buffer de 1 
km desemnată în jurul siturilor, fiind apoi calculate suprafeţele comune şi defalcate pe grade de 
sensibilitate, domeniu, subdomeniu şi amplasarea faţă de aria naturală protejată (în interior sau în 
zona de buffer). Distanţele utilizate pentru impact de tip perturbare au fost stabilite în conformitate 
cu informaţiile disponibile în literatura de specialitate (ex.: Forman et al. 2002). Pentru sectorul de 
apă şi apă uzată trebuie menţionat că buffer-ul pentru construcţii existente (suprafaţa efectivă 
construită a STAP şi SEAU), a fost desemnat convenţional, pe baza informaţiilor disponibile în 
literatură pentru astfel de staţii, ca fiind de 5 ha pentru cele realizate pentru oraşe, respectiv 1 ha 
pentru cele realizate pentru comune şi sate. 

În ceea ce priveşte intersecţia proiectelor cu categoriile de utilizare a terenurilor (conform Corine 
Land Cover 2006), menţionăm că în cazul ocupării permanente, în cadrul analizei, a fost luat în 
considerare buffer-ul aferent proiectelor ce presupun construcţii noi sau extinderi (respectiv acolo 
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unde se va produce o pierdere de habitat), iar în cazul ocupării temporare a fost considerat buffer-ul 
pentru proiectele ce implică modernizări sau reabilitări ale unor construcţii existente (respectiv acolo 
unde se va produce o alterare a habitatului). 

Buffer-ele utilizate pentru fiecare tip de lucrare şi formă de impact sunt prezentate în tabelul 
următor. 

 
Tabel nr. 4-2 Buffere utilizate pentru crearea poligoanelor ce au fost folosite ulterior la calcularea 
suprafeţelor afectate 

 

Buffer 
construcţii 
existente 

(m) 

Buffer 
constructii 

permanente 
(efecte directe) 

(m) 

Lucrari 
temporare 
(alterare 

habitate) (m) 

Perturbare 
(efecte 

indirecte) (m) 

Îmbunătăţ
ire 

habitate 
(m) 

TRANSPORT 
SECTOR RUTIER  

Drumuri noi 

Autostradă - 25 15 680 - 
Drumuri expres  - 25 15 675 - 
Variante de 
ocolire - 20 15 680 - 

Reabilitări DN 5 - 5 495 - 
SECTOR FEROVIAR  

Proiecte noi Linii cale ferată - 20 15 680 - 
Modernizări 
Reabilitări 

Electrificări 
Linii cale ferată - - 15 - - 

SECTOR NAVAL  
Îmbunătăţirea 
navigaţiei Şenal navigabil - - Poligon existent - - 

Constucţii noi 

Terminal 
intermodal în 
cadrul porturilor 
existente 

- Poligoane 
existente - - - 

Reabilitări Porturi - - Poligoane 
existente - - 

Modernizări Ecluze - - Poligoane 
existente - - 

Apărări şi 
consolidări de 
mal 

Maluri Canal 
Sulina - - Poligoane 

AFDJ - - 

SECTOR AERIAN  
Modernizare Aeroport - - - 200 - 

MEDIU 
APĂ/APĂ UZATĂ  

Construcţii noi/ 
Extinderi STAP/SEAU - 

Suprafaţă 
constructie 

efectiva 
- - 

Poligoane 
beneficiar / 
Intravilanul 
localităţilor 
menţionate 

Reabilitări/ 
Modernizări3 STAP/SEAU - - - - 

Poligoane 
beneficiar / 
Intravilanul 

                                                 
3 Se presupune că toate lucrările de reablitare/modernizare se vor derula pe amplasamentele existente ale STAP/SEAU 
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Buffer 
construcţii 
existente 

(m) 

Buffer 
constructii 

permanente 
(efecte directe) 

(m) 

Lucrari 
temporare 
(alterare 

habitate) (m) 

Perturbare 
(efecte 

indirecte) (m) 

Îmbunătăţ
ire 

habitate 
(m) 

localităţilor 
menţionate 

DEŞEURI  

Construcţii noi 

Staţii transfer, 
sortare, MBT, 
compostare, 
incinerator, 
depozite 

- Poligoane 
digitizate - - - 

Închideri 
obiective 

Închidere 
depozite 
neconforme 

- - - - Poligoane 
digitizate 

SITURI CONTAMINATE  

Reabilitări Batale - - - - Poligoane 
digitizate 

INUNDAŢII  

Construcţii noi Lucrări 
hidrotehnice - Poligoane 

digitizate - - - 

ZONE COSTIERE  

Reabilitări Zonă costieră - - Poligoane 
digitizate - - 

ENERGIE 

Construcţii noi Linie electrică - 54 (în zonele cu 
defrişări) 6 - - 

 
4.3.2 Domeniul Transport 

În cazul proiectelor aferente domeniului transport, suprafeţele de habitat ce ar putea fi pierdute 
efectiv sunt echivalente cu 0.03% din suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 0.12% din zonele buffer 
de 1km în jurul acestora. În total există riscul pierderii unor suprafeţe echivalente cu 0.06% din 
totalul existent în situri şi în zonele buffer. Suprafeţele pierdute în zone cu sensibilitate foarte mare şi 
mare vor fi echivalente cu > 0.01% din suprafaţa siturilor intersectate şi > 0.01% din cea a zonelor 
buffer. 

Suprafeţele de habitat potenţial alterate ca urmare a implementării acestui domeniu reprezintă 0.26% 
din suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 0.44% din zonele buffer de 1km, suprafaţa totală alterată 
fiind echivalentă cu 0.33% din suprafaţa totală a ariilor protejate şi buffer-ele în jurul acestora. 
Suprafeţele cu sensibilitate foarte mare şi mare potenţial alterate sunt echivalente cu 0.18% din 
suprafaţa siturilor intersectate şi 0.16% din suprafaţa zonelor buffer. 

Zonele în care ar putea apărea perturbări ale activităţii speciilor sunt estimate că vor acoperi 2.62% 
din suprafaţa totală a siturilor intersectate şi 9.62% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele 
afectate de perturbări sunt echivalente cu 5.32% din totalul siturilor şi a zonelor buffer. Suprafeţele 
afectate de perturbări în zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare sunt echivalente cu 0.83% din 
suprafaţa totală a siturilor SCI intersectate şi 1.55% din zonele buffer.  

În cazul domeniului transport ar putea fi afectate în total suprafeţe echivalente cu 2.91% din 
suprafaţa totală a siturilor SCI intersectate şi suprafeţe echivalente cu 10.18% din zona de buffer de 
1km în jurul siturilor Natura 2000. Suprafaţa totală potenţial afectată este de 5.71% din habitatele 
prezente în sit şi în buffer-ul de 1km în jurul ariilor protejate. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi 
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mare ar putea fi afectate suprafeţe care reprezintă 1.01% din suprafaţa siturilor intersectate şi 0.85% 
din zonele buffer create pentru situri. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA), suprafeţele de habitat potenţial 
pierdute prin implementarea proiectelor sunt echivalente cu 0.04% din suprafaţa totală a siturilor 
SPA intersectate şi 0.10% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele potenţial pierdute sunt 
echivalente cu 0.06% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate 
foarte mare şi mare suprafeţele ce ar putea fi pierdute sunt echivalente cu > 0.01% din suprafaţa 
siturilor SPA şi a zonelor buffer. 

Suprafeţele de habitat potenţial alterate sunt echivalente cu 0.26% din suprafaţa totală a siturilor SPA 
intersectate şi 0.45% din zonele buffer. În total suprafeţele potenţial alterate reprezintă 0.32% din 
suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare 
suprafeţele potenţial alterate reprezintă 0.02% din suprafaţa totală a siturilor intersectate şi 0.05% din 
suprafaţa zonelor buffer. 

Zonele de perturbare ar putea reprezenta 2.64% din suprafaţa siturilor SPA intersectate şi 7.88% din 
suprafaţa zonelor buffer. Suprafeţele totale potenţial perturbate sunt echivalente cu 4.27% din 
suprafaţa totală a siturilor SPA şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare 
suprafeţele potenţial afectate de perturbări sunt echivalente cu 1.16% din suprafaţa siturilor şi 1.55% 
din suprafaţa zonelor buffer. 

Suprafeţele totale potenţial afectate de implementarea proiectelor sunt echivalente cu 2.93% din 
suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 8.42% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele 
potenţial afectate reprezintă 4.64% din suprafaţa totală a siturilor SPA şi a zonelor buffer. În cazul 
zonelor cu sensibilitate foarte mare şi mare suprafeţele totale potenţial afectate sunt echivalente cu 
1.20% din suprafaţa siturilor SPA şi 1.61% din suprafaţa zonelor buffer. 

  

4.3.3 Domeniul Mediu 
În cazul proiectelor aferente domeniului mediu, suprafeţele de habitat ce ar putea fi pierdute sunt 
echivalente cu 0.01% din suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 0.02% din zonele buffer de 1km în 
jurul acestora. În total ar putea fi pierdute suprafeţe echivalente cu 0.01% din totalul existent în situri 
şi în zonele buffer. Suprafeţele potenţial pierdute în zone cu sensibilitate foarte mare şi mare vor fi 
echivalente cu <0.01% din suprafaţa siturilor intersectate şi tot <0.01% din cea a zonelor buffer. 

Suprafeţele de habitat potenţial alterate ca urmare a implementării acestui scenariu reprezintă 
<0.01% din suprafaţa SCI-urilor intersectate şi 0.01% din zonele buffer de 1km, suprafaţa totală 
potenţial alterată fiind echivalentă cu <0.01% din suprafaţa totală a ariilor protejate şi buffer-ele în 
jurul acestora. Suprafeţele cu sensibilitate foarte mare şi mare alterate ar putea fi echivalente cu 
<0.01% din suprafaţa siturilor intersectate şi a zonelor buffer. 

În cazul domeniului mediu ar putea fi afectate în total suprafeţe echivalente cu 0.01% din suprafaţa 
totală a SCI-urilor intersectate şi suprafeţe echivalente cu 0.02% din zona de buffer de 1km în jurul 
siturilor Natura 2000. Suprafaţa totală potenţial afectată este de 0.01% din habitatele prezente în sit 
şi în buffer-ul de 1km în jurul ariilor protejate. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare ar putea 
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fi afectate suprafeţe care reprezintă <0.01% din suprafaţa siturilor intersectate şi din zonele buffer 
create pentru situri. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA), suprafeţele de habitat potenţial 
pierdute prin implementarea proiectelor sunt echivalente cu 0.01% din suprafaţa totală a siturilor 
SPA intersectate şi 0.02% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele potenţial pierdute sunt 
echivalente cu 0.01% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate 
foarte mare şi mare, suprafeţele ce ar putea fi pierdute sunt echivalente cu <0.01% din suprafaţa 
siturilor SPA şi din cea a zonelor buffer. 

Suprafeţele de habitat potenţial alterate sunt echivalente cu 0.01% din suprafaţa totală a siturilor SPA 
intersectate şi 0.04% din zonele buffer. În total suprafeţele potenţial alterate reprezintă 0.02% din 
suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare, 
suprafeţele potenţial alterate reprezintă 0.01% din suprafaţa totală a siturilor intersectate şi 0.04% din 
suprafaţa zonelor buffer. 

Suprafeţele totale potenţial afectate de implementarea proiectelor sunt echivalente cu 0.01% din 
suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 0.02% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele 
potenţial afectate reprezintă 0.01% din suprafaţa totală a siturilor SPA şi a zonelor buffer. În cazul 
zonelor cu sensibilitate foarte mare şi mare suprafeţele totale potenţial afectate sunt echivalente cu 
0.01% din suprafaţa siturilor SPA şi 0.04% din suprafaţa zonelor buffer. 

 

De asemenea, în cadrul domeniului Mediu există o serie de suprafeţe care ar putea beneficia de  
îmbunătăţiri ale condiţiilor de habitat ca urmare a implementării proiectelor prevăzute în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare ce presupun reabilitarea siturilor contaminate, 
închiderea depozitelor neconforme de deşeuri sau realizarea de staţii de epurare a apelor uzate. 

Aceste suprafeţe reprezintă 0.30% din suprafaţa totală a SCI-urilor intersectate şi 2.16% din zonele 
de buffer de 1km în jurul siturilor. În total suprafeţele care ar putea beneficia de  îmbunătăţiri ale 
condiţiilor de habitat sunt echivalente cu 1.07% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer.  

În cazul SPA-urilor, aceste suprafeţe reprezintă 0.13% din suprafaţa totală a siturilor intersectate şi 
2.67% din zonele de buffer de 1km în jurul siturilor. În total suprafeţele care ar putea beneficia de  
îmbunătăţiri ale condiţiilor de habitat sunt echivalente cu 0.99% din suprafaţa totală a SPA-urilor şi a 
zonelor buffer aferente. 

 

4.3.4 Domeniul Energie 
În cazul proiectelor aferente domeniului energie, suprafeţele de habitat ce ar putea fi pierdute sunt 
echivalente cu <0.01% din suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 0.02% din zonele buffer de 1km în 
jurul acestora. În total ar putea fi pierdute suprafeţe echivalente cu 0.01% din totalul existent în situri 
şi în zonele buffer. Nu au fost identificate suprafeţe pierdute în zone cu cu sensibilitate foarte mare 
şi mare din suprafaţa siturilor intersectate şi din cea a zonelor buffer. 

Suprafeţele de habitat potenţial alterate ca urmare a implementării acestui domeniu reprezintă 0.02% 
din suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 0.02% din zonele buffer de 1km, suprafaţa totală potenţial 
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alterată fiind echivalentă tot cu 0.02% din suprafaţa totală a ariilor protejate şi buffer-ele în jurul 
acestora. Suprafeţele cu sensibilitate foarte mare şi mare potenţial alterate sunt echivalente cu 
<0.01% din suprafaţa siturilor intersectate şi a zonelor buffer. 

În cazul domeniului energie ar putea fi afectate în total suprafeţe echivalente cu 0.02% din suprafaţa 
totală a siturilor SCI intersectate şi suprafeţe echivalente cu 0.04% din zona de buffer de 1km în 
jurul siturilor Natura 2000. Suprafaţa totală potenţial afectată este de 0.03% din habitatele prezente 
în sit şi în buffer-ul de 1km în jurul ariilor protejate. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare ar 
putea fi afectate suprafeţe care reprezintă 0.01% din suprafaţa siturilor intersectate şi a zonelor 
buffer create pentru situri. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA), suprafeţele de habitat potenţial 
pierdute prin implementarea proiectelor sunt echivalente cu <0.01% din suprafaţa totală a siturilor 
SPA intersectate şi din cea a zonelor buffer. În total suprafeţele potenţial pierdute sunt echivalente 
cu <0.01% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi 
mare, suprafeţele ce ar putea fi pierdute sunt echivalente cu <0.01% din suprafaţa siturilor SPA. Nu 
au fost identificate suprafeţe ce vor fi pierdute în zone cu sensibilitate foarte mare şi mare din cadrul 
zonelor buffer.  

Suprafeţele de habitat potenţial alterate sunt echivalente cu <0.01% din suprafaţa totală a siturilor 
SPA intersectate şi 0.01% din zonele buffer. În total suprafeţele potenţial alterate reprezintă 0.01% 
din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate foarte mare şi mare, 
suprafeţele potenţial alterate reprezintă <0.01% din suprafaţa totală a siturilor intersectate. Nu au 
fost identificate suprafeţe ce ar putea fi alterate în zone cu sensibilitate foarte mare şi mare din cadrul 
zonelor buffer. 

Suprafeţele totale potenţial afectate de implementarea proiectelor sunt echivalente cu <0.01% din 
suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 0.01% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele 
potenţial afectate reprezintă 0.01% din suprafaţa totală a siturilor SPA şi a zonelor buffer. În cazul 
zonelor cu sensibilitate foarte mare şi mare suprafeţele totale potenţial afectate sunt echivalente cu 
<0.01% din suprafaţa siturilor SPA. Nu au fost identificate suprafeţe ce vor fi afectate în zone cu 
sensibilitate foarte mare şi mare din cadrul zonelor buffer. 
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Figura nr. 4-7 Domeniul Transport – Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate 

    
Figura nr. 4-8 Domeniul Transport - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială (SPA) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate 
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Figura nr. 4-9 Domeniul Mediu – Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate 

  
Figura nr. 4-10 Domeniul Mediu - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială (SPA) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate 
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Figura nr. 4-11 Domeniul Energie – Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate 

 
Figura nr. 4-12 Domeniul Energie - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială (SPA) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate 
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Tabel nr. 4-3 Domeniul Transport - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  

Domeniu Subdomeniu 
Interior Exterior Buffer 1 km 

Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte 

mare Mare Moderata Scazuta Fara 
sensibilitate 

Transport 

Rutier 85.54 102.91 307.46 127.77 160.86 34.77 86.83 162.52 678.29 1283.30 

Feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Naval 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total/sensibilitate 85.54 102.91 307.46 127.77 160.86 34.77 86.83 162.52 678.29 1283.30 

Total/localizare 784.53 2245.71      

TOTAL 3030.25 

 
 
Tabel nr. 4-4 Domeniul Transport - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 
aferentă 

Domeniu Subdomeniu 
Interior Exterior Buffer 1 km 

Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara 
sensibilitate 

Transport 

Rutier 40.55 475.04 436.69 85.88 18.76 35.56 238.99 655.45 259.47 61.76 

Feroviar 0.00 0.00 13.41 0.01 0.00 0.00 0.00 15.99 8.78 0.00 

Naval 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total/sensibilitate 40.55 475.04 450.10 85.89 18.76 35.56 238.99 671.43 268.25 61.76 

Total/localizare 1070.34 1275.99      

TOTAL 2346.33 
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Tabel nr. 4-5 Domeniul Transport - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  

Domeniu Subdomeniu 
Interior Exterior Buffer 1 km 

Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara 
sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 

Transport 

Rutier 63.88 85.42 208.42 118.62 153.51 26.91 67.73 114.91 548.43 1105.63 

Feroviar 90.31 126.12 193.19 200.79 142.79 61.66 72.95 160.69 370.86 1387.50 

Naval 664.41 4420.46 1429.72 12.09 53.53 701.25 2239.92 1236.43 29.64 432.58 

Total/sensibilitate 818.60 4632.00 1831.33 331.50 349.83 789.82 2380.61 1512.03 948.93 2925.71 

Total/localizare 7963.25 8557.09      

TOTAL 16520.34 

 

Tabel nr. 4-6 Domeniul Transport - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km aferentă 

Domeniu Subdomeniu 
Interior Exterior Buffer 1 km 

Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara 
sensibilitate 

Transport 

Rutier 28.24 310.47 285.66 85.11 13.28 40.96 162.50 518.69 294.97 78.66 

Feroviar 72.21 119.92 341.43 66.83 35.94 45.99 113.71 520.72 210.19 99.02 

Naval 0.00 49.70 5113.40 882.16 18.40 1.34 191.82 3099.31 451.50 55.23 

Total/sensibilitate 100.45 480.09 5740.49 1034.10 67.61 88.29 468.04 4138.71 956.66 232.90 

Total/localizare 7422.75 5884.61      

TOTAL 13307.35 
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Tabel nr. 4-7 Domeniul Transport - Suprafeţele de teren (ha) afectate de perturbări din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km 
aferentă  

Domeniu Subdomeniu 
Interior Exterior Buffer 1 km 

Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 
Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 

Transport 

Rutier 4860.53 9098.36 12101.25 8241.24 8292.18 2209.18 4559.80 8741.94 25966.71 61244.45 

Feroviar 4908.38 6643.16 12818.67 8078.87 5831.21 2961.46 3418.63 9781.00 17498.79 49636.55 

Naval     10.75     31.97 

Total/sensibilitate 9768.90 15741.52 24919.92 16320.11 14134.14 5170.63 7978.43 18522.94 43465.50 110912.97 

Total/localizare 80884.59 186050.48      

TOTAL 266935.07 

 

Tabel nr. 4-8 Domeniul Transport - Suprafeţele de teren (ha) afectate de perturbări din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 
1km aferentă 

Domeniu Subdomeniu 
Interior Exterior Buffer 1 km 

Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 
Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 

Transport 

Rutier 2346.94 18686.44 17957.24 4247.54 494.96 2050.82 9806.34 30152.47 15348.81 4898.79 

Feroviar 4787.15 7710.45 16952.12 2134.43 1211.02 1958.44 6458.37 18894.71 9607.36 3720.94 

Naval 0.00 142.80 0.00 0.00 0.00 9.83 32.48 159.11 75.46 0.00 

Total/sensibilitate 7134.09 26539.69 34909.36 6381.97 1705.98 4019.09 16297.19 49206.29 25031.63 8619.73 

Total/localizare 76671.10 103173.93      

TOTAL 179845.03 

 

 

 

 

Tabel nr. 4-9 Domeniul Transport - Suprafeţele de teren (ha) totale afectate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  
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Domeniu Subdomeniu 
Interior Exterior Buffer 1 km 

Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 
Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 

Transport 

Rutier 5009.94 9286.69 12617.13 8487.63 8606.54 2270.86 4714.37 9019.37 27193.43 63633.38 

Feroviar 4998.68 6769.28 13011.86 8279.66 5974.01 3023.12 3491.59 9941.69 17869.65 51024.05 

Naval 664.41 4420.46 1429.72 12.09 64.27 701.25 2239.92 1236.43 29.64 464.55 

Total/sensibilitate 10673.03 20476.44 27058.71 16779.38 14644.82 5995.22 10445.87 20197.49 45092.72 115121.98 

Total/localizare 89632.38 196853.29      

TOTAL 286485.66 

 

Tabel nr. 4-10 Domeniul Transport - Suprafeţele de teren (ha) totale afectate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 
aferentă 

Domeniu Subdomeniu 
Interior Exterior Buffer 1 km 

Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 
Foarte 
mare Mare Moderata Scazuta Fara 

sensibilitate 

Transport 

Rutier 2415.73 19471.95 18679.59 4418.52 527.00 2127.34 10207.83 31326.61 15903.26 5039.21 

Feroviar 4859.37 7830.37 17306.97 2201.27 1246.96 2004.44 6572.08 19431.41 9826.33 3819.95 

Naval 0.00 192.50 5113.40 882.16 18.40 11.17 224.30 3258.41 526.96 55.23 

Total/sensibilitate 7275.09 27494.82 41099.96 7501.96 1792.35 4142.94 17004.21 54016.43 26256.54 8914.39 

Total/localizare 85164.18 110334.52      

TOTAL 195498.70 

 

 

 

 

 

Tabel nr. 4-11 Domeniul Mediu - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  
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Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Mediu 

Apă/Apă uzată 0.96 7.26 19.10 41.29 96.39 0.76 2.75 5.91 39.30 215.29 

Deşeuri 1.07 0.90 0.49 0.06 1.19 0.00 0.00 0.78 0.86 10.47 
Situri contaminate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inundaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 
Zone costiere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total/sensibilitate 2.03 8.16 19.59 41.35 97.58 0.76 2.75 6.69 40.16 226.22 
Total/localizare 168.71 276.58 

TOTAL 445.29 

 

Tabel nr. 4-12 Domeniul Mediu - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 
aferentă 

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Mediu 

Apă/Apă uzată 19.13 13.29 24.86 53.76 11.96 1.60 6.18 26.71 120.33 44.18 
Deşeuri 0.00 0.53 0.20 0.01 0.00 0.00 0.78 22.31 0.82 0.00 

Situri contaminate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Inundaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zone costiere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total/sensibilitate 19.13 13.83 25.05 53.77 11.96 1.60 6.96 49.02 121.15 44.18 
Total/localizare 123.74 222.91 

TOTAL 346.65 
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Tabel nr. 4-13 Domeniul Mediu - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Mediu 

Deşeuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Situri contaminate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Inundaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zone costiere 44.13 0.00 0.00 0.00 0.01 50.00 0.00 0.00 0.00 19.46 
Total/sensibilitate 44.13 0.00 0.00 0.00 0.01 50.00 0.00 0.00 0.00 19.46 
Total/localizare 44.14 69.46 

TOTAL 113.60 

 

Tabel nr. 4-14 Domeniul Mediu - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km aferentă 

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Mediu 

Deşeuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Situri contaminate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inundaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Zone costiere 0.04 212.40 0.00 0.00 0.00 234.76 202.60 25.23 0.96 0.96 

Total/sensibilitate 0.04 212.40 0.00 0.00 0.00 234.76 202.60 25.23 0.96 0.96 
Total/localizare 212.44 464.51 

TOTAL 676.95 
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Tabel nr. 4-15 Domeniul Mediu - Suprafeţele de teren (ha) totale afectate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Mediu 

Apă/Apă uzată 0.96 7.26 19.10 41.29 96.39 0.76 2.75 5.91 39.30 215.29 

Deşeuri 1.07 0.90 0.49 0.06 1.19 0.00 0.00 0.78 0.86 10.47 
Situri contaminate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inundaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 
Zone costiere 44.13 0.00 0.00 0.00 0.01 50.00 0.00 0.00 0.00 19.46 

Total/sensibilitate 46.16 8.16 19.59 41.35 97.59 50.76 2.75 6.69 40.16 245.69 
Total/localizare 168.71 276.11 

TOTAL 444.81 

 

Tabel nr. 4-16 Domeniul Mediu - Suprafeţele de teren (ha) totale afectate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 
aferentă 

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Mediu 

Apă/Apă uzată 19.13 13.29 24.86 53.76 11.96 1.60 6.18 26.71 120.33 44.18 
Deşeuri 0.00 0.53 0.20 0.01 0.00 0.00 0.78 22.31 0.82 0.00 

Situri contaminate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Inundaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zone costiere 0.04 212.40 0.00 0.00 0.00 234.76 202.60 25.23 0.96 0.96 
Total/sensibilitate 19.17 226.23 25.05 53.77 11.96 236.36 209.56 74.25 122.11 45.14 
Total/localizare 123.74 222.91 

TOTAL 346.65 
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Tabel nr. 4-17 Domeniul Mediu - Suprafeţele de teren (ha) din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă care ar putea 
beneficia de îmbunătăţiri ale condiţiilor de habitat 

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Mediu 

Apă/Apă uzată 28.23 249.08 600.18 1743.31 2964.32 76.98 309.78 692.41 4473.69 22952.03 

Deşeuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 
Situri contaminate 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 
Total/sensibilitate 28.23 249.08 600.18 1744.87 2964.32 76.98 309.78 692.55 4474.48 22952.03 
Total/localizare 5586.68 28505.82 

TOTAL 34092.50 

 

Tabel nr. 4-18 Domeniul Mediu - Suprafeţele de teren (ha) din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km aferentă care ar 
putea beneficia de îmbunătăţiri ale condiţiilor de habitat 

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Mediu 

Apă/Apă uzată 517.21 289.76 513.5 1125.74 317.64 214.82 1002.17 3786.36 16403.95 6621.37 

Deşeuri 0.96 1.23 2.49 0.00 0.00 0.06 0.08 0.30 0.00 0.00 

Situri contaminate 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total/sensibilitate 518.17 290.99 515.99 1126.52 317.64 214.88 1002.25 3786.66 16403.95 6621.37 
Total/localizare 2769.31 28029.11 

TOTAL 30798.42 
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Tabel nr. 4-19 Domeniul Energie - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Energie 

Energie 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 1.08 

Total/sensibilitate 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 1.08 
Total/localizare 0.36 8.88 

TOTAL 9.24 

 

Tabel nr. 4-20 Domeniul Energie - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 
aferentă 

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Energie 

Energie 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 
Total/sensibilitate 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 
Total/localizare 0.11 0.11 

TOTAL 0.22 

 

Tabel nr. 4-21 Domeniul Energie - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Energie 

Energie 0.16 0.00 0.00 0.77 2.92 0.14 0.00 0.00 4.49 1.45 

Total/sensibilitate 0.16 0.00 0.00 0.77 2.92 0.14 0.00 0.00 4.49 1.45 
Total/localizare 3.86 6.07 

TOTAL 9.93 
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Tabel nr. 4-22 Domeniul Energie - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km aferentă 

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Energie 

Energie 0.00 0.10 0.93 0.10 0.00 0.00 0.00 1.76 1.74 0.00 
Total/sensibilitate 0.00 0.10 0.93 0.10 0.00 0.00 0.00 1.76 1.74 0.00 
Total/localizare 1.12 3.51 

TOTAL 4.62 

 

Tabel nr. 4-23 Domeniul Energie - Suprafeţele de teren (ha) totale afectate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă  

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Energie 

Energie 0.16 0.00 0.00 1.14 2.92 0.14 0.00 0.00 12.28 2.53 

Total/sensibilitate 0.16 0.00 0.00 1.14 2.92 0.14 0.00 0.00 12.28 2.53 
Total/localizare 4.22 14.95 

TOTAL 19.17 

 

Tabel nr. 4-24 Domeniul Energie - Suprafeţele de teren (ha) totale afectate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 
aferentă 

Domeniu Subdomeniu Interior Exterior Buffer 1 km 
Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate Foarte mare Mare Moderata Scazuta Fara sensibilitate 

Energie 

Energie 0.00 0.10 0.93 0.20 0.00 0.00 0.00 1.76 1.86 0.00 
Total/sensibilitate 0.00 0.10 0.93 0.20 0.00 0.00 0.00 1.76 1.86 0.00 
Total/localizare 1.23 3.62 

TOTAL 4.85 
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4.3.5 Analiza generală a suprafeţelor afectate de implementarea 
programului operaţional 

Implementarea proiectelor prevăzute în cadrul POIM 2014-2020 ar putea afecta suprafeţe de 2.91% 
din totalul siturilor de interes comunitar intersectate şi de 10.18% din totalul suprafeţelor de buffer 
de 1 km din jurul acestora, precum şi de 2.93% din totalul  siturilor de protecţie avifaunistică şi de 
8.42% din totalul suprafeţelor zonelor de buffer din jurul acestora pentru domeniul Transporturi, de 
0.01% din totalul siturilor de interes comunitar intersectate şi de 0.01% din zona de buffer de 1 km a 
acestora, precum şi de 0.01% din totalul siturilor de protecţie avifaunistică şi de 0.02% din totalul 
suprafeţelor de buffer de 1 km din jurul acestora, pentru domeniul Mediu, respectiv de 0.02% din 
totalul siturilor de interes comunitar intersectate şi de 0.04% din totalul suprafeţelor de buffer ale 
acestora, precum şi de <0.01% din totalul siturilor de protecţie avifaunistică şi de 0.01% din zona de 
buffer ale acestora pentru domeniul Energie. 

Precizăm că, în cazul proiectelor privind transportul aerian, cel mai probabil, nu vor exista suprafeţe 
afectate la nivelul reţelei naţionale de situri Natura 2000 (atât în ceea ce priveşte interiorul siturilor, 
cât şi zonele de buffer de 1 km de la nivelul acestora), dat fiind faptul că investiţiile identificate/ 
propuse la acest moment se situează la distanţe considerabile faţă de siturile de importanţă 
comunitară şi cele de protecţie specială avifaunistică. 

Suprafeţele totale cumulate potenţial afectate de proiectele incluse în POIM reprezintă 2.16% din 
totalul suprafeţelor la nivel naţional ale siturilor de importanţă comunitară şi 2.31% din totalul 
suprafeţelor la nivel naţional ale siturilor de protecţie specială avifaunistică. 

 
Tabel nr. 4-25 Suprafeţele de teren totale afectate (ha) în siturile Natura 2000 şi în zona buffer de 
1km aferentă prin implementarea celor 3 domenii (transport, mediu, energie) 

   Total suprafeţe afectate (ha) 

Transport 
SCI 

Interior 89632.38 
286485.66 

Buffer 1km 196853.29 

SPA 
Interior 85164.18 

195498.70 
Buffer 1km 110334.52 

Mediu 
SCI 

Interior 168.70 
444.81 

Buffer 1km 276.10 

SPA 
Interior 123.74 

346.65 
Buffer 1km 222.91 

Energie 
SCI 

Interior 4.22 
19.17 

Buffer 1km 14.95 

SPA 
Interior 1.23 

4.85 
Buffer 1km 3.62 

Total suprafeţe afectate în SCI 286949.64 

Total suprafeţe afectate în SPA 286837.16 
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4.4 EVALUAREA IMPACTULUI 
4.4.1 Evaluarea semnificaţiei impactului 

Aprecierea semnificaţiei impactului s-a realizat ca funcţie de magnitudinea modificărilor şi a clasei de 
sensibilitate în care aceste modificări sunt propuse. 

Clasele de sensibilitate au fost stabilite pe baza ponderii de reprezentare a numărului de habitate şi 
specii de interes comunitar, pe diferitele tipuri de utilizare a terenului din interiorul fiecărui sit 
Natura 2000 (respectiv câte specii pot fi regăsite în fiecare poligon aparţinând unei clase de utilizare a 
terenului4 din interiorul siturilor Natura 2000), şi anume: Lipsă sensibilitate (0% din totalul speciilor), 
Mică (0,01 – 24,9%), Moderată (25 – 49,9%), Mare (50 – 74,9%), Foarte mare (75 – 100%). Detalii 
privind metodologia de determinare a sensibilităţii sunt prezentate în secţiunea 6.2. 

Magnitudinea modificărilor a fost apreciată exclusiv pe baza ponderii de afectare a suprafeţelor 
corespunzătoare fiecărei clase de sensibilitate (ce procent din fiecare zonă de sensibilitate urmează a 
fi afectat de proiectele propuse). Clasele utilizate sunt: Fără modificări (0%), Mică (0,01 – 24,9%), 
Moderată (25 – 49,9%), Mare (50 – 74,9%), Foarte mare (75 – 100%). 

Matricea de evaluare a semnificaţiei impactului (Tabel nr. 4-26) propune o abordare facilă de 
identificare a siturilor în care este cel mai probabil să apară un impact semnificativ ca urmare a 
implementării proiectelor propuse în cadrul POIM 2014-2020. Subliniem faptul că la acest nivel 
strategic de analiză, semnificaţia impactului nu reprezintă o certitudine. Pentru toate siturile, 
impactul semnificativ poate fi corect estimat doar printr-o evaluare cumulativă, în fază de proiect, a 
tuturor propunerilor de intervenţii (existente sau propuse) în interiorul ariilor naturale protejate. 

 
Tabel nr. 4-26 Matricea de evaluare a semnificaţiei  impactului 

  Clase de sensibilitate 
  Foarte Mare Mare Moderată Scăzută Lipsă 

sensibilitate 

Magnitudinea 
modificărilor 

propuse 

Foarte 
Mare 

Impact 
semnificativ 

Impact 
semnificativ 

Impact 
semnificativ 

Impact 
moderat 

Impact 
redus 

Mare Impact 
semnificativ 

Impact 
semnificativ 

Impact 
semnificativ 

Impact 
moderat 

Impact 
redus 

Moderată Impact 
semnificativ 

Impact 
semnificativ 

Impact 
moderat 

Impact 
moderat 

Impact 
redus 

Mică Impact 
moderat 

Impact 
moderat 

Impact 
moderat 

Impact 
redus 

Impact 
redus 

Fără 
modificări 

Lipsa impact Lipsa impact Lipsa impact Lipsa 
impact 

Lipsa 
impact 

 

 

 

                                                 
4 Conform Corine Land Cover 2006 
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4.4.2 Rezultatele evaluării 
Reţeaua de situri de importanţă comunitară (SCI) 

Prin implementarea proiectelor aferente POIM 2014-2020 ar putea fi afectate 148 de situri de 
importanţă comunitară şi există posibilitatea de a afecta semnificativ 11 dintre acestea (Tabelul nr. 
4-27), respectiv ROSCI0063 Defileul Jiului, ROSCI0101 Larion, ROSCI0160 Pădurea Icuşeni, 
ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud, ROSCI0207 Postăvarul, ROSCI0232 Someşul Mare 
Superior, ROSCI0279 Borzont, ROSCI0284 Cheile Teregovei, ROSCI0342 Pădurea Târgu Mureş, 
ROSCI0368 Râul Mureş între Deda şi Reghin şi ROSCI0373 Râul Mureş între Branişca şi Ilia, ceea ce 
reprezintă 7.43% din totalul siturilor intersectate de proiectele propuse. Raportat la toată reţeaua de 
situri de importanţă comunitară din România, circa 38.64% din totalul siturilor sunt afectate de 
implementarea proiectelor POIM, în timp ce pentru 2.87% există o probabilitate ridicată de a fi 
afectate semnificativ.  

 
Tabel nr. 4-27 Magnitudinea modificărilor (exprimată prin procente ale unei suprafeţe cu un grad 
cunoscut de sensibilitate) şi semnificaţia impactului în siturile de importanţă comunitară 
intersectate de proiectele propuse 

Cod sit Denumire sit 

Sensibilitate Probabilitate 
ridicată de 

afectare 
semnificativă 

a sitului 

Fără 
sensibilitate Scazută Moderată Mare Foarte 

mare 

ROSCI0001 Aninişurile de pe Tărlung 0,18 0,00 0,00 10,67 1,64   
ROSCI0004 Băgău 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00   

ROSCI0005 
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul 
Sărat Câineni 0,42 0,00 9,31 0,05 0,00   

ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei 0,06 0,02 0,00 5,03 0,00   
ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos 3,28 1,50 0,33 0,00 0,00   
ROSCI0008 Betfia 0,07 0,62 0,00 0,00 7,31   
ROSCI0010 Bistriţa Aurie 28,73 0,25 0,00 0,00 15,79   
ROSCI0013 Bucegi 0,14 3,87 0,13 0,00 0,00   
ROSCI0014 Bucşani 0,08 0,00 0,00 0,00 7,95   
ROSCI0019 Călimani - Gurghiu 0,22 1,13 1,79 0,00 0,00   
ROSCI0021 Câmpia Ierului 0,33 0,09 0,05 0,00 0,00   
ROSCI0022 Canaralele Dunării 0,03 0,61 0,04 8,55 0,00   
ROSCI0025 Cefa 2,39 0,00 3,06 1,09 0,00   
ROSCI0037 Ciomad - Balvanyos 0,00 0,03 0,00 0,00 0,71   
ROSCI0039 Ciuperceni - Desa 0,32 0,16 1,47 0,00 0,00   
ROSCI0040 Coasta Lunii 16,92 0,00 0,00 15,33 0,22   
ROSCI0043 Comana 1,10 0,27 0,25 0,00 0,00   
ROSCI0044 Corabia - Turnu Măgurele 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00   
ROSCI0045 Coridorul Jiului 0,02 0,40 1,82 0,00 0,00   
ROSCI0046 Cozia 0,47 1,07 3,80 10,56 0,00   
ROSCI0049 Crişul Negru 0,76 0,00 0,00 0,00 0,86   
ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea 0,00 0,09 0,00 0,00 0,31   
ROSCI0051 Cuşma 0,54 0,29 0,77 0,27 0,00   
ROSCI0054 Dealul Cetăţii Deva 24,39 0,00 0,00 0,00 0,00   



                            Ministerul Fondurilor Europene Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  
 Studiu EA_POIM_rev03_DI  

 

140 
 

 

 

Cod sit Denumire sit 

Sensibilitate Probabilitate 
ridicată de 

afectare 
semnificativă 

a sitului 

Fără 
sensibilitate Scazută Moderată Mare Foarte 

mare 

ROSCI0055 
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina 
Hărman 4,32 11,59 0,85 0,00 0,00   

ROSCI0059 Dealul Perchiu 17,82 2,68 0,00 0,69 0,00   

ROSCI0062 
Defileul Crişului Repede - Pădurea 
Craiului 0,09 0,08 0,08 1,19 0,00   

ROSCI0063 Defileul Jiului 1,51 1,21 2,56 26,25 0,00 Da 
ROSCI0064 Defileul Mureşului 3,64 7,81 8,64 0,04 0,00   
ROSCI0065 Delta Dunării 0,01 0,01 0,08 0,00 0,00   
ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01   
ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei 0,01 0,10 0,00 0,29 0,00   
ROSCI0070 Drocea 0,04 0,00 0,05 0,00 0,15   
ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea 95,27 0,00 0,00 0,00 0,00   
ROSCI0085 Frumoasa 0,01 0,16 0,44 0,00 0,00   
ROSCI0087 Grădiştea Muncelului - Ciclovina 0,74 0,79 0,45 0,08 0,00   
ROSCI0088 Gura Vedei - Şaica - Slobozia 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00   
ROSCI0098 Lacul Peţea 20,07 5,73 0,00 0,00 0,00   
ROSCI0101 Larion 4,75 0,00 3,14 1,18 42,46 Da 
ROSCI0102 Leaota 0,06 0,00 7,06 0,00 0,00   
ROSCI0103 Lunca Buzăului 0,31 1,54 0,79 0,00 0,72   
ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului 0,00 1,53 0,33 0,00 0,00   
ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului 1,72 0,00 0,00 0,00 0,62   
ROSCI0109 Lunca Timişului 0,03 0,46 0,64 0,32 0,00   
ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci 0,01 0,00 0,24 0,00 0,00   
ROSCI0113 Mlaştina după Luncă 0,80 0,24 7,95 0,15 0,00   
ROSCI0122 Munţii Făgăraş 0,00 0,01 0,38 0,00 0,00   
ROSCI0123 Munţii Măcinului 0,03 0,10 0,00 0,23 0,00   
ROSCI0124 Munţii Maramureşului 0,07 0,83 0,16 0,00 0,00   
ROSCI0125 Munţii Rodnei 0,03 0,18 1,12 0,00 0,00   
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00   
ROSCI0130 Oituz - Ojdula 0,24 0,31 3,65 0,95 0,00   
ROSCI0131 Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 0,05 0,00 0,00 0,00 3,42   
ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2,54 1,92 0,55 2,27 11,94   
ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea 0,13 0,87 0,00 0,00 5,26   
ROSCI0137 Pădurea Bogăţii 0,32 1,72 0,01 19,75 0,00   
ROSCI0153 Pădurea Glodeasa 0,00 0,00 0,17 0,00 3,06   
ROSCI0158 Pădurea Bălteni - Hârboanca 32,00 0,00 0,00 0,00 8,22   
ROSCI0160 Pădurea Icuşeni 0,00 0,00 0,00 0,00 62,81 Da 
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 0,31 3,11 0,00 0,00 0,43   
ROSCI0168 Pădurea Sarului 0,06 0,00 0,00 0,00 0,95   

ROSCI0170 
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la 
Prejmer 2,15 0,82 14,91 5,78 0,00   

ROSCI0174 Pădurea Studiniţa 0,03 0,00 0,00 12,70 0,00   

ROSCI0186 
Pădurile de Stejar Pufos de pe 
Târnava Mare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11   

ROSCI0192 Peştera Măgurici 5,07 0,00 0,00 10,07 0,00   
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ROSCI0194 Piatra Craiului 0,31 4,90 3,69 1,73 0,00   
ROSCI0195 Piatra Mare 0,39 2,78 7,79 0,00 0,00   

ROSCI0197 
Plaja submersă Eforie Nord - Eforie 
Sud 0,01 0,00 0,00 0,00 31,43 Da 

ROSCI0200 Platoul Vaşcău 0,12 0,00 0,16 0,45 0,00   
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean 0,06 0,20 1,66 0,00 0,00   
ROSCI0202 Silvostepa Olteniei 0,05 0,00 0,00 3,76 0,00   
ROSCI0206 Porţile de Fier 0,08 0,43 1,77 0,00 0,00   
ROSCI0207 Postăvarul 3,41 0,47 2,35 26,21 0,00 Da 
ROSCI0213 Râul Prut 0,08 0,01 0,72 0,00 0,00   
ROSCI0214 Râul Tur 0,06 0,02 1,75 0,00 0,00   
ROSCI0220 Săcueni 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00   
ROSCI0221 Sărăturile din valea Ilenei 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00   
ROSCI0226 Semenic - Cheile Caraşului 0,01 0,41 0,00 0,79 0,00   
ROSCI0227 Sighişoara - Târnava Mare 1,62 1,64 3,36 0,00 0,00   
ROSCI0231 Nădab - Socodor - Vărşad 0,02 0,00 0,00 0,07 2,11   
ROSCI0232 Someşul Mare Superior 19,66 0,00 0,47 0,00 58,93 Da 
ROSCI0236 Strei - Haţeg 1,26 0,96 3,49 0,00 0,00   
ROSCI0240 Tăşad 7,60 0,00 0,07 2,58 0,00   
ROSCI0245 Tinovul de la Româneşti 94,25 0,00 0,00 0,00 0,00   
ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei 1,02 9,79 0,44 0,00 0,00   
ROSCI0251 Tisa Superioară 14,99 10,94 0,77 0,00 0,57   
ROSCI0253 Trascău 0,02 0,32 0,43 0,78 0,00   
ROSCI0259 Valea Călmăţuiului 0,21 0,00 0,00 0,81 0,00   
ROSCI0264 Valea Izei şi Dealul Solovan 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00   
ROSCI0265 Valea lui David 5,37 15,21 0,00 0,00 9,38   
ROSCI0266 Valea Olteţului 0,13 4,85 0,04 1,23 0,00   
ROSCI0270 Vânători - Neamţ 0,02 0,57 0,31 0,78 0,00   
ROSCI0279 Borzont 4,82 0,00 0,00 77,24 0,00 Da 
ROSCI0283 Cheile Doftanei 0,39 2,07 6,04 6,13 0,00   
ROSCI0284 Cheile Teregovei 10,78 0,81 0,00 0,00 41,54 Da 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 0,11 0,00 0,09 0,14 0,00   

ROSCI0291 
Coridorul Munţii Bihorului - Codru 
Moma 0,76 0,00 0,10 0,00 4,10   

ROSCI0292 
Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - 
Retezat 0,04 0,26 0,00 1,51 0,00   

ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 0,01 0,01 0,05 0,00 0,06   
ROSCI0296 Dealurile Drăgăşaniului 0,06 0,00 0,00 0,00 0,12   
ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 2,80 0,03 2,45 3,68 0,08   
ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 0,48 0,00 0,97 0,00 2,80   
ROSCI0303 Hârtibaciu Sud - Est 0,15 0,00 0,17 0,06 0,13   
ROSCI0304 Hârtibaciu Sud - Vest 3,95 1,44 0,62 0,00 3,56   
ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca 2,75 0,00 0,00 2,60 0,51   
ROSCI0308 Lacul şi Pădurea Cernica 0,08 0,52 0,00 1,40 0,00   
ROSCI0314 Lozna 0,10 0,44 0,00 0,00 1,15   
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ROSCI0315 Lunca Chineja 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00   
ROSCI0320 Mociar 0,13 0,00 0,00 0,00 0,21   
ROSCI0321 Moldova Superioară 17,61 0,00 4,33 0,00 0,00   
ROSCI0322 Muntele Şes 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00   
ROSCI0323 Muntii Ciucului 0,32 0,00 0,08 0,02 0,00   
ROSCI0324 Munţii Bihor 0,27 0,04 0,00 0,00 1,31   
ROSCI0326 Muscelele Argeşului 0,20 0,17 0,00 0,00 1,82   
ROSCI0328 Obcinele Bucovinei 0,11 0,52 0,30 0,00 0,00   
ROSCI0329 Oltul Superior 13,62 0,04 0,00 0,80 20,55   
ROSCI0330 Oseşti - Bârzeşti 4,47 0,00 0,00 3,34 8,11   
ROSCI0341 Pădurea şi Lacul Stolnici 1,80 13,14 2,35 0,00 16,46   
ROSCI0342 Pădurea Târgu Mureş 0,40 0,00 0,55 0,00 54,80 Da 
ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00   
ROSCI0352 Perşani 4,23 0,00 0,00 2,26 13,80   
ROSCI0353 Peştera - Deleni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02   
ROSCI0354 Platforma Cotmeana 0,16 0,06 0,00 0,85 0,00   
ROSCI0355 Podişul Lipovei - Poiana Ruscă 1,65 0,00 0,00 0,00 2,63   
ROSCI0358 Pricop - Huta - Certeze 2,73 4,75 2,15 4,18 12,23   

ROSCI0360 
Râul Bârlad între  Zorleni şi Gura 
Gârbăvoţulu 0,59 1,31 15,65 0,00 4,22   

ROSCI0363 
Râul Moldova între Oniceni şi 
Miteşti 0,97 0,06 0,43 0,66 1,20   

ROSCI0364 
Râul Moldova între Tupilaţi şi 
Roman 0,23 0,00 2,27 0,53 0,00   

ROSCI0365 
Râul Moldova între Păltinoasa şi  
Ruşi 2,15 0,00 0,00 0,94 3,10   

ROSCI0366 Râul Motru 15,72 0,00 1,87 0,00 5,68   
ROSCI0367 Râul Mureş între Moreşti şi Ogra 10,51 10,81 0,22 0,00 2,27   
ROSCI0368 Râul Mureş între Deda şi  Reghin 32,85 0,00 0,00 0,00 30,88 Da 
ROSCI0369 Râul Mureş între Iernuţeni şi Periş 14,24 0,00 28,95 0,00 21,58   
ROSCI0373 Râul Mureş între Brănişca şi Ilia 3,93 0,00 0,00 27,17 3,97 Da 
ROSCI0374 Râul Negru 0,11 0,00 0,00 0,31 0,17   

ROSCI0376 
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu 
Măgurele 0,10 0,00 0,00 2,48 1,54   

ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman 0,72 0,00 1,00 1,95 1,20   
ROSCI0380 Râul Suceava Liteni 2,62 0,00 2,99 4,93 2,16   

ROSCI0382 
Râul Târnava Mare  între Copşa Mică 
şi Mihalţ 7,90 0,24 13,32 0,00 22,81   

ROSCI0383 
Râul Târnava Mare între Odorheiu 
Secuiesc şi Vânăt 2,37 0,00 12,29 0,61 1,48   

ROSCI0384 Râul Târnava Mică 1,07 0,00 0,57 0,00 1,06   
ROSCI0385 Râul Timis între Rusca şi Prisaca 14,22 0,00 9,49 0,28 4,68   
ROSCI0386 Râul Vedea 9,39 0,01 1,15 1,53 0,00   
ROSCI0393 Someşul Mare 22,36 6,07 5,72 0,00 14,07   
ROSCI0394 Someşul Mic 6,49 0,00 0,00 0,00 22,55   
ROSCI0400 Şieu - Budac 2,25 0,80 0,00 0,00 4,89   
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ROSCI0406 Zarandul de Est 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00   
ROSCI0407 Zarandul de Vest 4,50 0,02 0,18 0,36 3,80   

 

Localizarea spaţială a siturilor de importanţă comunitară (SCI) în care este posibilă apariţia unui 
impact moderat sau semnificativ ca urmare a modificărilor aduse de proiectele propuse, este 
prezentată în Figura nr. 4-13, iar listele acestor situri împreună cu proiectele care pot genera un 
potenţial impact moderat sau semnificativ sunt prezentate în Anexa nr. 12 şi Anexa nr. 13. 
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Figura nr. 4-13 Situri de importanţă comunitară (SCI) în care este posibilă apariţia unui impact moderat (portocaliu) sau semnificativ (roşu) ca urmare a 

modificărilor aduse de proiectele propuse 
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Reţeaua de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA) 

Prin implementarea proiectelor aferente POIM 2014-2020 ar putea fi afectate 79 de situri de 
protecţie specială avifaunistică şi există posibilitatea de a afecta semnificativ 2 dintre acestea, 
respectiv ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior şi ROSPA0137 Padurea Radomir, ceea ce reprezintă 
2.5% din totalul siturilor intersectate de proiectele propuse. Raportat la toată reţeaua de situri de 
protecţie specială avifaunistică din România, circa 53.4% din totalul siturilor ar putea fi afectate de 
implementarea proiectelor POIM, în timp ce pentru 1.35% există o probabilitate ridicată de a fi 
afectate semnificativ. 

 
Tabel nr. 4-28 Magnitudinea modificărilor (exprimată prin procente ale unei suprafeţe cu un grad 
cunoscut de sensibilitate) şi semnificaţia impactului în siturile de protecţie specială avifaunistică 
intersectate de proiectele propuse 

Cod sit Denumire sit 

Sensibilitate Probabilitate 
ridicată de 

afectare 
semnificativă a 

sitului 

Fără 
sensibilitate Scazută Moderată Mare Foarte 

mare 

ROSPA0001 Aliman - Adamclisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

ROSPA0002 Allah Bair - Capidava 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00   

ROSPA0004 Balta Albă - Amara - Jirlău 0,00 0,07 0,38 12,19 0,00   

ROSPA0005 Balta Mica a Brailei 0,00 0,00 4,06 0,00 0,00   

ROSPA0006 Balta Tătaru 0,00 0,00 6,78 0,00 0,00   

ROSPA0012 Braţul Borcea 0,00 0,01 0,51 0,00 0,00   

ROSPA0013 Calafat - Ciuperceni - Dunăre 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00   

ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 0,00 0,06 4,68 0,10 0,00   

ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00   

ROSPA0019 Cheile Dobrogei 0,65 0,03 0,00 2,35 0,00   

ROSPA0021 Ciocăneşti - Dunăre 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00   

ROSPA0022 Comana 0,00 0,31 1,41 0,00 0,00   

ROSPA0023 Confluenţa Jiu - Dunăre 0,00 0,01 1,77 0,00 0,00   

ROSPA0024 Confluenţa Olt - Dunăre 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00   

ROSPA0025 Cozia - Buila - Vânturariţa 0,00 2,27 0,64 11,54 0,16   

ROSPA0026 Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 0,00 8,81 0,01 0,00 0,00   

ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor 0,30 1,48 0,51 0,19 0,00   

ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului 0,00 0,68 4,27 4,68 0,00   

ROSPA0029 
Defileul Mureşului Inferior -  Dealurile 
Lip 0,06 0,09 3,89 2,21 0,00   

ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior 9,31 4,23 0,41 7,51 25,37 Da 

ROSPA0031 
Delta Dunării şi Complexul Razim - 
Sinoie 0,00 0,00 0,16 0,04 0,00   

ROSPA0032 Deniz Tepe 0,00 0,10 0,00 3,76 0,00   

ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului 0,09 0,01 1,76 3,93 0,00   

ROSPA0034 Depresiunea şi Munţii Ciucului 0,04 0,02 1,43 0,12 0,00   

ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei 0,00 0,00 0,02 0,00 0,16   

ROSPA0037 Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 0,00 0,41 15,59 0,00 0,00   

ROSPA0038 Dunăre - Olteniţa 0,00 0,10 2,49 0,00 0,00   

ROSPA0039 Dunăre - Ostroave 0,00 0,41 8,31 0,28 0,00   
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ROSPA0041 Eleşteele Iernut - Cipău 0,00 12,73 6,77 0,00 7,40   

ROSPA0043 Frumoasa 0,00 0,00 0,12 0,01 0,41   

ROSPA0045 Grădiştea Muncelului - Cioclovina 0,00 0,06 0,00 1,31 0,75   

ROSPA0048 Ianca - Plopu - Sărat 0,00 0,26 1,07 4,20 0,00   

ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş 0,00 0,30 41,11 0,56 0,00   

ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - 
Bereş 0,00 1,79 0,02 1,48 8,52   

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului 0,00 0,01 1,84 0,00 0,00   

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 0,00 1,23 2,25 0,09 1,24   

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00   

ROSPA0073 Măcin - Niculiţel 0,03 0,34 2,83 0,90 0,00   

ROSPA0074 Maglavit 0,00 0,42 6,66 2,50 0,00   

ROSPA0076 Marea Neagră 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00   

ROSPA0077 Măxineni 0,00 0,00 0,04 1,01 0,00   

ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei 0,02 0,27 0,23 1,38 0,00   

ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt 0,03 0,38 0,26 0,00 0,12   

ROSPA0085 Muntii Rodnei 0,01 0,04 0,14 0,95 0,00   

ROSPA0086 Munţii Semenic - Cheile Caraşului 0,01 0,00 0,01 0,00 0,61   

ROSPA0087 Munţii Trascăului 0,07 0,08 2,12 0,44 1,17   

ROSPA0089 Obcina Feredeului 0,12 0,00 0,00 0,25 0,34   

ROSPA0090 Ostrovu Lung - Gostinu 0,00 0,00 12,58 0,00 0,00   

ROSPA0091 Pădurea Babadag 0,02 0,00 0,06 1,82 0,08   

ROSPA0092 Pădurea Bârnova 0,00 0,02 0,06 0,51 0,07   

ROSPA0093 Pădurea Bogata 0,00 0,29 0,04 21,48 0,00   

ROSPA0097 Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 0,00 0,26 6,03 0,47 0,00   

ROSPA0098 Piemontul Făgăraş 0,26 0,05 1,05 1,53 0,07   

ROSPA0099 Podisul Hartibaciu 0,00 0,05 2,40 0,19 0,00   

ROSPA0102 Suhaia 0,00 0,00 4,16 0,00 0,00   

ROSPA0103 Valea Alceului 0,00 0,00 4,20 0,13 0,00   

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 0,00 0,25 4,47 0,24 0,00   

ROSPA0107 Vânători - Neamţ 0,00 0,34 0,31 1,16 0,00   

ROSPA0108 Vedea - Dunăre 0,00 0,02 1,58 0,15 0,00   

ROSPA0110 Acumularile Rogojesti - Bucecea 0,01 0,09 0,56 0,00 0,00   

ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului 0,00 1,19 6,07 5,95 0,00   

ROSPA0115 Defileul Crisului Repede-Valea Iadului 0,02 0,52 1,28 2,89 0,00   

ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei 0,02 0,01 0,00 0,08 0,00   

ROSPA0117 Drocea - Zarand 0,06 0,00 0,06 0,14 0,00   

ROSPA0119 Horga - Zorleni 0,00 0,27 0,94 0,63 0,05   

ROSPA0121 Lacul Brateş 0,01 0,63 0,00 2,92 0,42   

ROSPA0122 Lacul şi Pădurea Cernica 0,19 0,00 0,00 0,35 1,20   

ROSPA0123 
Lacurile de acumulare de pe Crisul 
Repede 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 0,00 0,18 1,02 11,80 0,00   

ROSPA0128 Lunca Timisului 0,00 0,00 0,91 0,19 0,00   
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ROSPA0129 Masivul Ceahlau 0,13 0,27 1,68 1,44 0,44   

ROSPA0131 Munţii Maramureşului 0,02 0,00 0,30 0,00 0,71   

ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00   

ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00   

ROSPA0137 Padurea Radomir 0,00 2,20 0,00 36,36 0,00 Da 

ROSPA0143 Tisa Superioară 0,00 4,33 23,81 1,72 0,00   

ROSPA0145 Valea Călmăţuiului 0,01 0,00 0,00 0,88 0,01   

ROSPA0146 Valea Calnistei 0,32 0,00 0,00 0,59 0,00   

ROSPA0148 Vitanesti-Rasmiresti 0,00 0,31 0,50 7,31 0,00   

 

Localizarea spaţială a siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) în care este posibilă apariţia 
unui impact moderat sau semnificativ ca urmare a modificărilor aduse de proiectele propuse, este 
prezentată în Figura nr. 4-14, iar listele acestor situri împreună cu proiectele care pot genera un 
potenţial impact moderat sau semnificativ sunt prezentate în Anexa nr. 14 şi Anexa nr. 15. 
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Figura nr. 4-14 Situri de protecţie specială avifaunistică (SPA) în care este posibilă apariţia unui impact moderat (portocaliu) sau semnificativ (roşu) ca 

urmare a modificărilor aduse de proiectele propuse 



                            Ministerul Fondurilor Europene Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  
 Studiu EA_POIM_rev03_DI  

 

149 
 

 

 

4.4.3 Impactul rezidual 
Impactul rezidual reprezintă nivelul impactului rămas în urma aplicării măsurilor de evitare şi 
reducere a impacturilor. 

Considerăm că reducerea impactului estimat în urma implementării proiectelor POIM 2014-2020 se 
poate realiza prin aplicarea măsurilor propuse în cadrul secţiunii 5.1 (măsuri de evitare şi reducere a 
impactului). În principal, există două abordări esenţiale: 

 Evitarea zonelor sensibile. Evitarea siturilor Natura 2000 şi/sau a zonelor sensibile din 
interiorul acestora. În acest fel, proiectele vor intersecta teritorii aparţinând unor clase mai 
mici de sensibilitate sau chiar a unor clase “fără sensibilitate”, rezultând în reducerea 
semnificaţiei impactului (de la impact semnificativ la impact moderat sau de la impact 
moderat la impact redus); 

 Reducerea magnitudinii modificărilor. Implementarea unor măsuri de reducere a 
impacturilor (a suprafeţelor afectatea de manifestarea acestor impacturi), conducând astfel la 
reducerea manitudinii modificărilor şi implicit la posibilitatea reducerii impactului (similar 
abordării anterioare); de exemplu, instalarea unor panouri fonoabsorbante într-o zonă 
importantă de cuibărit va reduce suprafaţa afectată de zgomot din interiorul zonei respective, 
şi astfel se va reduce şi semnificaţia impactului proiectului propus. 

Recomandăm ca în faza de proiectare să fie aplicate, acolo unde este cazul, ambele abordări 
menţionate mai sus, în scopul de a asigura reducerea la minim a riscului de afectare semnificativă a 
siturilor Natura 2000. 

Pentru siturile mici (de preferat < 3000 ha, dar mai ales cele < 1000 ha) este obligatorie găsirea unor 
soluţii pentru evitarea amplasării/intersectării proiectelor cu siturile Natura 2000. Această soluţie ar 
duce la evitarea majorităţii impacturilor semnificative identificate (cu excepţia ROSCI0063 Defileul 
Jiului). 

Pentru siturile mari unde nu este posibilă evitarea amplasării/intersectării proiectelor cu siturile 
Natura  2000, sunt necesare măsuri de evitare a zonelor cu sensibilitate foarte mare şi mare, de 
preferat şi a zonelor cu sensibilitate moderată. 

Măsurile de reducere a impactului sunt necesare pentru toate proiectele localizate în interiorul sau 
imediata vecinătate a siturilor Natura 2000, a căror magnitudine a modificărilor propuse este 
moderată, mare sau foarte mare. 

Implementarea măsurilor de evitare şi reducere a impactului în maniera propusă aici este în măsură 
să asigure evitarea unui impact rezidual semnificativ. 
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5 MĂSURI DE DIMINUARE A 
IMPACTULUI ASUPRA SPECIILOR ŞI 
HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE 
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

5.1 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI  
În următorii ani, proiectele propuse spre finanţare în cadrul POIM 2014-2020 vor parcurge etape 
succesive de planificare, proiectare şi implementare, la nivelul cărora este necesară considerarea 
implementării următorului set de măsuri, pentru evitarea şi reducerea impactului asupra reţelei 
naţionale de situri Natura 2000. O parte din proiectele POIM (proiectele fazate) au parcurs deja 
procedurile de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, actele de 
reglementare ale acestora conţinând o serie de măsuri de evitare şi reducere a impactului. Pentru 
acestea din urmă în cazul apariţiei unor modificări va fi necesară reparcurgerea etapei de încadrare. 

Măsurile propuse sunt formulate într-o manieră generală pentru a acoperi cerinţele varietăţii de 
proiecte propuse spre finanţare în cadrul POIM 2014-2020. 
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Tabel nr. 5-1 Măsuri propuse pentru evitarea şi reducerea impactului proiectelor POIM 2014-2020 asupra siturilor Natura 2000 

Componentă/tip 
impact 

Cod 
măsură 

Măsură Rezultate aşteptate 

Planificare, 
proiectare şi 
evaluare de 
impact 

M1 
Evaluarea strategică de mediu, evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată trebuie demarate încă 
din primele faze de proiectare şi continuate pe tot parcursul dezvoltării şi implementării proiectelor, în special în 
cazul acelor propuneri de proiect ce pot genera efecte asupra siturilor Natura 2000. 

Reducerea costurilor de 
mediu asociate proiectelor 

M2 

Pentru toate proiectele noi ce presupun construcţii în interiorul sau imediata vecinătate5 a siturilor Natura 2000 
este necesară realizarea unor studii de evaluare adecvată, elaborate riguros din punct de vedere tehnic şi ştiinţific, 
care să respecte cele mai bune practici în domeniu. Pe baza acestor studii trebuie să reiasă clar suprafeţele 
habitatelor (Natura 2000, ale speciilor de interes comunitar) afectate de implementarea proiectelor (inclusiv 
suprafeţele corespunzătoare măsurilor de evitare/reducere/compensare), iar propunerea măsurilor de 
evitare/reducere/compensare trebuie să ţină cont de cerinţele ecologice ale fiecărei specii sau habitat de interes 
comunitar. În cazul proiectele fazate pentru care s-a derulat deja etapa evaluării adecvate dar suferă modificări va 
fi necesară parcurgerea din nou a etapei de încadrare. 

M3 

Pentru toate proiectele ce presupun construcţii în interiorul sau imediata vecinătate a siturilor Natura 2000, se 
recomandă adoptarea unui grafic de realizare a lucrărilor care să aibă ca obiectiv planificarea timpului de execuţie a 
lucrărilor astfel încât să nu afecteze zonele critice* pentru speciile de interes comunitar (de exemplu, să se evite 
execuţiile în lunile de reproducere/cuibărit ale speciilor de păsări, lunile de hibernare/reproducere ale unor 
mamifere de talie mică – popândăi, în lunile în care amfibienii depun ponta, în perioada de depunere a icrelor la 
peşti, în cazul lucrărilor de combatere a eroziunii costiere se va evita executarea lucrărilor în perioada rece a anului 
pentru a nu deranja păsările acvatice care migrează sau iernează pe mal etc.). 

Evitarea apariţiei 
impacturilor 

M4 În proiectarea traseelor şi a soluţiilor constructive pentru infrastructura de transport, protecţia mediului şi 
managementul riscurilor, respectiv energie şi eficienţă energetică, ierarhia opţiunilor privind aplicarea măsurilor 

                                                 
5 Trebuie analizat de la caz la caz şi nu este necesară considerarea unei anumite distanţe (există exemple cunoscute unde zonele din vecinătatea siturilor Natura 2000 reprezintă teritorii 
valoroase pentru migraţia/deplasarea faunei de interes comunitar, uneori pe distanţe foarte mari: Munţii Cozia sau Munţii Făgăraş, unde distanţa minimă este de cca. 4,5 km). 
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Componentă/tip 
impact 

Cod 
măsură 

Măsură Rezultate aşteptate 

trebuie să fie următoarea: evitarea impacturilor asupra siturilor Natura 2000, reducerea impacturilor, respectiv 
compensarea impacturilor atunci când primele două opţiuni (evitare şi reducere) nu sunt suficiente. În siturile 
Natura 2000, suprafeţele de habitate ce vor fi afectate (habitate Natura 2000 precum şi habitatele speciilor de 
interes comunitar) ca urmare a realizării proiectelor propuse, vor trebui să facă obiectul unor măsuri de 
compensare, ce se stabilesc în cadrul procedurilor de evaluare adecvată, implementarea lor realizându-se înainte de 
demararea propriu-zisă a proiectelor. Măsurile compensatorii trebuie să reprezinte ultima opţiune, ca urmare a: 
incertitudinii privind “recuperarea” reală a bunurilor şi serviciilor ecologice pierdute, costurilor mari de 
implementare, respectiv duratei de timp până la care se produc rezultatele aşteptate. 

Pierderea 
habitatelor 

M5 
Evitarea amplasării proiectelor pe suprafaţa ariilor naturale protejate (inclusiv arii naturale protejate din afara 
reţelei Natura 2000). Această măsură trebuie aplicată cel puţin în cazul siturilor cu suprafaţa ≤ 3000 ha. 

M6 

Atunci când nu este posibilă evitarea amplasării proiectelor propuse în interiorul ariilor naturale protejate, trebuie 
considerate opţiunile disponibile pentru evitarea zonelor sensibile din interiorul unei arii naturale protejate 
(habitate Natura 2000, zone importante pentru reproducerea şi adăpostul speciilor de interes comunitar, zonele 
sălbatice în care influenţa antropică este redusă). 

Evitarea afectării 
componentelor de interes 
comunitar 

M7 
Reducerea la minim a activităţilor conexe/suplimentare care vor fi generate ca urmare a implementării proiectelor 
propuse în interiorul şi imediata vecinătate a siturilor Natura 2000 şi, mai ales, evitarea propunerii acestora în 
interiorul zonelor sensibile (habitate Natura 2000, zone critice* pentru speciile de interes comunitar). 

Reducerea impactului 
asupra siturilor Natura 
2000 

M8 

Compensarea pierderilor de habitate (compensarea se referă atât la pierderea efectivă din suprafaţa unui habitat, 
cât şi la suprafeţele de habitat care suferă modificări structurale sau funcţionale ca urmare a prezenţei umane, 
intensificării nivelului de zgomot, poluării atmosferice sau a altor forme de alterare/perturbare). Calculul 
suprafeţelor compensate se realizează atât pentru pierderile de habitate Natura 2000, cât şi pentru pierderea din 
suprafeţele habitatelor utilizate pentru necesităţi de hrană, odihnă, reproducere, de către speciile de interes 
comunitar (practic suprafeţele ocupate de aceste specii în cadrul siturilor Natura 2000). Compensarea acestor 
suprafeţe se realizează printr-un raport minim de 1:1, rezultatul compensării trebuind să fie similar din punct de 

Compensarea pierderilor 
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Componentă/tip 
impact 

Cod 
măsură 

Măsură Rezultate aşteptate 

vedere structural şi funcţional cu habitatele afectate, iar atunci când acest lucru nu poate fi realizat este necesară o 
supracompensare în scopul de a acoperi pierderile (raportul de compensare trebuie să asigure noilor 
suprafeţe/componente timpul necesar atingerii nivelului structural şi funcţional al celor pierdute). 

Alterarea 
habitatelor M9 

Pentru reducerea la minim a suprafeţelor afectate, în timpul lucrărilor de construcţii, recomandăm ca organizările 
de şantier, gropile de împrumut, depozitele de materiale etc., să fie amplasate în afara siturilor Natura 2000 (să nu 
fie amplasate pe suprafeţe ocupate cu habitate Natura 2000 sau zone critice* pentru speciile de interes comunitar). 

Reducerea impactului 
asupra habitatelor 

M10 
Pentru toate proiectele propuse se recomandă asigurarea unui management adecvat al deşeurilor, în timpul 
perioadei de construcţie, cu eliminarea periodică a acestora, preferabil fără a utiliza depozite intermediare. 

M11 
Pentru toate proiectele propuse, cu excepţia celor de reconstrucţie ecologică, trebuie evitată utilizarea oricărui tip 
de resursă naturală din interiorul siturilor Natura 2000. 

M12 

Pentru toate proiectele ce presupun lucrări de “reconstrucţie ecologică” (înierbări, plantări, reîmpăduriri, reabilitări 
etc.), pentru punerea în aplicare a acestora se va elabora un “Plan de reconstrucţie ecologică” (în cazul proiectelor 
care pot afecta unul sau mai multe situri Natura 2000, planul trebuie să ofere soluţii punctuale pentru fiecare din 
habitatele şi speciile siturilor afectate), care să prevină utilizarea speciilor alohtone, precum şi instalarea unor specii 
invazive în zonele afectate temporar de lucrările de construcţii şi supuse ulterior unor acţiuni de refacere. 

M13 

În cadrul viitoarelor proiecte se recomandă includerea unor soluţii tehnice pentru evitarea unor eventuale 
contaminări prin infiltraţii, scurgeri necontrolate sau transportul sedimentelor de către curenţii de apă, în 
corpurilor de apă (subterane şi de suprafaţă) din interiorul sau imediata vecinătate a siturilor Natura 2000, precum 
şi în amonte de cusurile de apă de suprafaţă (ape pluviale netratate încărcate cu suspensii, produse petroliere, 
săruri etc., poluări accidentale urmate de scurgeri de substanţe periculoase pentru mediu etc.). 

Evitarea impactului asupra 
componentelor acvatice 

M14 
Includerea unor măsuri pentru evitarea instalării speciilor invazive, precum şi controlul acestora în lungul 
infrastructurilor/obiectivelor de investiţii nou create, în responsabilităţile beneficiarilor proiectelor propuse. 

Controlul speciilor invazive 
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Componentă/tip 
impact 

Cod 
măsură 

Măsură Rezultate aşteptate 

Fragmentarea 
habitatelor 

M15 

Pentru proiectele propuse în interiorul sau vecinătatea siturilor Natura 2000, ce au potenţial de a limita tranzitul 
sau migraţia speciilor (în principal infrastructurile de transport, dar nu numai) vor fi identificate soluţii tehnice 
fezabile, bazate pe studii şi investigaţii riguroase în teren, şi propuse soluţii de tip constructiv (viaducte, tuneluri, 
subtraversări - culverturi, supratraversări - ecoducte, pasaje etc.) care să asigure cel mai ridicat grad de 
permeabilitate şi evitarea întreruperii conectivităţii între habitatele speciilor de interes comunitar (urmând 
principiul general: infrastructura de transport nu trebuie să întrerupă conectivitatea infrastructurii ecologice). 

Asigurarea unui grad ridicat 
de permeabilitate pentru 
speciile de interes 
comunitar 

M16 

În cazul implementării tipurilor de structuri necesare pentru asigurarea permeabilităţii, în special pentru proiectele 
aferente infrastructurii de transport, trebuie ţinut cont de intensitatea traficului din zona respectivă (de exemplu, 
într-o zonă cu un trafic mai mic de 1000 de vehicule pe zi nu se recomandă instalarea de garduri, dat fiind nivelul 
scăzut de permeabilitate al acestora pentru mamifere; în schimb, pentru drumurile unde se desfăşoară un nivel al 
traficului de peste 4000 de vehicule pe zi, instalarea gardurilor poate fi o soluţie fezabilă pentru a ghida mamiferele 
către structurile de tip sub/supratraversare). 

M17 

Se recomandă evitarea oricăror modificări asupra regimului de curgere al apei, asupra albiei, malurilor sau 
substratului, care ar putea afecta semnificativ speciile de interes comunitar strict dependente de apă (în principal 
speciile de peşti, amfibieni, bivalve etc.), prin realizarea de construcţii sau alte intervenţii la nivelul corpurilor de 
apă de suprafaţă (de exemplu, în cazul lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor, pentru lucrările de 
regularizare se recomandă reducerea la minim, la strictul necesar, al tăierilor de coturi care pot schimba regimul de 
curgere al râului prin mărirea pantelor, şi implicit a vitezelor de curgere etc.; în cazul lucrărilor de combatere a 
eroziunii costiere, aşezarea digurilor se va face astfel încât lucrările de construcţii să nu afecteze în mod direct 
habitatul speciei Pholas dactylus etc.). 

Evitarea modificării 
cerinţelor de habitat 

Mortalitate 

M18 

Pentru toate proiectele propuse în interiorul sau imediata vecinătate a siturilor Natura 2000, este necesară 
identificarea şi includerea unor soluţii tehnice fezabile de tip constructiv (de ex. sub/supratraversări) sau de alt tip 
(de ex., în cazul infrastructurii de transport prevederea unor măsuri de control al traficului - limitarea vitezelor de 
circulaţie, instalarea de panouri de avertizare privind prezenţa speciilor de faună sau chiar posibilitatea întreruperii 
accesului pe anumite sectoare şi în anumite perioade etc.), pentru a evita apariţia unor efecte semnificative asupra 

Reducerea ratelor de 
mortalitate pentru speciile 
de interes comunitar 



                               Ministerul Fondurilor Europene                                                                                                       Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
                                                                                                                                          Studiu EA_POIM_rev03_DI 

 

155 
 

 

 

Componentă/tip 
impact 

Cod 
măsură 

Măsură Rezultate aşteptate 

populaţiilor ca urmare a unei mortalităţi ridicate datorate coliziunilor, atât în perioada de construcţie cât şi în cea 
de operare a obiectivelor de investiţii. Aceste soluţii trebuie corelate cu cele prevăzute de măsurile M15 şi M16, 
însă trebuie să prevadă şi soluţii suplimentare (de ex., atunci când speciile de interes comunitar sunt reprezentate 
de păsări sau lilieci, sunt necesare paravane care să împiedice pătrunderea acestor specii aflate în zbor în zona de 
coliziune cu mijloacele de transport). 

M19 

În cazul proiectelor de reabilitare/extindere a infrastructurilor existente, se recomandă includerea unor soluţii 
necesare reducerii mortalităţii şi asigurării permeabilităţii speciilor de faună de interes comunitar, pe lungimile pe 
care intersectează situri Natura 2000. 

Reducerea ratelor de 
mortalitate actuale pentru 
speciile de interes 
comunitar 

Perturbarea 
activităţii speciilor 
de interes 
comunitar 

M20 

Pentru toate proiectele propuse în interiorul sau imediata vecinătate a siturilor Natura 2000, este necesară aplicarea 
unor soluţii tehnice pentru limitarea creşterii nivelului de zgomot, în special la nivelul zonelor critice* pentru 
speciile de interes comunitar, atât la nivelul infrastructurii existente, cât şi pentru toate proiectele propuse (de ex., 
ca o abordare precaută, valoarea de maxim 40 dB incluzând zgomotul de fond şi cel generat de proiect, trebuie 
luată în calcul la nivelul zonelor critice pentru speciile protejate din interiorul siturilor Natura 2000), astfel încât să 
nu existe pierderi din teritoriile/habitatele favorabile acestor specii. 

Reducerea perturbării 
datorată zgomotului 

M21 
Evitarea amplasării zonelor de aterizare/decolare ale aeroporturilor (în cazul proiectelor de extindere ale acestora) 
în direcţia SPA-urilor, dată fiind distanţa mare pe care pot apărea perturbări asupra activităţii păsărilor ca urmare a 
zgomotului, precum şi riscului de coliziune.  

Monitorizare şi 
măsuri 
suplimentare 

M22 
Pentru toate proiectele propuse în interiorul sau vecinătatea siturilor Natura 2000, este necesară implementarea 
unor programe multianuale de monitorizare pentru evaluarea impactului rezidual, precum şi a succesului măsurilor 
de evitare/reducere/compensare implementate. 

Controlul impacturilor 
generate de obiectivele de 
investiţii propuse asupra 
reţelei Natura 2000 

M23 Pentru proiectele ce vizează afectarea temporară a unor suprafeţe de teren este necesară prevederea unor 
programe de monitorizare şi control pe termen lung al speciilor invazive (în funcţie de rezultatele evaluărilor la 



                               Ministerul Fondurilor Europene                                                                                                       Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
                                                                                                                                          Studiu EA_POIM_rev03_DI 

 

156 
 

 

 

Componentă/tip 
impact 

Cod 
măsură 

Măsură Rezultate aşteptate 

nivel de proiect, aceasta poate însemna şi pe toată durata etapei de funcţionare a proiectului). 

M24 

În cazul proiectelor de reabilitare ce pot viza construcţii, atât în interiorul cât şi în exteriorul siturilor Natura 2000, 
trebuie acordată atenţie prezenţei speciilor de interes comunitar. În situaţia identificării prezenţei liliecilor sau a 
păsărilor cuibăritoare trebuie luate măsuri pentru evitarea perturbării în perioada de creştere a puilor / cuibărire 
precum şi pentru evitarea apariţiei unor victime. 

Evitarea impacturilor 
asupra speciilor Natura 
2000 în afara siturilor 

* Prin zone critice pentru speciile de interes comunitar se înţeleg: zone de adăpost, hibernare, reproducere, hrănire, cuibărire, ce se regăsesc în interiorul habitatelor cu grad 
ridicat de favorabilitate pentru speciile care fac obiectul conservării în respectivul sit Natura 2000. 
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5.2 MONITORIZARE 
Implementarea programului de monitorizare trebuie să înceapă odată cu punerea în funcţiune a 
infrastructurii (de transport, protecţia mediului şi managementul riscurilor, respectiv energie şi 
eficienţă energetică), însă este necesar ca scopul programului de monitorizare să fie stabilit încă de la 
începutul dezvoltării fiecărui proiect în parte, pe parcursul etapei de planificare şi proiectare. 

Evaluarea eficienţei măsurilor de evitare, reducere şi compensare (după caz) constă în implementarea 
unor programe de monitorizare menite să identifice dacă măsurile îndeplinesc sau nu scopul pentru 
care au fost propuse. 

Programul de monitorizare trebuie: 

 să includă observaţii frecvente asupra stării de conservare a habitatelor şi speciilor pentru 
protecţia cărora siturile Natura 2000 au fost desemnate, pentru a confirma că acestea nu au 
fost afectate de implementarea proiectului şi că măsurile de evitare/reducere/compensare 
propuse au fost eficiente pentru a evita orice deteriorare a stării de conservare a speciilor şi 
habitatelor ţintă; 

 să identifice problemele neprevăzute ce nu au putut fi anticipate în etapele de planificare ale 
unui proiect; 

 să includă proceduri pentru a permite implementarea de măsuri corective sau adaptative 
pentru a putea răspunde problemelor neprevăzute. 

Scopul, obiectivele, calendarul şi gradul de detaliere al unui program de monitorizare depind de tipul 
şi complexitatea proiectului, precum şi de caracteristicile sitului/siturilor Natura 2000 afectate de 
implementarea acestuia, şi trebuie stabilite în faza de planificare a proiectului şi re-evaluate la 
intervale regulate (de exemplu, pentru proiectele majore de infrastructură de transport, şi anume 
autostrăzi noi, linii noi de cale ferată, căi navigabile, ce pot afecta situri Natura 2000, monitorizarea 
în faza de operare ar trebui să se realizeze pentru o perioadă de minim 3 ani; programe de 
monitorizare vor trebui implementate şi în cazul proiectelor ce vizează reabilitări/modernizări ale 
infrastructurii existente de transport). 

Este recomandabil ca pentru fiecare categorie de proiecte ce fac obiectul POIM 2014-2020 să se 
elaboreze proceduri detaliate, prin care să se asigure că rezultatele programelor de monitorizare ale 
diferitelor proiecte sunt comparabile. 

În procesul de elaborare a programelor de monitorizare trebuie să se ţină cont de următoarele două 
componente esenţiale: 

 Monitorizarea măsurilor (monitorizarea de rutină): se concentrează pe verificarea şi controlul 
eficienţei măsurilor propuse prin măsurarea unor variabile locale (ex. numărul de exemplare 
de faună ce utilizează un ecoduct; numărul de mortalităţi/km de infrastructură), fiind 
verificate standardele de construcţie şi întreţinere şi evaluat modul în care îşi îndeplinesc 
scopul, iar atunci când se înregistrează neconformităţi, putând fi aplicate măsuri corective 
pentru rezolvarea problemelor identificate. Exemple de activităţi ce pot fi incluse în acest tip 
de monitorizare: identificarea măsurii în care soluţiile de tip constructiv sunt utilizate de către 
speciile de faună de interes comunitar şi frecvenţa utilizării; înregistrarea numărului de 
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victime şi localizarea „punctelor negre” în care se înregistrează un număr ridicat de 
mortalităţi; verificarea eficienţei de reducere a nivelului de zgomot într-o anumită zonă prin 
implementarea panourilor fonoabsorbante; verificarea modului în care un nou habitat 
realizat ca măsură de compensare este utilizat de specia/speciile ţintă etc.; 

 Monitorizarea efectelor măsurilor asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar: se 
concentrază pe efectele ecologice ale măsurilor de evitare/reducere/compensare propuse şi 
este menită să identifice schimbările generate la nivelul habitatelor, în distribuţia speciilor de 
interes comunitar, în dinamica populaţiilor, în diversitatea genetică etc., caracteriscile 
habitatelor şi speciilor de interes comunitar, precum şi procesele naturale înregistrate după 
construcţia unui anumit proiect, fiind comparate cu condiţiile iniţiale. Astfel, acest tip de 
monitorizare necesită abordări pe termen lung şi la scară mai mare. Exemple de activităţi ce 
pot fi incluse în acest tip de monitorizare: schimbări în comportamentul speciilor ca urmare a 
perturbării generate de nivelul crescut de zgomot; schimbări în distribuţia, compoziţia şi 
calitatea habitatelor adiacente proiectelor propuse din cauza poluanţilor atmosferici generaţi; 
modificări în ceea ce priveşte rutele de migraţie ale speciilor acvatice ca urmare a schimbării 
regimului de curgere al apei; incidenţa mortalităţilor cauzate de proiectele propuse şi efectele 
asupra dinamicii populaţiilor speciilor ţintă; evaluarea efectului de barieră al reţelei de 
infrastructură luând în considerare nu doar proporţia exemplarelor de faună ce înceacă să 
traverseze şi sunt lovite, dar şi proporţia exemplarelor ce încearcă să traverseze şi sunt 
descurajate din cauza factorilor perturbatori (zgomot, lumini, etc). 

Principalii paşi pentru elaborarea unui program de monitorizare la nivel de proiect sunt prezentaţi în 
Figura nr. 5-1. 



                            Ministerul Fondurilor Europene Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  
 Studiu EA_POIM_rev03_DI  

 

159 
 

 

 

 
Figura nr. 5-1 Principalii paşi pentru elaborarea unui program de monitorizare la nivel de proiect 

(după Iuell et al., 2003) 

 

 

 

I. Analiza caracteristicilor proiectului propus, analiza condiţiilor iniţiale (habitate, specii) şi 
propunerea măsurilor de evitare/reducere/compensare (după caz).  

Aceste informaţii trebuie produse în faza de planificare a proiectului, în principal în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată. 

II. Selectarea şi descrierea măsurilor ce trebuie monitorizate şi evaluate. 

Selectarea măsurilor trebuie să se facă pe baza unor criterii clare şi să includă toate acele măsuri a 
căror eficienţă nu poate fi clar stabilită de la început. 

III. Identificarea nevoilor specifice de monitorizare atunci când sunt afectate specii şi habitate 
prioritare de interes comunitar sau specii periclitate. 

IV. Descrierea detaliată a activităţilor de monitorizare: 

• Obiectivele de atins pentru fiecare măsură propusă. Propunerea unor indicatori şi ţinte clare şi 
cuantificabile vor permite evaluarea gradului în care obiectivele au fost sau nu atinse; 

• Specii şi habitate de interes; 

• Metodele ce vor fi aplicate, periodicitate şi durată. Protocoalele de monitorizare vor fi diferite 
în funcţie de componentele monitorizate (durata minimă se va stabili de la caz la caz; în cazul 
proiectelor de transport, perioada de monitorizare în faza de operare a proiectelor majore - 
autostrăzi noi, linii noi de cale ferată, căi navigabile etc., ar trebui să acopere minim 3 ani). 
Evaluarea eficienţei măsurilor nu se poate baza pe rezultate obţinute imediat după începerea 
operării proiectului respectiv (ex. speciile de faună au nevoie de o perioadă de adaptare la 
modificările survenite şi pot avea reacţii şi viteze diferite de răspuns); 

• Metode şi proceduri pentru stocarea şi analiza informaţiilor. 

V. Definirea conţinutului cadru al rapoartelor de monitorizare. 

Rapoartele de monitorizare trebuie să conţină cel puţin: descrierea măsurilor ale căror efecte au 
fost monitorizate şi a metodelor ce au fost aplicate; interpretarea şi prezentarea detaliată a 
rezultatelor; identificarea măsurilor ce nu au fost eficiente şi a motivelor ce au condus la eşecul 
acestora; identificarea unor noi măsuri ce trebuie implementate pentru a îmbunătăţi eficienţa celor 
existente; identificarea unor măsuri suplimentare ce trebuie implementate pentru a reduce 
impactul proiectului asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar. 

VI. Stabilirea unui sistem adecvat pentru diseminarea rezultatelor, astfel încât să se garanteze 
accesibilitatea datelor pentru toţi factorii interesaţi. 
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Având în vedere nivelul de detaliu al Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, faptul 
că include o serie de proiecte ce vor fi implementate la nivelul întregului teritoriu naţional, din care 
localizarea unor dintre acestea nu se cunoaşte încă la momentul de faţă, nu poate fi propus un 
program detaliat pentru monitorizarea efectelor tuturor proiectelor asupra siturilor Natura 2000, însă 
în cele ce urmează se propune un set relevant de indicatori de monitorizare ai POIM 2014-2020, ce 
vor fi calculaţi pe baza rezultatelor programelor individuale de monitorizare la nivelul fiecărui proiect 
în parte. Informaţiile şi datele necesare vor fi furnizate de titularii proiectelor individuale, precum şi 
de custozii/administratorii siturilor Natura 2000 şi autorităţile de protecţia mediului. 

Pentru a asigura coerenţa evaluării adecvate la nivelul întregului program operaţional, setul de 
indicatori de monitorizare propuşi va trebui considerat nu doar în cazul proiectelor noi, ci şi al 
proiectelor fazate care au parcurs procedura de evaluare adecvată. 

Tabel nr. 5-2 Indicatori de monitorizare propuşi pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020 

Nr. crt. Indicator Ţintă 

1.  

Suprafeţele de habitate Natura 2000 din interiorul 
siturilor de interes comunitar afectate ireversibil ca 
urmare a implementării proiectelor propuse prin 
POIM* 

Valorile acestor suprafeţe să fie 
nesemnificative la nivelul fiecărui habitat 
Natura 2000/ habitat al speciilor de 
interes comunitar ce face obiectul 
conservării în fiecare sit potenţial afectat. 

2.  

Suprafeţele de habitate Natura 2000 din interiorul 
siturilor de interes comunitar afectate reversibil de 
lucrările de construcţii aferente proiectelor propuse 
prin POIM* 

3.  

Suprafeţele habitatelor speciilor de faună de interes 
comunitar din interiorul siturilor Natura 2000 afectate 
de unul sau mai mulţi factori perturbatori (ex. prezenţă 
umană, zgomot) ca urmare a implementării proiectelor 
propuse prin POIM* 

4.  
Mortalitatea speciilor de faună de interes comunitar din 
interiorul siturilor Natura 2000 rezultată ca urmare a 
operării proiectelor propuse prin POIM 

Mortalitate „0”.  

5.  
Evaluarea succesului măsurilor de evitare a întreruperii  
conectivităţii ecologice (structuri pentru asigurarea 
permeabilităţii, conectivităţii laterale şi longitudinale). 

Cât mai apropiat de situaţia constatată în 
analizele privind condiţiile iniţiale. 

* Se va realiza pe baza colectării de date la nivelul fiecărei specii şi fiecărui tip de habitat potenţial afectat, pentru toate 
proiectele cu impact potenţial asupra siturilor Natura 2000. 
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6 METODELE UTILIZATE PENTRU 
CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND 
SPECIILE DE INTERES COMUNITAR 
POTENŢIAL AFECTATE  

6.1 CONSIDERENTE GENERALE ŞI LIMITĂRI 
Considerând extinderea teritorială a programului operaţional analizat, nivelul strategic de abordare al 
evaluării, precum şi faptul că majoritatea proiectelor care pot fi localizate spaţial se află într-o stare 
incipientă de dezvoltare (trasee/locaţii indicative), următoarele aspecte critice au fost luate în 
considerare: 

1. Analiza s-a realizat la nivel naţional şi nu printr-o abordare „sit cu sit”, în vederea asigurării 
unei abordări unitare a evaluării; 

2. Ca urmare a extinderii spaţiale la nivelul întregului teritoriu naţional, studiul nu a putut 
implica activităţi de teren pentru colectarea de date şi informaţii, bazându-se în principal pe 
analiza GIS; 

3. Analiza a inclus doar acele resurse geospaţiale care acoperă uniform şi integral teritoriul 
naţional (ex: limitele ariilor naturale protejate, utilizarea terenului - CLC etc.); 

4. Analiza nu a inclus şi utilizarea informaţiilor existente în planurile de management aprobate 
până în prezent, dată fiind indisponibilitatea Planurilor de Management pentru cea mai mare 
parte a siturilor Natura 2000; 

5. Toate informaţiile privind prezenţa, efectivele, presiunile identificate la nivelul siturilor 
Natura 2000, au fost extrase exclusiv din Formularele standard Natura 2000, plecând de la 
prezumţia că datele conţinute în acestea (actualizate în 2011) sunt complete, actuale şi 
suficiente pentru derularea evaluării; 

6. Aprecierea impactului s-a realizat preponderent pe baza analizei GIS, cuantificând 
suprafeţele din interiorul şi imediata vecinătate a siturilor Natura 2000 care ar putea fi 
afectate de proiectele propuse; 

7. Distanţele şi suprafeţele de impact au fost calculate în plan, fără a se ţine cont de Modelul 
Digital al Terenului. 

Pentru acele proiecte fazate unde au fost disponibile studii de evaluare adecvată, realizate la o dată 
anterioară prezentului studiu, am încercat să preluăm concluziile evaluărilor chiar dacă metodologia 
de evaluare a acestora nu este identică cu cea utilizată în prezentul studiu. Am utilizat această 
abordare din două considerente: i) recomandarea reprezentanţilor MMAP, ii) presupunerea că autorii 
studiilor anterior menţionate au putut analiza mai în detaliu impactul proiectelor analizate asupra 
siturilor Natura 2000. 
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Prezentul studiu de evaluare adecvată a fost realizat ţinând cont de cele mai bune practici care pot fi 
aplicate la acest nivel strategic, iar aspiraţia noastră a fost aceea de a încerca o cuantificare cât mai 
precisă a principalelor forme de impact potenţial asupra reţelei naţionale de situri Natura 2000. O 
astfel de ţintă poate fi considerată prea exigentă dată fiind multitudinea de presupuneri şi ipoteze 
luate în considerare, şi ţinând cont de nivelul de analiză precum şi de resursele şi informaţiile avute la 
dispoziţie. 

Este foarte important să precizăm faptul că rezultatele prezentului studiu trebuie interpretate cu 
precauţie, ele reprezentând doar o „primă imagine de ansamblu” asupra impactului proiectelor 
propuse spre finanţare în cadrul POIM 2014-2020 asupra reţelei Natura 2000 şi nu o evaluare de 
detaliu a impactului asupra tuturor tipurilor de habitate şi specii de interes comunitar. Principalele 
limitări ale prezentului studiu constau în: 

1. Dificultatea localizării spaţiale exacte a tipurilor de habitate şi a speciilor de interes comunitar 
(procesul de cartare şi inventariere a habitatelor şi speciilor Natura 2000 se află în prezent în 
desfăşurare şi va dura încă un număr de ani); 

2. Traseele/locaţiile proiectelor propuse spre implementare sunt doar indicative, o mare parte 
dintre acestea putând suferi modificări semnificative în perioada următoare. De asemenea, 
precizăm că în cadrul analizei au fost luate în considerare doar proiectele propuse spre 
finanţare pentru care au fost puse la dispoziţie detalii privind localizarea spaţială sau aceasta a 
putut fi dedusă pe baza studiilor existente. Există o serie de obiective specifice ale POIM 
2014-2020 pentru care nu au fost încă propuse proiecte spre finanţare sau nu există date 
disponibile referitoare la localizarea acestora (OS2.5, OS2.6, OS4.1, OS5.1- măsurile non-
structurale, OS6.1, OS6.4, respectiv OS3.2 - pentru 6 proiecte regionale de dezvoltare a 
infrastucturii de apă şi apă uzată), includerea acestor proiecte putând conduce la un rezultat 
diferit al impactulului POIM 2014-2020 asuprea reţelei naţionale de situri Natura 2000; 

3. Aprecierea sensibilităţii zonelor din interiorul siturilor Natura 2000 s-a realizat prin 
considerarea procentului de habitate şi specii prezente pe fiecare tip de utilizare a terenului, 
faţă de numărul total de habitate şi specii de interes comunitar existente în fiecare sit. Metoda 
aleasă, reprezintă cea mai bună abordare utilizată pentru a putea oferi o imagine cât mai 
amplă cu privire la impactul generat de implementarea proiectelor propuse în cadrul POIM 
2014-2020 asupra reţelei naţionale de situri Natura 2000, însă nu poate surprinde 
importanţa teritoriilor siturilor pentru fiecare tip de habitat şi fiecare specie de 
interes comunitar (altfel spus, conform metodologiei utilizate, noi am considerat că un sit 
afectat pe o suprafaţă de 5% ar corespunde unui impact nesemnificativ, fără a şti însă dacă în 
interiorul acelor 5% din suprafaţa afectată a sitului nu ar putea să se găsească întreg teritoriul 
unui habitat sau al unei specii şi astfel la nivelul acestora din urmă impactul să fie 
semnificativ). O astfel de analiză nu poate fi realizată decât la nivelul unui sit sau al unui 
proiect; 

4. Localizarea spaţială convenţională a habitatelor şi speciilor (în funcţie de tipul de utilizare al 
terenului) reprezintă o abordare prudentă (nu s-a ţinut cont de extinderea spaţială a 
habitatelor indicată în formularul standard, considerând, de exemplu, că orice habitat de 
pajişte poate fi regăsit pe toate suprafeţele de pajişti din situl respectiv), însă ineficientă în 
localizarea cu exactitate a zonelor cu adevărat critice pentru menţinerea habitatelor şi 
speciilor pentru care a fost desemnat situl; 
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5. Analiza GIS s-a bazat pe utilizarea unor dimensiuni standard ale proiectelor (ex: toate 
autostrăzile au fost considerate a avea aceeaşi lăţime) precum şi ale distanţelor de impact (ex: 
pentru toate poiectele rutiere s-a considerat că zgomotul afectează o suprafaţă de 700 m 
calculată de la axul drumului). Este evident că o astfel de abordare poate produce în unele 
cazuri supraestimări şi în alte cazuri subestimări ale impactului generat. 

Toate aceste limitări întâmpinate în cazul prezentului studiu, prezentate anterior, fac imposibilă 
estimarea impactului pentru fiecare tip de habitat şi fiecare specie de interes comunitar, iar, la acest 
nivel de analiză, studiul nu poate propune alternative la proiectele analizate, însă poate sugera zonele 
unde trebuie intervenit la nivelul proiectelor pentru evitarea apariţiei unor impacturi semnificative. 

 

6.2 DETERMINAREA SENSIBILITĂŢII SITURILOR NATURA 2000 
Impactul proiectelor propuse în cadrul POIM 2014-2020 asupra reţelei naţionale de situri Natura 
2000, a fost determinat prin aplicarea unei metode care să poată fi utilizată atât în cazul siturilor de 
interes comunitar (SCI), cât şi în cazul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA). Este 
important de precizat că validitatea rezultatelor obţinute este strâns legată de calitatea datelor 
introduse în Formularele standard Natura 2000 şi de informaţiile disponibile privind 
biologia/ecologia/distribuţia speciilor şi distribuţia habitatelor în România. 

Deoarece magnitudinea subiectului analizat nu permite investigaţii în teren pentru a evalua concret 
impactul potenţial, în final s-a optat pentru determinarea zonelor sensibile, mai exact a acelor 
categorii de utilizare a terenurilor care au potenţialul de a găzdui un număr ridicat de specii/habitate 
Natura 2000. 

Primul pas pentru a determina sensibilitatea fiecărei categorii de utilizare a terenurilor şi a obţine o 
hartă a zonelor sensibile a fost de a crea o bază de date geospaţială cu utilizarea terenurilor în 
România. Aceasta a fost obţinută prin completarea datelor disponibile intern cu categoriile de 
utilizare a terenurilor disponibile la Agenţia Europeană de Mediu (http://www.eea.europa.eu). 
Ulterior datele de utilizare a terenurilor au fost extrase pentru a reflecta situţia doar în interiorul 
siturilor de importanţă comunitară (SCI) şi a siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA). 

În continuare, folosind datele privind habitatele şi speciile de interes comunitar prezente în România, 
disponibile în baza de date de la Uniunea Europeană (http://www.eea.europa.eu), experţii au 
analizat favorabilitatea celor 32 de categorii de utilizare a terenului pentru fiecare habitat şi specie de 
interes comunitar. Este important de reţinut că favorabilitatea categoriilor de utilizare a terenurilor a 
fost analizată prin prisma posibilităţii ca acel tip de utilizare să găzduiască habitate de interes 
comunitar (în cazul habitatelor) sau să fie utilizat în cea mai importantă fază a activităţii sezoniere 
(reproducere, hrănire, hibernare) de către speciile de interes comunitar.  

În următorul pas, aceste date privind speciile de interes comunitar au fost unite cu datele privind 
prezenţa speciilor în fiecare sit Natura 2000 din România. În final, datele privind favorabilitatea 
fiecărui tip de habitat au fost transformate în procente ţinând cont de numărul total de specii 
existente în situl respectiv, pe această cale eliminându-se şi discrepanţele privind număr diferit de 
specii în fiecare sit. Sensibilitatea zonelor a fost descrisă astfel pe baza procentului de specii găzduit 
de fiecare sit Natura 2000 şi împărţită în 5 clase: 0% – Zone fără sensibilitate (categoriile 

http://www.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
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respective de utilizare a terenului au potenţial foarte scăzut, spre zero, de a găzdui populaţii ale 
speciilor de importanţă comunitară sau habitate de importanţă comunitară); 1% – 25% - Zone cu 
sensibilitate mică (categoriile respective de utilizare a terenului pot găzdui până la ¼ din 
speciile/habitatele sitului respectiv); 26% – 50% - Zone cu sensibilitate moderată (categoriile 
respective de utilizare a terenului pot găzdui până la jumătate din speciile/habitatele sitului 
respectiv); 51% – 75% - Zone cu sensibilitate mare (categoriile respective de utilizare a terenului 
pot găzdui până la ¾ din speciile/habitatele sitului respectiv); 76% – 100% - Zone cu sensibilitate 
foarte mare (categoriile respective de utilizare a terenului pot găzdui inclusiv toate speciile de 
importanţă comunitară din sit). 
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7 CONCLUZII 
 

Analiza realizată în prezentul studiu ne permite să formulăm următoarele concluzii: 

 Implementarea Programulului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 nu ar putea afecta 
în mod semnificativ reţeaua naţională de situri Natura 2000 în ansamblul său. 

 Un număr de 11 SCI-uri şi 2 SPA-uri ar putea fi afectate semnificativ de implementarea 
POIM, în special datorită proiectelor aferente domeniului transport. 

 Toate potenţialele impacturi semnificative identificate pot fi evitate printr-o evaluare corectă a 
impactului la nivel de proiect, precum şi prin evaluarea cumulativă la nivelul fiecărui sit şi 
aplicarea corectă, în baza acestor evaluări, a măsurilor de evitare şi reducere propuse în cadrul 
acestui studiu. 

 Siturile Natura 2000 cele mai expuse unor efecte semnificative sunt cele cu suprafeţe mici (< 
1000 ha) pentru care însă se pot identifica soluţii facile de evitare (evitarea amplasării de 
proiecte). 

 Din cele 189 de proiecte cunoscute până în prezent, ce includ lucrări de construcţie şi au putut 
fi localizate spaţial, 108 proiecte intersectează situri de importanţă comunitară (SCI), dintre 
care 73 de proiecte aparţin domeniului Transport, 34 de proiecte aparţin domeniului Mediu şi 
1 proiect aparţine domeniului Energie. În cazul siturilor de protecţie specială avifaunistică 
(SPA), 93 de proiecte se suprapun cu siturile Natura 2000, respectiv 60 de proiecte ce aparţin 
domeniului Transport, 32 de proiecte din domeniul Mediu şi 1 proiect aferent domeniului 
Energie. 

 În cadrul studiului au fost analizate principalele forme de impact asupra habitatelor şi speciilor 
Natura 2000, fiind grupate în următoarele categorii: pierderea habitatelor, alterarea habitatelor, 
perturbarea activităţii speciilor, mortalitate şi întreruperea conectivităţii. În cazul primelor 3 
categorii au putut fi realizate cuantificări spaţiale ale suprafeţelor afectate în funcţie de 
semnificaţia impactului. 

 Evaluarea a pus în evidenţă faptul că unele din proiectele POIM ce nu intersectează siturile 
Natura 2000 pot genera efecte negative atât asupra habitatelor şi speciilor din interiorul 
siturilor, cât şi asupra habitatelor favorabile ale speciilor de interes comunitar aflate în imediata 
vecinătate a siturilor. Acest lucru reclamă o atenţie şi asupra proiectelor propuse în imediata 
vecinătate a siturilor Natura 2000 (< 1 km) şi tratarea acestora într-o manieră similară cu cele 
care intersectează siturile Natura 2000. 25 de proiecte se află la o distanţă mai mică de 1 km 
faţă de limita siturilor de importanţă comunitară (12 proiecte din componenta transport şi 13 
proiecte din componenta mediu). În ceea ce priveşte reţeaua de situri de protecţie specială 
avifaunistică, de asemenea, 30 de proiecte se află la o distanţă mai mică de 1 km de limita 
siturilor (22 de proiecte pe transport şi 8 proiecte pe mediu). 
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 Suprafeţele totale potenţial afectate de proiectele incluse în Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020, reprezintă 2.16% din totalul suprafeţelor siturilor de interes 
comunitar, respectiv 2.31% din totalul suprafeţelor siturilor de protecţie avifaunistică. 

 Prin implementarea proiectelor aferente Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020 pot fi afectate 148 de situri de importanţă comunitară şi există posibilitatea de a afecta 
semnificativ 11 dintre acestea. Raportat la toată reţeaua de situri de importanţă comunitară din 
România, circa 39% din totalul siturilor sunt afectate în diferite grade de implementarea 
POIM, în timp ce pentru 2.9% există o probabilitate ridicată de a fi afectate semnificativ. De 
asemenea, pot fi afectate 79 de situri de protecţie specială avifaunistică şi există posibilitatea de 
a afecta semnificativ 2 dintre acestea. Raportat la toată reţeaua de situri de protecţie specială 
avifaunistică din România, circa 53.4% din totalul siturilor pot fi afectate în diferite grade de 
implementarea acestui scenariu, în timp ce pentru 1.35% există o probabilitate ridicată de a fi 
afectate semnificativ. 

 Zonele cu potenţial de coridor ecologic natural nu pot fi evaluate în acestă fază, fiind necesar 
ca această evaluare să se desfăşoare la nivelul studiilor individuale pentru demararea 
proiectelor propuse. Există o probabilitate mare de intersectare a unor coridoare ecologice, în 
cazul proiectelor care sunt situate în vecinătatea unor situri Natura 2000 sau intersectează 
suprafaţa siturilor. 

 Cea mai mare parte a potenţialelor impacturi semnificative pot fi evitate prin reconsiderarea 
locaţiilor proiectelor şi poziţionarea lor în afara limitelor siturilor Natura 2000 (opţiune 
preferabilă în cazul siturilor cu suprafeţe mici) sau, după caz, în afara zonelor ocupate de 
habitatele şi speciile de interes comunitar (opţiune necesară în cazul siturilor care ocupă 
suprafeţe mari şi încorporează deja un nivel considerabil de prezenţă antropică). 

 Pentru situaţiile în care evitarea intersectării siturilor Natura 2000 sau a zonelor critice din 
interiorul acestora nu este posibilă, este necesară considerarea unor măsuri pentru reducerea 
şi, acolo unde este cazul, compensarea impacturilor semnificative. 

 Măsurile de reducere a impacturilor negative trebuie să se concentreze pe: evitarea pierderii şi 
alterării habitatelor, menţinerea conectivităţii ecologice, evitarea perturbării activităţii speciilor 
de faună, precum şi evitarea mortalităţii în rândul acestora. 

 Măsuri de compensare trebuie luate în considerare pentru toate proiectele care vor conduce la 
pierderi de habitate Natura 2000 sau habitate critice ale speciilor de interes comunitar în 
interiorul siturilor Natura 2000. 

 Evaluarea impactului precum şi măsurile de evitare, reducere şi compensare trebuie 
fundamentate la nivel de proiect pe baza unor studii care să includă investigaţii riguroase în 
teren. Se recomandă realizarea studiilor de evaluare adecvată pentru toate proiectele noi 
propuse prin POIM 2014-2020, ce propun lucrări de construcţii în interiorul sau în imediata 
vecinătate (<1 km) a siturilor Natura 2000. O parte din proiectele POIM (proiectele fazate) au 
parcurs deja procedurile de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, 
actele de reglementare ale acestora conţinând o serie de măsuri de evitare şi reducere a 
impactului. Pentru acestea din urmă în cazul apariţiei unor modificări va fi necesară 
reparcurgerea etapei de încadrare. 
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 Proiectele propuse în cadrul POIM 2014-2020 (în principal cele aferente infrastucturii de 
transport) pot genera impacturi la distanţă şi pe termen lung şi de aceea monitorizarea 
efectelor lor, precum şi a succesului măsurilor de reducere şi compensare, este necesară pentru 
a asigura un nivel cât mai redus al impactului rezidual. 

 Se recomandă reducerea la minim a activităţilor care vor fi generate ca urmare a implementării 
proiectelor propuse (spaţii de servicii, parcări, staţii de distribuţie carburanţi, unităţi de cazare 
şi alimentaţie, facilităţi de transport deşeuri, transport gaze – conducte, etc.), în interiorul şi 
imediata vecinătate a siturilor Natura 2000 şi, mai ales, evitarea propunerii acestora în 
interiorul zonelor sensibile (habitate Natura 2000, zone critice* pentru speciile de interes 
comunitar). 

 Metodologia de evaluare aleasă în prezentul studiu reprezintă în opinia noastră cea mai bună 
abordare utilizată pentru a putea oferi o imagine cât mai amplă cu privire la impactul generat 
de implementarea proiectelor propuse în cadrul POIM 2014-2020 asupra reţelei naţionale de 
situri Natura 2000, însă această metodologie are şi un număr de limitări. Principala limitare 
este dată de imposibilitatea de a surprinde localizarea spaţială şi cerinţele fiecărui tip de habitat 
şi fiecărei specii de interes comunitar (altfel spus, conform metodologiei utilizate, noi am 
considerat că un sit afectat pe o suprafaţă de 5% ar corespunde unui impact nesemnificativ, 
fără a şti însă dacă în interiorul acelor 5% din suprafaţa afectată a sitului nu ar putea să se 
găsească întreg teritoriul unui habitat sau al unei specii şi astfel la nivelul acestora din urmă 
impactul să fie semnificativ). O astfel de analiză nu poate fi realizată decât la nivelul unui sit 
sau al unui proiect şi în cuprinsul studiului au fost făcute recomandări care să permită 
interpretarea unitară a rezultatelor evaluărilor adecvate ale proiectelor subsecvente POIM.  

 

 

.  
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2012 (extras), Bucureşti; 

110. ***Aviz de mediu nr. 10301 din 06.07.2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor; 

111. ***Chapter five: Marine Transportation (www. nefsc.noaa.gov/ publications/ tm/ tm209 /pdfs 
/ ch5.pdf); 

112. ***Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii, raport “Studiu 
privind inundaţiile, schemă directoare şi plan de investiţii pentru Trotuş – Partea I”, versiune finală, 
februarie 2008 – mai 2009, PHARE 2005 / 017 – 690.01.01, EuropeAid/123064/D/SER/RO, 
Consorţiul SCE/CEMAGREF/GINGER/HYDRATEC/MEMORIS/ODISEA; 

113. ***Declaraţia autorităţii responsabile de monitorizarea siturilor Natura 2000, nr. 
1128/23.02.2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agenţia pentru protecţia mediului Vaslui; 

114. ***Environmental impacts and protective measures - Indian Institute of Science, Centre for 
Ecological Science (www. ces.iisc. ernet.in/energy/ HC270799/HDL/ENV/ enren/vol 
144.htm#2.Environmental impacts and protective measures); 

115. ***European Bank for Reconstruction and Development, Sub - Sectoral Environment and 
Social Guidelines: Small Scale Port Development (www.ebrd.com/environment/e - 
manual/subsecs/Port.pdf); 

116. ***Ministerul Fondurilor Europene, februarie 2014, Acord de Parteneriat propus de România 
pentru perioada de programare 2014 – 2020, al doilea proiect;  

117. ***Memoriu de prezentare necesar emiterii acordului de mediu pentru “Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”, noiembrie 2013; 

118. ***SCV 1996, Mortalidad de vertebrados en lineas de ferrocaril: 1 - 23. Doccumentos tecnicis 
de conservacion SCV 1, Sociedad Conservacion Vertebrados, Madrid; 

119. ***Studiu de evaluare adecvată “Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc. Domeniul major de intervenţie 2 – Reducerea eroziunii costiere”,  din cadrul 
procedurii de evaluare strategică de mediu a proiectului “Asistenţă tehnică pentru pregătirea de 
proiecte Axa prioritară 5”, varianta 8 decembrie 2011, BLOOM; 

120. ***Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru gestionarea siturilor contaminate 
din România, elaborator  dr.ing. Cornel Florea Gabrian;  

121. ***Studiu de evaluare adecvată “Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării 
Negre în zona municipiului Constanţa – Mamaia Centru şi Mamaia Nord”, din cadrul proiectului 
“Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte Axa prioritară 5”, Domeniul major de intervenţie 2 – 
Reducerea eroziunii costiere, decembrie 2012, INCDM Grigore Antipa, Halcrow Romania 
S.R.L., coordonator studiu C.S.II Dănuţ I. Diaconeasa; 

122. ***The impacts of railroads on wildlife, 2001 (www.wildlandscpr.org/node/221); 

123. http://hiperboreanconsult.blogspot.ro/p/proiect-centrala-geotermala-10-mw.html; 

124. http://www.endangeredspeciesinternational.org/birds4.html; 

125. http://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/renewable-energy/environmental-
impacts-biomass-for-electricity.html#.VETPByKsV8F. 
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