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1 INFORMAŢII GENERALE 
Prezentul document reprezintă Studiul de Evaluare Adecvată a efectelor potenţiale asupra ariilor 

naturale protejate de interes comunitar ale implementării proiectului  Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC EURO APAVOL SA aparţinând 

SC EURO APAVOL SA. Acest proiect este localizat pe teritoriul judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu. 

Prezentul studiu a fost elaborat în vederea obţinerii Acordului de mediu pentru realizarea investiţiei. 

Prezentul raport a fost elaborat în vederea obţinerii Acordului de mediu pentru realizarea investiţiei. 

Solicitarea Acordului de Mediu a fost înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu cu nr. 

116/13.01.2020.  

În urma parcurgerii etapei de încadrare, APM Giurgiu a emis Decizia etapei de încadrare nr. 116 din 

13.01.2020, conform căreia proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi evaluării 

adecvate. Proiectul se încadrează, conform Legii nr. 292/2018 şi Directivei EIA în Anexa 2 – „Lista 

proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea evaluării impactului asupra mediului” la: categoria 

2 Industria extractivă punctul d) foraje de adâncime cu excepţia forajelor pentru investigarea calităţii 

solului – foraje de alimentare cu apă, categoria 10 Proiecte de infrastructură punctul b) „Proiecte de 

infrastructură urbană” şi punctul j) „Instalaţii de apeducte de lungime mare”, categoria 11 Alte 

proiecte, punctul b) „Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1” 

şi punctul c) „Staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1” şi categoria 

13 „Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor 

prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, 

care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”. Proiectul nu prevede investiţii în 

„Sisteme de captare a apelor subterane sau sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului, acolo unde 

volumul anual de apă captată sau reîncărcată este de cel puţin 10 milioane de metri cubi” (punctul 11, 

Anexa 1) sau „Staţii pentru epurarea apelor uzate de cel puţin 150.000 echivalenţi locuitor” (punctul 

13, Anexa 1). 

Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat conform cerinţelor Ghidului Metodologic privind 

evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate 

de interes comunitar (Ordinul nr. 19/ 2010). 

La elaborarea prezentului Studiu de evaluare adecvată au fost avute în vedere următoarele elemente: 

 Documentaţii tehnice puse la dispoziţie de către beneficiar; 

 Documente emise de instituţii abilitate; 

 Date şi informaţii culese în timpul vizitelor în teren; 

 Literatura de specialitate, studii, anuare, monografii; 

 Legislaţia în domeniu. 

În înţelesul prezentului studiu, facem câteva precizări privind terminologia utilizată pe parcursul 

capitolelor următoare: 

 Habitat – acest termen denumeşte deopotrivă comunităţi vegetale (habitate naturale) 

distincte prin aspect, structură şi funcţionalitate (incluzând habitate de interes naţional – HDR 
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sau habitate de interes comunitar – Natura 2000) şi habitate ale speciilor de faună înţelese 

ca teritorii de vieţuire ale speciilor, caracterizate de condiţii abiotice şi biotice specifice (habitate 

acvatice sau terestre care asigură condiţii de hrănire, adăpost, reproducere, staţionare 

temporară); 

 În funcţie de localizarea faţă de limitele sitului Natura 2000, respectiv limitele proiectului, va 

fi utilizată terminologia de habitat al speciei – va defini suprafeţele acvatice şi terestre din 

interiorul siturilor de interes comunitar, utilizate de speciile menţionate în Formularele 

standard, respectiv habitat favorabil unei specii – va face referire la suprafeţele de teren din 

interiorul limitelor şi/ sau vecinătăţilor proiectului, despre care s-a considerat că deţin condiţii 

de favorabilitate pentru speciile de interes comunitar, menţionate în Formularele standard ale 

siturilor; 

 Specie de interes comunitar – terminologia face referire la specii de floră şi faună incluse în 

anexele Directivelor Habitate şi Păsări, respectiv anexele OUG nr. 57/ 2007. În prezentul 

studiu specii de interes comunitar sunt considerate doar speciile menţionate în Formularele 

standard ale siturilor Natura 2000 din zona proiectului; 

 Specie de interes naţional – terminologia face referire la specii de floră şi faună incluse în 

Anexa 4B şi Anexa 5B a OUG nr. 57/ 2007, Cartea Roşie a plantelor vasculare din România, 

Listele Roşii naţionale privind speciile de plante, Cartea Roşie a vertebratelor din România; 

 Specii comune – sunt considerate orice alte specii de floră şi faună identificate pe parcursul 

studiilor de teren. 
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Pagină de internet: https://apavol.ro/ 

Reprezentanţi legali/împuterniciţi: Lucian FRUNZĂ – Director General  

Persoană de contact: Petrică DIACONU – Coordonator Dezvoltare, 

Performanţă 

Proiectant general: SEARCH CORPORATION SRL 
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2 INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII 

2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

2.1.1 Denumirea, descrierea şi obiectivele proiectului 

2.1.1.1 Denumirea proiectului 

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC EURO 

APAVOL SA. 

 

2.1.1.2 Scop şi obiective 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC 

EURO APAVOL SA constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea 

apelor uzate care se vor implementa pentru zona de operare a operatorului regional SC EURO 

APAVOL SA, în localităţi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, în zone urbane şi rurale, şi care vor 

avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a cetăţenilor din aceste zone şi conformarea cu 

prevederile Directivelor UE relevante. 

Scopul proiectului constă în dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă şi apă uzată în 

zona proiectului, în ceea ce priveşte disponibilitatea, fiabilitatea şi calitatea serviciului, prin promovarea 

investiţiilor în sectorul de mediu, în vederea conformării cu prevederile Acquis-ului comunitar şi 

respectării angajamentelor asumate de România pentru acest sector.Obiectivele principale ale 

proiectului pentru infrastructura de apă sunt: 

• înfiinţarea de sisteme noi de alimentare cu apă; 

• asigurarea continuităţii, calităţii şi siguranţei în furnizarea serviciului de alimentare cu apă prin 

înfiinţarea unor sisteme de apă zonale/regionale constând din aducţiuni care vor asigura cantitatea 

de apă conform cerinţei, calitate şi controlul surselor conform normelor în vigoare; 

• extinderea reţelelor de alimentare cu apă, precum şi reabilitarea reţelelor actuale acolo unde sunt 

necesare recalibrări în vederea creşterii gradului de branşare al populaţiei; 

• reabilitarea rezervoarelor existente în vederea asigurării siguranţei în exploatarea sistemelor; 

• construirea de staţii de tratare apă, pentru asigurarea calităţii apei potabile conform reglementărilor 

actuale; 

• branşarea la sisteme de alimentare cu apă tratată acolo unde este posibil şi eficient; 

• toate capacităţile pentru sursele de apă, facilităţile de tratare, stocare, pompare  şi conductele de 

aducţiune pentru apa brută/tratată sunt dimensionate la nivelul de dezvoltare maxim din perioada 

2020-2045; 

• reţelele de distribuţie sunt dimensionate hidraulic pentru cerinţa de apa maximă în perioada 2020-

2045; 

• lungimea reţelelor de distribuţie este dezvoltată la nivelul accesibil al tramei stradale existente; 
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• realizarea unui sediu dispecer regional. 

Sursele noi de alimentare cu apă sau reabilitarea surselor existente ce captează ape subterane vor avea 

capacităţi reduse, fiind propuse în localităţi mici.  

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apă uzată sunt: 

• creşterea gradului de racordare la sistemele de canalizare prin extinderea reţelelor de canalizare 

existente; 

• înfiinţarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale peste 2.000 LE constând în realizarea de 

colectoare principale, staţii pompare şi conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioară a 

sistemului pe măsura creşterii gradului de racordare; 

• deversarea apelor uzate menajere în reţele centralizate de colectare şi epurare acolo unde este 

posibil şi eficient din punct de vedere al costului; 

• construcţia a 2 staţii de epurare zonale ce vor deservi următoarele două clustere: Moviliţa şi 

Floreşti-Stoeneşti; 

• construcţia a 2 staţii de epurare locale ce vor deservi aglomerările Herăşti şi Băneasa; 

• toate capacităţile de epurare, colectoarele principale şi colectoarele de transfer sunt dimensionate 

la nivelul de dezvoltare maxim în perioada 2020-2045; 

• reţelele de colectare sunt dezvoltate la nivelul actual accesibil al tramei stradale. 

În cadrul proiectului se propune realizarea a patru staţii noi de epurare a apelor uzate, după cum 

urmează: 

Localizarea punctelor de descărcare şi a emisarilor fiecăreia dintre staţiile de epurare a apelor uzate 

prevăzute în proiect este prezentată în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 2-1 Staţiile de epurare propuse în proiect şi emisarii acestora 

SEAU 

Nr. 
locuitori 
deserviţi 

(LE) 

Qu zi 
max 
(l/s) 

Qu zi 
max 

(m3/h) 
Emisar 

Debitul 
emisarului – 
Q5% (m3/s) 

Coordonate punct 
de descărcare în 

emisar 

Moviliţa 7.870 15,84 57,03 
Râul Ialomiţa – cod 

cadastral XI-1 
42,7 

X: 618440,117 
Y: 334783,980 

Floreşti - Stoeneşti 14.224 25,29 91,03 
Râul Sabar – cod 
cadastral X-1.24 

2,72 
X: 554298,364 
Y: 334783,980 

Băneasa 3.310  7,30 26,28 Canalul Comasca - 
X: 588051,549 
Y: 283685,555 

Herăşti 2.666 5,07 18,25 
Râul Argeş – cod 

cadastral X-1 
19,6 

X: 609201,240 
Y: 300347,523 

 

2.1.1.3 Prezentarea investiţiilor 

Sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare care fac obiectul proiectului se află în trei zone de 

operare, după cum urmează: 

• ZO.01 – Zona de operare Ilfov; 

• ZO.02 – Zona de operare Ialomiţa; 
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• ZO.03 – Zona de operare Giurgiu; 

Investiţiile propuse pentru sectorul apă au menirea să remedieze situaţia prezentă în sistemele de 

alimentare cu apă. Componentele sistemelor de alimentare cu apă s-au stabilit pe baza unor scheme 

tehnologice corespunzătoare: 

 surse de apă noi sau reabilitarea surselor subterane existente; 

 staţii de tratare noi sau reabilitarea staţiilor de tratare existente; 

 staţii de pompare noi sau reechiparea staţiilor de pompare existente;  

 conducte de aducţiune şi transport noi sau reabilitarea conductelor existente; 

 rezervoare noi sau reabilitarea rezervoarelor existente; 

 reţele de distribuţie noi sau reabilitarea reţelelor existente; 

 sistem SCADA – dispecer şi sistem GIS pentru monitorizarea şi controlul online al sistemului. 

Investiţiile propuse pentru sectorul de apă uzată au drept scop îmbunătăţirea situaţiei prezente 

pentru sistemele de canalizare. Componentele sistemelor de canalizare s-au stabilit astfel încât să se 

îmbunătăţească calitatea efluenţilor evacuaţi de la SEAU în emisari prin realizarea următoarelor tipuri 

de investiţii: 

 Reţea de canalizare nouă sau reabilitarea reţelelor existente; 

 Staţii de pompare a apei uzate noi sau reabilitarea celor existente (inclusiv conductele de 

refulare aferente SPAU-rilor); 

 Staţii de epurare noi sau conectarea la staţii de epurare existente. 

Stabilirea soluţiilor pentru sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul proiectului s-a 

făcut după o analiză amănunţită din punct de vedere tehnic şi economic, care a luat în considerare: 

 Sursele de apă: subterane şi de suprafaţă; 

 Alegerea surselor de apă în funcţie de parametrii de calitate a acestora pentru a aplica un proces 

de tratare corespunzător şi eficient, pentru a se respecta parametrii de calitate impuşi de 

legislaţia în vigoare; 

 Realizarea de reţele de canalizare pentru o colectare eficientă a apelor uzate; 

 Pentru sistemele de canalizare a apelor uzate şi epurarea acestora s-a ţinut cont de termenele 

asumate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, termene care se referă atât la realizarea 

reţelelor pentru colectarea apelor menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate 

în emisari; 

 Investiţiile pentru sistemele de apă şi canalizare au fost propuse astfel încât costurile 

operaţionale să fie optime. 

În vederea îndeplinirii angajamentelor României asumate prin Capitolul 22 - Mediu din Tratatul de 

Aderare şi respectării legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, proiectul promovează măsuri de 

investiţii în: 

 15 sisteme de alimentare cu apă zonale şi locale;  

 19 aglomerări dintre care 9 aglomerării grupate în 3 clustere şi 6 aglomerării grupate în 2 grupări 

de aglomerări. 
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Pentru sistemele de alimentare cu apă se propun investiţii pentru o populaţie de 216817 locuitori, din 

care aportul proiectului este de 142289 locuitori,  populaţie prognozată pentru anul 2048, iar pentru 

sistemele de canalizare se propun investiţii pentru o populaţie de 201197 locuitori (236779 le) din care 

aportul proiectului este de 76113 locuitori (86451 le). 

Pentru sistemele de canalizare se propun investiţii pentru 236779 locuitori echivalenti din care aportul 

proiectului este de 86451 locuitori echivalenti. 
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Tabelul nr. 2-2 Sinteza investiţiilor propuse în cadrul proiectului pentru infrastructura de alimentare cu apă 

Cod Zona de operare 
Sectorul apă 

Sistemul de alimentare Lucrări propuse în fiecare localitate 

ZO.01 
Zona de operare 
Ilfov 

Sistemul zonal de 
alimentare cu apă 1 
Decembrie 

Extinderi reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localităţile 1 Decembrie şi 
Copăceni. 
1 Decembrie – modernizarea Gospodăriei de apă (GA) 1 Decembrie: extinderea/modernizarea staţiei de clorare, rezervor 
suplimentar de înmagazinare, reabilitare instalaţii hidraulice la rezervorul existent, reabilitarea/extinderea capacităţi de 
pompare in reţeaua de distribuţie, grup pompare nou; conducta de aducţiune apă potabilă din GA Jilava la GA 1 Decembrie 
şi grup de repompare amplasat pe conducta de aducţiune; sistem SCADA; 
Green City – se asigură branşarea la reţeaua de distribuţie 1 Decembrie 
Copăceni – modernizarea GA Copăceni (montare debitmetre electromagnetice, măsurarea clorului rezidual din apa potabilă, 
instalaţii electrice şi de automatizare). 
Apa va fi furnizată din reţeaua de distribuţie a municipiului Bucureşti. 
Diferenţa de apă tratată necesară pentru localitatea Copăceni va fi asigurată din sursa subterana existentă tratată în GA 
Copăceni, staţie de tratare existentă. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Dărăşti 

Dărăşti - modernizarea/extinderea GA Dărăşti (rezervor suplimentar de înmagazinare, extinderea staţiei de tratare, montare 
debitmetre electromagnetice, măsurarea clorului rezidual din apa potabilă, instalaţii electrice şi de automatizare, extinderea 
capacităţii de pompare in reţeaua de distribuţie), echiparea reţelei de distribuţie cu cămine de măsură prevăzute cu senzori de 
clor, presiune şi debitmetre), sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană existentă. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Berceni 

Berceni – realizare conductă de aducţiune de la reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti la GA Berceni; modernizarea 
GA Berceni (extinderea/modernizarea staţiei de clorare, rezervor suplimentar de înmagazinare, reabilitare instalaţii hidraulice 
la rezervorul existent, reabilitarea/extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie); grup de repompare amplasat 
pe conducta de transmisie, extinderi reţele apă (reţea de distribuţie), inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente 
şi hidranţi; sistem SCADA; 
Apa va fi furnizata din reţeaua de distribuţie a municipiului Bucureşti; 

Sistemul zonal de 
alimentare cu apă 
Voluntari 

Conducte de aducţiune: cămin de branşare la sistemul de distribuţie a Municipiului Bucurest şi conducta de aducţiune apă 
tratată de la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti pentru alimentarea cu apă a GA Octavian Goga, de unde vor fi 
alimentate reţelele de distribuţie din cartierul O. Goga şi a cele trei gospodării de apă GA Cosmopolis,  GA Ştefăneştii de Jos 
şi respectiv GA Ştefăneştii de Sus; conductă de transport apă tratată de la GA Ştefăneştii de Sus la reţelele de distribuţie 
Dascălu şi Gagu; cămin de branşare la sistemul de distribuţie a Municipiului Bucureşti şi conducta de aducţiune apă tratată 
de la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti pentru alimentarea cu apă a GA Negru Pontes. 
Voluntari - reabilitare/extindere GA Voluntari-Negru Pontes (staţie clorare, reabilitare rezervor existent, rezervor nou de 
înmagazinare, extindere capacitate de pompare în reţeaua de distribuţie, grup de pompare nou), realizare GA în Voluntari– 
O. Goga (staţie de clorare, rezervoare de înmagazinare, realizare capacităţi de pompare), extinderi reţele apă, Sistem SCADA; 
Cosmopolis – se asigură branşarea la conducta de aducţiune 
Ştefăneştii de Jos - modernizare GA  Ştefăneştii de Jos (vane pentru reglarea automată a debitului şi debitmetru 
electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă), extinderi reţele apă; 
Creţuleasca - extinderi reţele apă; 
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Cod Zona de operare 
Sectorul apă 

Sistemul de alimentare Lucrări propuse în fiecare localitate 

Ştefăneştii de Sus - reabilitare/extindere GA Ştefăneştii de Sus (extinderea/modernizarea staţiei de clorare, reabilitare 
rezervor existent şi instalaţii hidraulice, rezervor suplimentar de înmagazinare, extindere capacitate de pompare), extinderi 
reţele apă; 
Dascălu - înfiinţare reţele apă; 
Gagu - înfiinţare reţele apă. 
Apa va fi furnizată din reţeaua de distribuţie a municipiului Bucureşti; 

ZO.02 
Zona de operare 
Ialomiţa 

Sistemul zonal de 
alimentare cu apă Sineşti 

Sineşti – reabilitarea şi extinderea frontului de captare Sineşti (menţinerea în exploatare a forajului existent F3, resăparea 
forajelor F1 şi F2, 5 noi foraje); conducte de aducţiune, reabilitare şi extindere GA Sineşti (reabilitare rezervor existent, 
rezervor de înmagazinare nou, reabilitare/exindere prin inlocuire grup de pompare în reţea de distribuţie, grup de pompare 
nou către GA Moviliţa), staţie de repompare nouă pe reţeaua de distribuţie, Sistem SCADA; 
Moviliţa - reabilitare GA Moviliţa (vană electrică pentru reglarea automată a debitului ce intră în rezervor, debitmetru 
electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă în gospodaria de apă; echipament de măsurare online pentru 
monitorizarea calităţii apei potabile), reabilitări şi extinderi reţele apă. 
Apa provine din sursă subterană Sineşti. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Roşiori 

Roşiori - extindere/modernizare GA Roşiori (rezervor de înmagazinare), extinderi reţele apă, sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană existentă. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Bărcăneşti 

Bărcăneşti - realizare front de captare (6 foraje), conducte de aducţiune, înfiinţare GA Bărcăneşti (staţie de tratare, rezervor 
de înmagazinare, staţii de pompare), înfiinţarea reţelei de apă, sistem SCADA. 
Condeeşti - înfiinţarea reţelei de apă. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Armăşeşti 

Armăşeşti - realizare front de captare (5 foraje), conducte noi de aducţiune, conducte noi de apă tratată, înfiinţare GA 
Armăşesti (staţie de tratare, rezervor de înmagazinare, staţii de pompare), înfiinţarea reţelelor de apă, sistem SCADA; 
Jilavele - înfiinţarea reţelelor de apă; 
Apa provine din sursă subterană. 

Z03 
Zona de operare 
Giurgiu 

Sistemul de alimentare cu 
apă Buturugeni 

Buturugeni - reabilitarea şi extinderea frontului de captare Buturugeni (reabilitarea forajelor existente F1 si F2 + 1 nou 
foraj), conductă de aducţiune apă brută între forajul nou şi GA, reabilitare şi extindere GA Buturugeni (extindere/reabilitare 
staţie de tratare apă brută, extinderea/reabilitarea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, reabilitarea instalaţiilor 
hidraulice la rezervorul existent), extinderi retele apă, sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Bulbucata 

Bulbucata - reabilitarea şi extinderea frontului de captare Bulbucata (resaparea forajelor existente F1 si F2 + 5 noi foraje), 
conducte de aducţiune, modernizarea/extinderea GA Bulbucata (extinderea/reabilitarea staţiei de tratare apă, reabilitarea 
instalaţiilor hidraulice la rezervorul existent, reabilitarea/extinderea prin înlocuirea capacităţii de pompare în reţeaua de 
distribuţie Bulbucata şi GA Teişori, grup pompare nou, grup pompare către GA Iepureşti şi GA Gorneni,  grup pompare 
către GA Letca Nouă),  extinderi reţele apă, sistem SCADA; 
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Cod Zona de operare 
Sectorul apă 

Sistemul de alimentare Lucrări propuse în fiecare localitate 

Teişori - modernizarea/extinderea GA Teişori (vană electrică pentru reglarea automată a debitului ce intră în rezervor, 
debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului, echipament de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei 
potabile); 
Letca Nouă - modernizarea/extinderea GA Letca Nouă (rezervor înmagazinare nou, reabilitare rezervor existent, grup de 
pompare în reţeaua de distribuţie Letca Veche); 
Iepureşti - modernizarea/extinderea GA Iepureşti (vană electrică pentru reglarea automată a debitului ce intră în rezervor, 
debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului, echipament de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei 
potabile); 
Gorneni - modernizarea/extinderea GA Gorneni (vană electrică pentru reglarea automată a debitului ce intră în rezervor, 
debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului, echipament de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei 
potabile). 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Toporu 

Toporu - extinderea frontului de captare (2 noi foraje), reabilitare foraje existente (2 foraje), conducte de aducţiune, 
modernizarea/extinderea GA Toporu (staţie de tratare, reabilitare rezervoare de înmagazinare existente, grup de pompare 
aducţiune Răsuceni), extinderi/înfiinţări reţele apă, reabilitare prin înlocuirea reţelei de apă, sistem SCADA; 
Răsuceni - înfiinţare GA Răsuceni (staţie de dezinfecţie, rezervor de înmagazinare, grup de pompare în reţeaua de 
distribuţie), înfiinţare reţele distribuţie apă. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Stăneşti 

Stăneşti - înfiinţare front captare Stăneşti (1 foraj), conducte de aducţiune, înfiinţare GA Stăneşti (staţie de dezinfecţie cu 
clor, rezervor de înmagazinare, grup de pompare în reţeaua de distribuţie), înfiinţare reţele distribuţie apă, sistem SCADA; 
Ghizdaru – înfiinţare reţele distribuţie apă; 
Onceşti – înfiinţare reţele distribuţie apă; 
Bălanu - înfiinţare reţele distribuţie apă. 
Apa provine din sursă subterană. 

  

Sistemul de alimentare cu 
apă Băneasa 

Băneasa - realizare front de captare (un foraj), conducte de aducţiune, înfiinţare GA Băneasa (staţie de tratare apă ȋn vederea 
potabilizării, staţie de pompare distribuţie reţea, rezervor de înmagazinare), înfiinţare reţele apă, sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Herăşti 

Herăşti - realizare front de captare (4 foraje), conducte de aducţiune, înfiinţare GA Herăşti (staţie de tratare apă ȋn vederea 
potabilizării, statie de pompare distribuţie reţea, rezervor de înmagazinare), înfiinţare reţele apă, sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană. 

Sistemul de alimentare cu 
apă Găiseni 

Găiseni - extinderea frontului de captare Găiseni (5 noi foraje), conducte de aducţiune (GA Găiseni – GA Floreşti şi GA 

Floreşti – GA Stoeneşti), modernizarea/extinderea GA Găiseni (staţie de tratare apă ȋn vederea potabilizării, extinderea staţie 
de pompare alimentare GA Floreşti si GA Stoeneşti, grup pompare nou), sistem SCADA. 
Apa provine din sursă subterană. 
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Tabelul nr. 2-3 Investiţii propuse prin proiect pentru infrastructura de alimentare cu apă, centralizate pe zona urbană/ zona rurală 

Zona 

Foraje 
Conducte de 

aducţiune 
Staţii de 
tratare 

Staţii de 
clorare 

Rezervoare 
Staţii de 
pompare 

Reţele de 
distribuţie 

Buc. km Buc. Buc. Buc. Buc. km 

N R E R N R N R N R N R N R 

Urban 0 0 5,6 0 0 0 2 0 3 1 3 1 7,1 - 

Rural 34 9 125,0 0 7 3 2 3 15 8 19 7 343,34 20,2 

Total 34 9 130,6 0 7 3 4 3 18 9 22 8 350,44 20,2 

Legendă: N – obiect nou, R – obiect propus spre reabilitare, E – extindere. 

  

Tabelul nr. 2-4 Sinteza investiţiilor propuse în cadrul proiectului pentru sectorul de apă uzată 

Cod Zona de operare 
Sectorul de apă uzată 

Aglomerare/ cluster Localităţi 

ZO.01 
Zona de operare 
Ilfov 

Aglomerarea Berceni 
Berceni – realizare reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri, construcţie SPAU transfer, realizarea conductelor de 
refulare şi colector de transfer.  
Apele uzate menajere vor fi epurate în SEAU existentă Glina. 

Gruparea de aglomerări 
Dărăşti – 1 Decembrie 

1 Decembrie - extindere reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri, reabilitare SPAU transfer, conductă refulare noua, colector 
transfer apa uzata 1 Decembrie – Jilava (in SPAU existent Jilava); 
Green City- se asigură racordarea la reţeaua de colectare 1Decembrie 
Dărăşti - reţea noua de canalizare, construcţie SPAU-ri, construcţie SPAU transfer, conductă refulare nouă, colector transfer 
apă uzată Dărăşti - 1 Decembrie; 
Copăceni - extindere reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri, reabilitare SPAU-ri, reabilitare SPAU transfer, conducte de 
refulare noi, reabilitare refulare, colector transfer. 
Epurarea apelor din Aglomerarea 1 Decembrie se va realiza parţial în SEAU existentă 1 Decembrie şi SEAU Copăceni (în curs 
de execuţie), diferenţa de apă uzată colectată din Aglomerarea 1 Decembrie şi Aglomerarea Dărăşti va fi evacuată în reţeaua de 
colectare Apa Nova Bucureşti cu epurare în SEAU existentă Glina. 

Gruparea de aglomerări 
Dascălu - Voluntari 

Voluntari - extinderi reţea de canalizare Voluntari - cartierul Octavian Goga, construcţia SPAU-uri locale, realizarea conductei 
de refulare Voluntari - cartierul Octavian Goga, colector de transfer; 
Cosmopolis - se asigură transferul apei uzate 
Ştefăneştii de Jos – extindere reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri locale, reabilitare SPAU-uri locale, reabilitare conducte 
de refulare şi construcţia unei conducte de refulare noi; 
Dascălu - reţea nouă de canalizare, construcţia SPAU locale, reabilitare SPAU, reabilitarea conductei de refulare şi construcţia 
unei conducte de refulare noi. 
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Cod Zona de operare 
Sectorul de apă uzată 

Aglomerare/ cluster Localităţi 

Apele uzate menajere din gruparea Dascălu-Voluntari vor fi epurate partial în SEAU Dascalu, dierenţa de apă uzată va fi epurată 
în SEAU existentă Glina, descarcărea realizându-se într-un colector Apa Nova Bucureşti, zona Voluntari. 

ZO.02 
Zona de operare 
Ialomiţa 

Cluster Moviliţa 

Moviliţa – extinderi reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri locale, construcţie SPAU transfer, conductă refulare nouă, 
conductă refulare Moviliţa - SEAU Moviliţa, realizarea unei staţii de epurare noi în localitatea Moviliţa, care să preia debitele de 
apă uzată din toate cele trei aglomerări Sineşti, Moviliţa şi Roşiori; 
Sineşti – extinderi reţea de canalizare, construcţie SPAU-uri local, construcţie SPAU transfer, conductă refulare nouă, conductă 
refulare şi colector de transfer Sineşti – Moviliţa; 
Roşiori – reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU local, construcţie SPAU transfer, conductă refulare şi colector de transfer 
Roşiori – Moviliţa; 
Apele uzate colectate în aglomerările Sineşti, Moviliţa şi Roşiori vor fi epurate în SEAU nouă Moviliţa. 

Cluster Jilavele - 
Bărcăneşti 

Jilavele – reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri locale, construcţie SPAU transfer, construcţie conductă de refularei, 
construcţie conductă de refulare transfer între localităţi Jilavele- Urziceni (reţea de canalizare existentă în Municipiul Urziceni); 
Bărcăneşti - reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri, construcţie SPAU transfer, construcţie conductă de refulare; 
construcţie conductă de refulare transfer apă uzată între localităţi, Bărcăneşti – SE Urziceni; 
Apele uzate colectate în aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti vor fi epurate la SEAU existentă Urziceni. 

ZO.03 
Zona de operare 
Giurgiu 

Aglomerarea Buturugeni 
Buturugeni – reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri, construcţie conductă refulare, construcţie SPAU transfer, 
construcţie refulare transfer UAT Buturugeni – UAT Domneşti (descărcare în SEAU existentă Domneşti). 
Apele uzate colectate în aglomerarea Buturugeni vor fi epurate la SEAU existentă Domneşti. 

Cluster Floreşti - Stoeneşti 

Clusterul Floreşti - Stoeneşti are în componenţă aglomerările Floreşti, Stoeneşti-Palanca, Găiseni şi Căscioarele, pentru 
care se propun: reţele noi de canalizare vacuum, staţii de vacuum, SPAU, cămine de colectare, conductă refulare transfer, 
realizarea unei staţii de epurare noi (SEAU Floreşti - Stoeneşti). 
Apele uzate colectate în Clusterul Floreşti - Stoeneşti vor fi epurate la SEAU nouă Floreşti – Stoeneşti. 

Aglomerarea Băneasa 
Băneasa – reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU-uri, construcţie conductă refulare, realizarea unei staţii de epurare noi 
(SEAU Băneasa). 
Apele uzate colectate în aglomerarea Băneasa vor fi epurate la SEAU nouă Băneasa. 

Aglomerarea Herăşti 
Herăşti - reţea nouă de canalizare, construcţie SPAU, construcţie conductă refulare, realizarea unei staţii de epurare noi (SEAU 
Herăşti). 
Apele uzate colectate în aglomerarea Herăşti vor fi epurate la SEAU nouă Herăşti. 
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Tabelul nr. 2-5 Investiţii propuse prin proiect pentru infrastructura de apă uzată, centralizate pe zona urbană/ zona rurală 

Zona 
Colectoare principale Conducte de refulare Retele de canalizare Staţii de pompare. Staţii de epurare 

km km km Buc. Buc. 
N R N R N R N R N R 

Urban 7,64 0 0,86 0 5,11 0 3 0 0 0 

Rural 72,24 0 41,57 4,31 420,21 0 106 9 4 0 

Total 79,88 0 42,43 4,31 425,82 0 109 9 4 0 

            Legendă: N – obiect nou, R – obiect propus spre reabilitare. 
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În secţiunile următoare sunt prezentate investiţiile propuse pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, 

precum şi pentru fiecare sistem de canalizare. 

 

2.1.1.3.1 Infrastructura de alimentare cu apă 

2.1.1.3.1.1 Zona de operare Ilfov – ZO.01 

2.1.1.3.1.1.1 Sistemul zonal de Alimentare cu apă 1 Decembrie 

Sistemul de alimentare cu apă 1 Decembrie asigură în prezent alimentarea cu apă a localităţilor 1 

Decembrie şi Copăceni. 

După elaborarea analizelor de opţiuni s-a propus ca în cadrul sistemului zonal de alimentare cu apă 1 

Decembrie să intre şi Cartierul Green City din localitatea 1 Decembrie. 

Astfel, în cadrul proiectului pentru Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă 1 Decembrie sunt prevăzute 

investiţii în următoarele localităţi: 1 Decembrie (plus Cartierul Green City) şi Copăceni. 

 

Figura nr. 2-1 Schema Sistemului  Zonal de Alimentare cu Apă 1 Decembrie 

 

În prezent, sistemul zonal de alimentare cu apă 1 Decembrie dispune de următoarea infrastructură: 

 Sistemul de alimentare cu apă 1 Decembrie:  

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană 1 Decembrie: 7 foraje, Q=31,4 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 932 m;  

• Staţia de tratare Q=22 l/s compusă dintr-un grup de oxidare a fierului şi amoniului şi un grup 

de filtrare. Nu este funcţională; 

• Staţie de clorinare, Q=22 l/s; 
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• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 900 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, 

cu turaţie variabilă + pompă de incendiu: Q=2x14,20 l/s, H= 30 mCA, P=7,5 kW; Q=10 l/s, 

H=30 mCA; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 - 160 mm şi lungime totală de 27.120 m. 

 Sistemul de alimentare cu apă Green City: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană - 2 foraje, Q=9,00 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 450 m;  

• Staţie de clorinare, Q=18 l/s; 

• Rezervoare de înmagazinare: două rezervoare, volum total de 600 m3, construcţii subterane; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, 

cu turaţie variabilă + pompă de incendiu: Q=2x45 m3/h, H=52-77 mCA, P=11 kW; Q=10 

l/s, H=30 mCA; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 250 - 110 mm şi lungime totală de 9.600 m. 

 Sistemul de alimentare cu apa Copăceni: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Copăceni, Q=6 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 314 m;  

• Staţie de tratare Q=6 l/s;  

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 300 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, 

cu turaţie variabilă + pompă de incendiu, Qpompa=30 m3/h, H=55 mCA; 

• Distribuţia de la staţia de pompare la reţeaua de apă existentă se face printr-o conductă 

De=160 cu o lungime de L=700 m; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 - 160 mm şi lungime totală de 11.599 m. 

Lucrările propuse în cadrul acestui sistem sunt reprezentate de: 

 Sistemul de alimentare cu apă 1 Decembrie (inclusiv Cartierul rezidenţial Green City şi parţial 

Copăceni): 

• Conductă de aducţiune apă potabilă din Gospodăria de apă (GA) existentă Jilava (apă furnizată 

din reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti) la GA 1 Decembrie - PEID DE 280 mm, 

cu lungimea de cca. 5,6 km; 

• Grup de repompare amplasat pe conducta de aducţiune, 2A+1R, Q = 49,25 l/s; Pi=45 kW; 

• Extinderea gospodăriei de apă 1 Decembrie: 

o Extinderea/modernizarea staţiei de clorare apă pentru dezinfecţie în vederea potabilizării, 

echipament nou: Q= 49,25 l/s; 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V=1.000 m3; 

o Reabilitare instalaţii hidraulice la rezervorul existent V=900 m3; 

o Reabilitarea/extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(3A+1R+1In), Q= 62,49 l/s, Pi=92,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q=20 l/s; 
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• Reabilitare reţele de distribuţie cu lungimea de cca. 4 km; 

• Extinderi reţele apă, cu lungimea de cca. 16 km, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, 

branşamente şi hidranţi;  

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată s-au prevăzut următoarele tipuri de lucrări speciale: 

• subtraversări de drum naţional, drum judeţean, cursuri de apă şi cale ferată; 

• 2 subtraversări de râu. 

Pe traseul conductelor de distribuţie apă tratată s-au prevăzut următoarele tipuri de lucrări speciale: 9 

subtraversări de drum. 

 Sistemul de alimentare cu apă Copăceni: 

• Extinderi reţele apă, cu lungimea de cca. 4,1 km, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, 

branşamente şi hidranţi; 

• Extinderea gospodăriei de apă Copăceni: 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă potabilă; 

o Măsurarea clorului rezidual din apă potabilă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie s-au prevăzut 3 subtraversări de drum. 

 

2.1.1.3.1.1.2 Sistemul de alimentare cu apă Dărăşti 

Sistemul de alimentare cu apă Dărăşti va deservi cca. 5014 locuitori din localitatea Dărăşti. 

 

Figura nr. 2-2 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Dărăşti 
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 Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Dărăşti – 4 foraje;  

 Conducte de aducţiune, lungime totală = 606 m;  

 Staţie de tratare pentru reducerea amoniului pentru un debit de 10,6 l/s; 

 Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 450 m3, de tip 

suprateran; 

 Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 pompe centrifuge cu ax 

vertical din care o pompă este cu turaţie variabilă + pompă de incendiu; 

 Reţea de distribuţie cu diametre De 63 -160 mm şi lungimea totală de 11.266 m. 

Lucrările propuse în localitatea Dărăşti sunt reprezentate de: 

 Extinderea gospodăriei de apă Dărăşti: 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V = 200 m3; 

o Extinderea staţiei de tratare în Dărăşti Q=14,29 l/s; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 

o Măsurarea clorului rezidual din apa potabilă; 

o Instalaţii electrice şi de automatizare; 

o Extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou (2A); Q= 

13,33 l/s, P=8 kW; 

 În vederea măsurării debitului, presiunii şi a concentraţiei de clor din reţeaua de distribuţie se 

vor monta cămine de măsură echipate cu senzori de clor, presiune şi debitmetre = 2 buc (un 

cămin debitmetru şi un cămin clor şi presiune); 

 Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

 

2.1.1.3.1.1.3 Sistemul de alimentare cu apă Berceni 

Sistemul de alimentare cu apă Berceni va deservi circa 12841 locuitori din localitatea Berceni. 

 

Figura nr. 2-3 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Berceni 
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Infrastructura existentă în localitatea Berceni este alcătuită din: 

 Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Berceni, 2 foraje, Q=12,65 l/s; 

 Conducte de aducţiune, lungime totală = 710 m;  

 Staţie de tratare Q=12 l/s care cuprinde pe linia apei un grup de oxidare, un grup de filtrare 

sub presiune. Nu este funcţională; 

 Staţie de clorinare, Q=12 l/s; 

 Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 500 m3, de tip 

suprateran; 

 Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 2+1 pompe centrifuge, cu 

turaţie variabilă + pompă de incendiu + 1 pompă verticală: Qpompa =22 – 60 m3/h, P=7,5 

kW; 

 Reţea de distribuţie cu diametre De 40 -280 mm şi lungimea totală de 12.273 m. 

Lucrările propuse în localitatea Berceni sunt reprezentate de: 

 Cămin de conectare la reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti, Q=40,20/s;  

 Conductă de transmisie apă potabilă din reţeaua de distribuţie a Municipiului Bucureşti la GA 

Berceni, PEID DE 280, cu lungimea de cca. 6,9 km; 

 Grup de repompare amplasat pe conducta de transmisie, 1A+1R, Q=40,20 l/s, Pi=15 kW; 

 Extinderea gospodăriei de apă Berceni: 

o Extinderea/modernizarea staţiei de clorare apă pentru dezinfecţie în vederea 

potabilizării, echipament nou Q=40,20 l/s; 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V=1.000 m3; 

o Reabilitare rezervor de înmagazinare V=500 m3; 

o Extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(3A+1R+1In), Q= 57,61 l/s, P=92,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 

l/s; 

• Reabilitări reţea de distribuţie, cu lungimea de cca. 2,4 km; 

• Extinderi reţele apă, cu lungimea de cca. 29,8 km. De asemenea sunt prevăzute debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Berceni; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

De-a lungul conductei de aducţiune apă tratată s-au prevăzut 2 subtraversări de canal. 

De-a lungul conductelor de distribuţie s-au prevăzut următoarele lucrări speciale: 

• 6 subtraversări de drum; 

• 4 subtraversări de râuri şi canale/podeţe. 

 

2.1.1.3.1.1.4 Sistemul zonal de alimentare cu apă Voluntari 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Voluntari asigură alimentarea cu apă a oraşului Voluntari (inclusiv 

Cartierul rezindenţial Cosmopolis) şi a localităţilor rurale Ştefăneştii de Jos, Ştefăneştii de Sus, 

Creţuleasca, Dascălu şi Gagu şi va deservi cca. 126631 locuitori. 
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Figura nr. 2-4 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Voluntari 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

 Voluntari - Sectorul: Ştefăneşti, Nicolae Bălcescu şi Negro Pontes; 

• Sursa de apa: 

o Front de captare apă brută subterană Voluntari – 11 foraje; 

o Aducţiuni lungime = 770 m; 

o Racord de branşare Apa Nova Bucureşti (ANB);  

• Dezinfecţie cu soluţie de hipoclorit direct în conductele de aducţiune apă brută;  

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 2.500 m3, de tip 

semiîngropat; 

• Staţie de pompare în reţeaua de distribuţie, grup de pompare 3+1 electropompe orizontale, cu 

turaţie fixă; 

• Reţea de distribuţie alimentată din Gospodaria de apă  – reţea realizată din conducte PEID, 

L=70.939 m. 

 Voluntari - Sectorul Octavian Goga: 

• Sursa de alimentare cu apă: 

o Reţeaua de distribuţie cu apă a cartierului Pipera; 

o Reţeaua de distribuţie cu apă a cartierelor Ştefăneşti, Nicolae Bălcescu şi Negro Pontes; 

• Reţea de distribuţie existentă este realizată din conducte PEID, L=20.729 m; 
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• Reţea de distribuţie în execuţie – se va realiza din conducte PEID cu diametre Dn 140 – 200 

mm, L=4.359 m. 

 Voluntari - Sectorul Pipera: 

• Sursa de alimentare cu apă: 

o Branşament la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Bucureşti, Dn 100 mm, pozat în 

str. Petricani nr. 11A; 

o Branşament la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Bucureşti, Dn 150 mm, pozat la 

intersecţia Aleea Privighetorilor cu str. Erou Iancu Nicolae; 

o Branşamen la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Bucureşti, Dn 150 mm, pozat Pod 

CFR Constanţa, Porsche, nu este operat; 

• Reţele de distribuţie realizate din conducte PEID având Dn=50-400 mm, L=52.962 m. 

 Voluntari - Sectorul Henri Coandă: 

• Sursa de apă brută: racord de branşare lot 1 – racord branşare ANB; 

• Reţea de distribuţie în lungime totală de 9.309 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Cămin de branşare la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti, Q= 200 l/s; 

• Conductă de aducţiune apă tratată de la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti pentru 

alimentarea cu apă a GA Octavian Goga, de unde vor fi alimentate reţelele de distribuţie din 

cartierul O. Goga şi cele trei gospodării de apă GA Cosmopolis, GA Ştefăneştii de Jos şi GA 

Ştefăneştii de Sus: 

- Aducţiune apă tratată ANB GA Octavian Goga cca. 3,4 km; 

- Aducţiune apă tratată tronson GA Octavian Goga – camin de bransare Cosmopolis 

cca. 4,5 km; 

- Aducţiune apă tratată tronson cămin branşare Cosmopolis – camin de ramifictaie CV1, 

cca. 1,7 km; 

- Aducţiune apă tratată tronson cămin de ramificaţie CV1 – GA Ştefaneştii de Jos, cca. 

2,1 km; 

- Aducţiune apă tratată tronson camin de ramificaţie CV1 – GA Ştefaneştii de Sus, cca. 

2,8 km. 

• Aducţiune apa potabilă de la GA Ştefăneştii de Sus la reţelele de distribuţie Dascălu şi Gagu, 

cu lungimea de cca. 8,3 km, 

• Conductă transport apă potabilă de la reţeaua de distribuţie Dascălu la reţeaua de distribuţie 

Gagu, cca. 0,7 km, 

• Cămin de branşare la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti, Q= 30 l/s, Q= 50 l/s; 

• Conductă de aducţiune apă tratată de la sistemul de distribuţie al Municipiului Bucureşti pentru 

alimentarea cu apă a GA Voluntari (Gheorghe Dinca), cu lungimea de cca. 2,2 km; 

• Extinderea Gospodăriei de apă Voluntari - Negru Pontes: 
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o Realizare staţie de clorare apă pentru dezinfecţie, Q= 79,95 l/s; 

o Reabilitare rezervor existent V=2.500 m3; 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V=500 m3; 

o Extinderea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(4A+1R+1In),  Q=86,74 l/s, P=132 kW pentru norma de incendiu Q= 20 l/s; 

• Realizarea Gospodăriei de apă Voluntari – Octavian Goga: 

o Realizare staţie de clorare apă pentru dezinfecţie, Q=260,76 l/s; 

o Rezervoare de înmagazinare V=2x1.440 m3; 

o Realizare capacităţi de pompare: 

- în reţeaua de distribuţie Goga zona Pipera, grup pompare nou (4A+1R+1In),  

Q=132,85 l/s, P=132 kW pentru norma de incendiu Q=50 l/s; 

- în reţeaua de distribuţie Goga zona veche Voluntari, grup pompare nou 

(4A+1R+1In),  Q=78,40 l/s, P=132 kW pentru norma de incendiu Q=30 l/s; 

- spre GA Cosmopolis, GA Ştefăneştii de Jos şi GA Ştefăneştii de Sus, grup 

pompare nou (3A+1R), Q=108,02 l/s, P=88 kW; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Ştefăneştii de Jos: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervoare; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă 

în gospodaria de apă; 

• Extinderea Gospodăriei de apă Ştefăneştii de Sus: 

o Extinderea/modernizarea staţiilor de clorare apă pentru dezinfecţie în vederea 

potabilizării, echipament nou Q= 40,68 l/s; 

o Reabilitarea rezervorului existent - instalaţii hidraulice; 

o Rezervor suplimentar de înmagazinare V=600 m3; 

o Extindere capacităţi de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(3A+1R+1In), Q =48,758 l/s, P=78,00 kW pentru norma de incendiu Q=6 l/s; 

o Staţie de pompare în reţeaua de distribuţie Dascălu, grup pompare nou 

(2A+1R+1In), Q = 24,21 l/s, P=37kW pentru norma de incendiu Q=5 l/s; 

• Înfiinţare reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi, în 

localităţile Dascălu şi Gagu. Reţeaua are lungimea de cca. 26 km;  

• Extinderi reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi, în 

localităţile Voluntari (Cartierul Octavian Goga), Ştefăneştii de Jos, Creţuleasca şi Ştefăneştii de 

Sus. Lungimea reţelei este de cca. Voluntari 7,2 km; Stefăneşti 4,8 km; 

• Reabilitare reţele de distribuţie în Voluntari şi Ştefăneştii de Jos; 

• Realizarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

De-a lungul conductei de aducţiune apă tratată pentru Voluntari (cartierul Octavian Goga), 

Cosmopolis, Ştefăneştii de Jos şi Dascău s-au prevăzut următoarele lucrări speciale: 

• 3 subtraversări de drum; 

• 2 subtraversare de canal; 

• 1 subtraversare de cale ferată. 
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De-a lungul conductelor de distribuţie în oraşul Voluntari - cartierul Octavian Goga s-au prevăzut 

următoarele lucrări speciale: 

• 1 subtraversare de drum; 

• 1 subtraversare de râu. 

De-a lungul conductelor de distribuţie în localitatea Ştefăneştii de Jos s-au prevăzut 12 subtraversări 

de drum. 

De-a lungul conductelor de distribuţie în localităţile Dascălu şi Gagu s-au prevăzut următoarele lucrări 

speciale: 

• 7 subtraversări de drum; 

• 3 subtraversări de râuri şi canale. 

 

2.1.1.3.1.2 Zona de operare Ialomiţa – ZO.02 

2.1.1.3.1.2.1 Sistem zonal de alimentare cu apă Sineşti 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Sineşti va deservi circa 5175 locuitori din comuna Sineşti 

(localităţile Cătruneşti, Lilieci, Sineşti) şi comuna Moviliţa (localitatea Moviliţa). 

 

Figura nr. 2-5 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Sineşti 

Infrastructura existentă din cadrul acestui sistem este alcătuită din: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Sineşti, 3 foraje Q=5,35 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 715 m;  

• Staţie de clorinare; 
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• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, echipată cu 2 grupuri de pompare; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 – 110 mm şi lungimea totală de 29.000 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reabilitarea şi extinderea frontului de captare Sineşti: 

o Menţinerea în exploatare a forajului existent F3 (adâncime 80 m), Q=2,6 l/s, înlocuire 

echipamente de pompare Q=2,75 l/s, comandă, monitorizare şi control, reabilitare cabină 

foraj; 

o Resăparea forajelor F1 şi F2 (adâncime 80 m), Q=2,6 l/s, inclusiv echipamente de 

pompare Q=2,75 l/s, comandă, monitorizare şi control, cabină foraj; 

o Extindere front de captare cu 5 (cinci) foraje (adâncime 80 m), Q=2,6 l/s, echipate cu câte 

o pompă submersibilă Qp= 2,75 l/s, inclusiv cabine foraj echipate, comandă, monitorizare 

şi control; 

• Conductă de aducţiune apă brută între foraje si GA: DE63mm cu lungimea de cca. 0,9 km, 

DE110mm cu lungimea de cca. 1,3 km, DE140mm cu lungimea de cca. 0,4 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Sineşti - GA Moviliţa, PEID PE100 DE 140 mm, cu 

lungimea de cca. 11,9 km; 

• Reabilitare şi extindere Gospodaria de apă Sineşti: 

o Rezervor  înmagazinare nou 1 x 300 m3; 

o Reabilitare rezervor existent 1 x 200 m3; 

o Staţie nouă de tratare apă brută Q=17,24 l/s; 

o Reabilitare/exindere prin înlocuire grup de pompare în reţeaua de distribuţie Sineşti, grup 

pompare nou (2A+1R+1In), Q=17,24 l/s, Pi=26,5 kW pentru norma de incendiu Q=5 

l/s; 

o Grup de pompare nou către GA Moviliţa, grup pompare nou (1A+1R), Q=8,02 l/s, Pi=22 

kW. 

• Reabilitare Gospodaria de apă Moviliţa: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervor; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă în 

gospodaria de apă; 

o Echipament de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile. 

• Staţie de repompare nouă (1A+1R), Q=7,18 l/s, Pi=15 kW, amplasată pe reţeaua de distribuţie 

existentă; 

• Reabilitare reţea apă, în localitatea Sineşti cu lungimea de cca. 0,25 km; 

• Extinderi reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în 

localitatea Moviliţa, cu lungimea de cca. 24,2 km; 

• Realizarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 
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Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Sineşti – GA Moviliţa au fost prevăzute următoarele 

lucrări speciale: 

• 3 subtraversări de canal; 

• 3 subtraversări de drum; 

De-a lungul conductelor de distribuţie din localitatea Moviliţa s-au prevăzut următoarele lucrări 

speciale: 

• 4 subtraversări de drum; 

• 1 subtraversări de râuri şi canale. 

 

2.1.1.3.1.2.2 Sistemul de alimentare cu apă Roşiori 

Sistemul de alimentare cu apă Roşiori va deservi circa 2157 locuitori din localitatea Roşiori. 

 

Figura nr. 2-6 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Roşiori 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Roşiori;  

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 85 m, De 110 mm şi 160 mm;  

• Staţie de tratare Q=8 l/s; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 300 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 3 pompe (2+1) cu ax vertical 

tip Grundfos; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 - 160 mm şi lungimea totală de 10.026 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 
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• Extinderea Gospodăriei de Apa Roşiori, prin realizarea unui rezervor nou de înmagazinare V 

= 1 x 150 m3 şi modernizarea staţiei de clorinare existentă, prin montarea unei celule de masură 

clor rezidual, pentru a permite modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de 

debit; 

• Reabilitare reţea de distribuţie, cu lungimea de cca. 0,3 km; 

• Extinderi reţele apă cu lungimea de cca. 6,3 km. Sunt prevazute de asemenea debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Roşiori; 

• Realizarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

De-a lungul conductelor de distribuţie din localitatea Roşiori s-au prevăzut 5 subtraversări de drum. 

 

2.1.1.3.1.2.3 Sistemul de alimentare cu apă Bărcăneşti 

Sistemul de alimentare cu apă Bărcăneşti va deservi circa 3583 de locuitori, din localităţile Bărcăneşti 

şi Condeeşti. 

 

Figura nr. 2-7 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Bărcăneşti 

În prezent Comuna Bărcăneşti nu dispune de sistem de alimentare cu apă potabilă.  

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Realizare front de captare, 6 (şase) foraje cu Hforaj = 100 m, echipate cu câte o pompă 

submersibilă având Q= 2,75 l/s, inclusiv cabine de foraj echipate, comandă, monitorizare 

şi control; 

• Conducte de aducţiune între frontul de captare şi gospodăria de apă, PEID, DE 63 - 140 

mm, cu lungimea de cca. 2,3 km; 

• Gospodărie de apă nouă Bărcăneşti, ce va cuprinde: 

o Staţie de tratare apă brută Q=13,14 l/s;   
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o Rezervor de înmagazinare de 700 m3; 

o Staţie de pompare în reţea de distribuţie, grup pompare nou (2A+1R+1In), Q=25,15 l/s, 

Pi=26,5 kW pentru norma de incendiu Q=5 l/s; 

• Înfiinţare reţele apă cu lungimea de cca. 44 km. Sunt prevăzute de asemene inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localităţile Bărcăneşti şi Condeeşti; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

De-a lungul conductelor de distribuţie din localitatile Bărcăneşti şi Condeeşti s-au prevăzut 

următoarele lucrări speciale: 

• 12 subtraversări de drum; 

• 7 subtraversări de canal; 

 

2.1.1.3.1.2.4 Sistemul zonal de alimentare cu apă Armăşeşti 

Sistemul de alimentare cu apă Armăşeşti va deservi circa 5422 locuitori, din localităţile Armăşeşti, Malu 

Roşu şi Nenişor (comuna Armăşeşti), Jilavele şi Slătioarele (comuna Jilavele). 

 

Figura nr. 2-8 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Armăşeşti 
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În prezent în aceste localităţi nu există sisteme de alimentare şi nici investiţii în derulare (faza de 

proiectare şi/sau execuţie). 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Realizare front de captare, 5 (cinci) foraje cu H foraj=100 m, care vor asigura debitul total 

de Q=16,69 l/s + 10% rezervă operaţională, echipate cu câte o pompă submersibilă 

Qp=3,75 l/s, inclusiv cabine foraj echipate, comandă, monitorizare şi control; 

• Conducte de aducţiune apă brută noi între foraje şi GA cu lungimea de cca. 2,5 km, De 75 

– 160 mm; 

• Conducta de transport apă tratată De 200: GA Armăşeşti – distribuţie Jilavele: PEID, 

DE200, cu lungimea de cca. 4,3 km; 

• Realizarea Gospodăriei de apă Armăşesti: 

o Staţie de tratare apă brută Q = 16,69 l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 2 x V = 800 m3; 

o Staţie de pompare în reţeaua de distribuţie Armăşeşti, grup pompare nou (2A+1R+1In), 

Q =14,38 l/s, Pi=20,50 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

o Staţie de pompare în reţeaua de distribuţie Jilavele, grup pompare nou (2A+1R+1In), 

Q=17,22 l/s, Pi=28kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

• Înfiinţare reţele apă cu lungimea de cca. 67,3 km (cca. 27 km in comna Armasesti si 40,3 km 

in comuna Jilavele). De asemenea sunt prevăzute debitmetre, traductoare de presiune, 

branşamente şi hidranţi în localităţile din comunele Armăşeşti şi Jilavele; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din comuna Armăşeşti s-au identificat următoarele lucrări 

speciale: 

• 64 subtraverări de drum; 

• 2 subtraversări de râu. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din comuna Jilavele s-au identificat 16 subtraversări de drum şi 2 

de canal. 

 

2.1.1.3.1.3 Zona de operare Giurgiu – ZO.03 

2.1.1.3.1.3.1 Sistem de alimentare cu apă Buturugeni 

Sistemul de alimentare cu apă Buturugeni va deservi circa 2432 locuitori, din localităţile Buturugeni şi 

Poşta. 
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Figura nr. 2-9 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Buturugeni 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Buturugeni, 2 foraje Q=4,76l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 280 m;  

• Staţie de tratare Q=5,4 l/s; 

• Staţie de clorinare; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 500 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţia de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare cu pompe verticale; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 50 - 200 mm şi lungimea totală de 13.500 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reabilitarea şi extinderea frontului de captare Buturugeni: 

o Reabilitarea forajelor existente F1 şi F2 (Hforaj=195 m), inclusiv înlocuire echipamente de 

pompare Q=3,75 l/s, comandă, monitorizare şi control, reabilitare cabine foraj; 

o Extindere front de captare cu 1 (un) foraj, Hforaj=160m, pentru asigurarea debitului total 

Q=7,75 l/s + 20% rezerva operaţională, echipat cu pompă submersibilă, cabină foraj, 

comandă, monitorizare şi control; 

• Realizarea conductei de aducţiune apă brută între forajul nou şi GA, DE63mm, cu lungimea 

de cca. 0,4 km; 
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• Reabilitare şi extindere Gospodaria de apă Buturugeni: 

o Extindere/reabilitare staţie de tratare apă brută Q=7,56 l/s; 

o Reabilitarea instalaţiilor hidraulice la rezervorul existent; 

o Extinderea/reabilitarea capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie, grup pompare nou 

(2A+1R+1In), Q=14,11 l/s; 

• Reabilitare reţele existente, cu lungimea de cca. 3 km; 

• Extinderi reţele apă cu lungimea de cca. 2,25 km. De asemenea sunt prevăzute debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Buturugeni; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie au fost prevăzute 5 subtraversări de drum şi 8 subtraversări de 

canale. 

 

2.1.1.3.1.3.2 Sistemul zonal de alimentare cu apă Bulbucată 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Bulbucata va deservi 7023 locuitori din trei UAT-uri, după cum 

umrează: UAT Bulbucata (localităţile Bulbucata, Teişori şi Facău), UAT Iepureşti (localităţile Iepureşti, 

Stâlpu şi Gorneni) şi UAT Letca Nouă (localităţile Letca Nouă, Milcovăţ şi Letca Veche). 

 

Figura nr. 2-10 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Bulbucata 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Bulbucata, 2 foraje Q=5,50l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 252 m;  
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• Staţie de tratare Q=6l/s; 

• Staţie de clorinare; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 m3, de tip 

suprateran; 

• Staţie de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare 1+1 pompe verticale; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 32 – 160 mm şi lungimea totală de 6.824 m. 

Lucrările propuse în cadrul Sistemului zonal de alimentare cu apă Bulbucata sunt reprezentate de: 

• Reabilitarea şi extinderea frontului de captare Bulbucata: 

o Resăparea forajelor existente F1 şi F2, Hforaj=120m, înlocuire echipamente de pompare 

Q=3,50 l/s, comandă, monitorizare şi control, reabilitare cabină foraj; 

o Extindere front de captare, 5 (cinci) foraje, Hforaj=120 m, pentru asigurarea debitului total 

de Q=22,07 l/s + 10% rezervă operaţională, echipate cu câte o pompă submersibilă 

Qp=3,50 l/s, inclusiv cabine foraj echipate, comandă, monitorizare şi control; 

• Conducte de aducţiune apă brută de la frontul de captare la GA Bulbucata, DE 75-200 

mm, cu lungimea de cca. 4,9 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Teişori, De 90 mm, cu lungimea 

de cca. 2,5 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Letca Nouă, De 160 mm, cu 

lungimea de cca. 9,3 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Iepureşti cu ramificaţie către GA 

Gorneni, De 75-110 mm, cu lungimea de cca. 12,4 km; 

• Conducte de transport apă potabilă GA Letca Nouă – reţea de distribuţie Letca Veche, 

De110 mm, cu lungimea de cca. 8,3 km; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Bulbucata: 

o Înlocuirea staţiei de tratare apă în vederea potabilizării, Q=22,04 l/s; 

o Reabilitarea instalaţiilor hidraulice la rezervorul existent;  

o Reabilitarea/extinderea prin înlocuire a capacităţii de pompare în reţeaua de distribuţie 

Bulbucata şi GA Teişori, grup pompare nou (2A+1R+1In), Q = 12,47/s, Pi=6 kW pentru 

norma de incendiu Q= 5 l/s; 

o Grup pompare către GA Iepureşti şi GA Gorneni (1A+1R), Q = 6,35 l/s, Pi=22kW; 

o Grup pompare către GA Letca Nouă (2A+1R), Q =9,89 l/s, Pi=12kW. 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Teişori: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervor; 

o Montare debitmetre electromagnetice pentru măsurarea debitului de apă influentă în 

gospodaria de apă şi măsurarea debitului de apă la ieşire; 

o Echipament de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Letca Nouă: 

o Rezervor înmagazinare nou 1 x 100 m3; 

o Reabilitare rezervor existent – monitorizare şi control; 
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o Grup de pompare în reţeaua de distribuţie Letca Veche (2A+1R+1In), Q=11,66 l/s, 

Pi=22kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Iepureşti: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervor; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă în 

gospodaria de apă; 

o Echipamentul de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Gorneni: 

o Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea 

automată a debitului ce intră în rezervor; 

o Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă influentă în 

gospodaria de apa; 

o Echipamentul de măsurare online pentru monitorizarea calităţii apei potabile; 

• Reabilitări reţele de distribuţie Bulbucata cu lungimea de cca. 3,1 km; 

• Extinderi reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în 

sistemul zonal Bulbucata cu lungimea de cca. 16,7 km (Bulbucata – 4,1 km, Letca Veche – 

12,6 km). 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Iepureşti – GA Gorneni au fost 

prevăzute: 3 subtraversări de drum, 2 subtraversari de canal şi 2 subtraversări de cursuri de apă. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Teişori au fost prevăzute: 2 

subtraversări de râu şi 3 subtraversare de drum. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Bulbucata – GA Letca Nouă au fost prevăzute: 1 

subtraverasre de canal si o subtraversare de drum. 

Pe traseul conductei de aducţiune apă tratată GA Letca Nouă – reţea distribuţie Letca Veche au fost 

prevăzute: 2 subtraversări de râu . 

Pe traseul conductelor de distribuţie din localitatea Bulbucata au fost prevăzute 8 subtraversări de 

drum (6 pe extindere şi 2 pe reabilitare). 

Pe traseul conductelor de distribuţie din localitatea Letca Veche au fost prevăzute 5 subtraversări de 

drum. 

 

2.1.1.3.1.3.3 Sistemul de alimentare cu apă Toporu 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Toporu va deservi 4482 locuitori şi are în componenţă două UAT-

uri: comuna Toporu (localităţile Toporu şi Tomuleşti) şi comuna Răsuceni (localităţile Răsuceni şi 

Cucuruzu). 
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Figura nr. 2-11 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Toporu 

 

Descrierea infrastructurii existente în comuna Toporu: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană Toporu, 2 foraje Q=8 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 40 m;  

• Staţie de clorinare; 

• Rezervoare de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 2 x 300 m3, de 

tip suprateran; 

• Staţia de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare cu 3 pompe verticale tip 

Pentax, cu caracteristicile Q = 6 – 27 m3/h; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 – 200 mm şi lungimea totală de 14.428  PEID şi 7.240 

m conducte din metal. 

Comuna Răsuceni nu dispune de sistem de distribuţie apă potabilă. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Extinderea frontului de captare Toporu: 

o Extindere front de captare, 2 (două) foraje cu adancimea de 80 m, echipate cu câte o 

pompă submersibilă, echipamente hidraulice, cabine de foraj, comandă, monitorizare şi 

control; 

o Reabilitare foraje existente – echipamente de monitorizare şi control; 
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• Conductă de aducţiune apă brută între foraje şi GA DE 90mm, cu lungimea de cca. 0,9 

km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată între GA Toporu – GA Răsuceni, De 125 mm, cu 

lungimea de cca. 10,8 km; 

• Extinderea Gospodăriei de apă Toporu: 

o Staţie de tratare apă brută în vederea potabilizării, Q= 13,48 l/s; 

o Reabilitare rezervoare existente – monitorizare şi control;  

o Grup de pompare aducţiune Răsuceni 1A + 1R, pompe Q= 6,47 l/s, Pi =15kW; 

• Înfiinţarea Gospodăriei de apă Răsuceni: 

o Staţie de dezinfecţie, Q=6,47 l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 400 m3; 

o Grup de pompare în reţeaua de distribuţie (2A+1R+1In) Q=14,20 l/s, Pi=22 kW pentru 

norma de incendiu 5  l/s; 

• Extinderi/înfiinţări reţele de apă în sistemul zonal Toporu (Toporu şi Răsuceni) cu 

lungimea de cca. 13,4 km Toporu şi 25,2 km in Rasuceni.  De asemenea au fost prevăzute 

debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi;  

• Reabilitare prin înlocuirea reţelei de apă cu lungimea de cca. 4.840 m, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Toporu; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de aducţiune din Toporu şi Răsuceni au fost prevăzute: 3 subtraversări de drum, 

5 subtraversare de canal, 1 subtraversări de râu, 1 subtraversare de cale ferată. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din Răsuceni şi Cucuruzu au fost prevăzute: 29 subtraversări de 

drum şi 4 subtraversări de râu şi canale. 

 

2.1.1.3.1.3.4 Sistemul de alimentare cu apă Stăneşti 

Sistemul de alimentare cu apa Stăneşti are în componenţă localităţile Stăneşti, Ghizdaru, Onceşti şi 

Bălanu şi va deservi 2825 de locuitori. 
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Figura nr. 2-12 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Stăneşti 

 

În prezent această localitate nu dispune de sistem de distribuţie şi alimentare cu apă potabilă. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Înfiinţarea frontului de captare Stăneşti, prin realizarea unui foraj, pentru asigurarea debitului 

total de 8,09 l/s, Qforaj= 15 l/s, H foraj=300 m, echipat cu electropompă submersibilă Q=8,1 

l/s, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare şi control; 

• Conductă de aducţiune apă brută între foraj şi GA, cca. L= 35 m, De 140 mm; 

• Conductă de transport apă tratată PEID De 110-160 mm, cu lungimea de cca. 7,5 km; 

• Înfiinţarea Gospodăriei de apă Stăneşti: 

o Staţie de dezinfecţie cu clor, Q=8,09  l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 400 m3; 

o Grup de pompare în reţeaua de distribuţie (2A+1R+1In) Q=16,43 l/s, Pi=15 kW, norma 

de incendiu 5 l/s; 

• Înfiinţare reţele distribuţie apă cu lungimea de cca. 24,5 km. Sunt prevăzute debitmetre, 

traductoare de presiune, braşamente şi hidranţi în localităţile Stăneşti, Ghizdaru, Onceşti şi 

Bălanu; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie au fost prevăzute: 5 subtraversări de drum judeţean, 1 

subtraversare de cale ferată, 1 subtraversare de canal de irigaţii. 

 

2.1.1.3.1.3.5 Sistemul de alimentare cu apă Băneasa 

Sistemul de alimentare Băneasa are în componenţă localitatea Băneasa şi va deservi 3042 locuitori. 
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Figura nr. 2-13 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Băneasa 

 

Comuna Băneasa nu dispune de sistem de alimentare cu apă potabilă. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Realizare front de captare, 1(un) foraj cu Hforaj=300 m, echipat cu o pompă submersibilă 

având Q= 10 l/s,  inclusiv cabină foraj echipată, comandă, monitorizare şi control; 

• Conductă de aducţiune apă brută front captare - gospodaria de apă, PEID, DE 125 mm, cu 

lungimea de cca. 40 m; 

• Realizarea unei Gospodării de apă: 

o Staţie de tratare apă în vederea potabilizării, Q=9,45 l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 500 m3; 

o Staţie de pompare distribuţie reţea 2A+1R+1In, Q=18,31 l/s, Pi=25,5 kW, normă de 

incendiu 5 l/s. 

• Înfiinţare reţele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în 

localitatea Băneasa, cu lungimea de cca. 25,6 km; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din localitatea Băneasa au fost prevăzute 14 subtraversări de 

drum. 

 

2.1.1.3.1.3.6 Sistem de alimentare cu apă Herăşti 

Sistemul de alimentare cu apă Herăşti va asigura necesarul de apă potabilă pentru 2567 locuitori din 

localitatea Herăşti. 
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Figura nr. 2-14 Harta Sistemului de Alimentare cu Apă Herăşti 

 

Comuna Herăşti nu dispune în prezent de sistem de alimentare cu apă potabilă. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Realizare front de captare, 4 (patru) foraje cu Hforaj=60 m, echipate cu câte o pompă 

submersibilă având Q=2,25 l/s, inclusiv cabine foraj echipate, comandă, monitorizare şi 

control; 

• Aducţiune front captare – gospodaria de apă, PEID, DE 63-110 mm, cu lungimea de cca. 1 

km; 

• Realizarea unei Gospodării de apă: 

o Staţie de tratare apă în vederea potabilizării, Q=6,91 l/s; 

o Rezervor de înmagazinare 400 m3; 

o Staţie de pompare distribuţie reţea 2A+1R+1In, pompe Q=14,68 l/s, Pi=15 kW, norma 

de incendiu 5 l/s; 

• Înfiinţare reţele apă cu lungimea de cca. 16,6 km. Sunt prevăzute de asemenea debitmetre, 

traductoare de presiune, branşamente şi hidranţi în localitatea Herăşti; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de distribuţie din localitatea Herăşti au fost prevăzute 6 subtraversări de drum. 

 

2.1.1.3.1.3.7 Sistemul zonal de alimentare cu apă Găiseni 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Găiseni va deservi două UAT-uri: UAT Găiseni (localităţile 

Găiseni, Căscioarele şi Carpenişu) şi UAT Floreşti (localităţile Floreşti, Stoieneşti şi Palanca), cu o 

populaţie de cca. 14457 locuitori. 
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Figura nr. 2-15 Harta Sistemului Zonal de Alimentare cu Apă Găiseni 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

 Sistemul de alimentare cu apă Găiseni: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană, 4 x 100 m, Q=20 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 480 m;  

• Staţie de clorinare, Q=20l/s; 

• Două rezervoare de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă, V=700 m3, de tip suprateran; 

• Staţia de pompare spre reţeaua de distribuţie, grup de pompare; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63 - 200 mm şi lungimea totală de 30.095 m. 

 Sistemul de alimentare cu apă Floreşti: 

• Sursa de apă brută: front de captare apă brută subterană – 2 foraje, H=90 m, Q=10 l/s; 

• Conducte de aducţiune, lungime totală = 135 m;  

• Staţie de clorinare, Q=10 l/s; 

• Rezervor de înmagazinare în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 m3; 

• Staţia de pompare, 2 pompe Q=4,5 l/s, P=2,5 kW; 

• Reţea de distribuţie cu diametre De 63-160 mm şi lungimea totală de 21.116 m. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Extinderea frontului de captare Găiseni cu 4 (patru) foraje, Hforaj=185m, Qforaj= 5,5 l/s, 

echipate cu câte o pompă submersibilă, inclusiv cabine foraj, comandă, monitorizare şi control; 

• Conducte de aducţiune apă brută - GA, PEID DE 90 - 180 mm, cu lungimea de cca. 1,61 km; 
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• Conductă de aducţiune apă tratată GA Găiseni - GA Floreşti, De 225 mm, cu lungimea de 

cca. 10,4 km; 

• Conductă de aducţiune apă tratată GA Floreşti - GA Stoieneşti, De 140 mm, cu lungimea de 

cca. 2,5 km; 

• Modernizarea Gospodăriei de apă Găiseni: 

o Staţie de tratare apă în vederea potabilizării, Q=43,81 l/s; 

o Extinderea staţiei de pompare - alimentare GA Floreşti şi GA Stoeneşti, grup pompare 

nou (2A+1R), Q=27,86 l/s, Pi=33 kW; 

• Asigurarea unui sistem SCADA pentru gestionarea sistemului de alimentare cu apă. 

Pe traseul conductelor de aducţiune au fost prevăzute: 2 subtraversări de canal şi 8 subtraversări de 

râu. 

 

2.1.1.3.2 Infrastructura de apă uzată 

2.1.1.3.2.1 Zona de operare Ilfov – ZO.01 

Pentru infrastructura de apă uzată în zona de operare Ilofv – ZO.01 sunt incluse investiţii în Gruparea 

de aglomerări 1 Decembrie – Dărăşti,  Aglomerarea Berceni şi Gruparea de aglomerări Voluntari – 

Dascălu. 

 

2.1.1.3.2.1.1 Gruparea de aglomerări 1 Decembrie – Dărăşti 

Gruparea de aglomerări 1 Decembrie – Dărăşti va avea în componenţă aglomerările 1 Decembrie şi 

Dărăşti şi va deservi o populaţie prognozată de 24324 locuitori (24903 le). 
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Figura nr. 2-16 Harta sistemului de canalizare Gruparea de Aglomerări Dăraşti - 1 Decembrie 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

 Localitatea 1 Decembrie: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 10.692 m;  

• Staţii de pompare: 6 bucăţi; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 3457 m;  

• Staţie de epurare Quz zi med = 1.440 m3/zi, 4000 LE, emisar râul Argeş. 

 Cartierul rezidenţial Green City: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 4.042 m;  

Apa uzată colectată ajunge într-un cămin cu de grătare, unde sunt reţinute materialele grosiere, apa 

uzată fiind apoi deversată într-o lagună/lac aflat imediat lângă ampalsamentul fostei staţii de epurare. 

Apele uzate menajere colectate sunt periodic vitanjate de către ECOGREEN şi descărcate în reţeaua 

ANB, căminul de colectare şi  reţeaua de canalizare sunt curăţate deasemenea periodic. 

 Localitatea Copaceni 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 4.980 m;  

• Staţii de pompare: 4 bucăţi; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 910,40 m;  
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• Staţie de epurare Quz zi med = 290 m3/zi, 3.246 LE, emisar râul Argeş. 

În prezent în aglomerarea Dărăşti nu există sistem de colectare şi epurare a apelor uzate menajere. 

Pentru realizarea investiţiei se propune menţinerea în operare a SEAU 1 Decembrie 4.000 LE şi SEAU 

Copăceni 3.246 LE pentru epurarea parţială a apelor uzate colectate în Aglomerarea 1 Decembrie şi 

evacuarea diferenţei de ape uzate colectate în Aglomerarea 1 Decembrie şi Aglomerarea Dărăşti în 

reţeaua de colectare ANB cu epurare în SEAU Glina, asftel încât să preia debitele de apă uzată 

prognozate pentru anul 2045 provenite din aglomerările 1 Decembrie şi Dărăşti. 

Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt reprezentate de:  

• Extindere reţea de canalizare 1 Decembrie, cu lungimea de cca. 24,4 km; 

• Realizare reţea de canalizare Dărăşti, cu lungimea de cca.14,5 km; 

• Extindere reţea de canalizare Copăceni, cu lungimea de cca. 5,7 km; 

• SPAU 1 Decembrie – 8 bucăţi; 

• SPAU Copăceni – 6 bucăţi; 

• SPAU Dăraşti – 5 bucăţi, inclusiv cea de refulare către ANB (SPAU 5); 

• Reabilitare SPAU Copăceni – 3 bucăţi: SPAU1, SPAU2, SPAU3 existente; 

• Reabilitare SPAU transfer 1 Decembrie către SEAU 1 Decembrie şi ANB; 

• Conductă refulare nouă 1 Decembrie, cu lungimea de cca. 3,2 km; 

• Conductă refulare nouă Copăceni, cu lungimea de cca. 3,6 km; 

• Conductă refulare nouă Dărăşti, cu lungimea de cca. 1,5 km; 

• Reabilitare conducte refulare Copăceni, cu lungimea de cca. 2,8 km;  

• Colector transfer apă uzată Dărăşti -1 Decembrie, cu lungimea de cca. 4,4 km; 

• Colector transfer apă uzată 1 Decembrie – Jilava, cu lungimea de cca. 6,5 km; 

• Colector transfer apă uzată Copăceni, cu lungimea de cca. 0,4 km. 

Pe traseul conductelor de canalizare din localitatea 1 Decembrie au fost prevăzute 3 subtraversări de 

drum. 

Pe traseul conductelor de canalizare din localitatea Copăceni au fost prevăzute  2 subtraversări de 

drum. 

 

2.1.1.3.2.1.2 Aglomerarea Berceni 

Aglomerarea Berceni are în componenţă localitatea Berceni. Dimensionarea sistemului a fost realizată 

pentru o populaţie prognozată de 12841 locuitori (1306 le). 
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Figura nr. 2-17 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Berceni 

 

În prezent în această aglomerare nu există sistem de colectare şi epurare a apelor uzate menajere. 

Lucrările propuse în cadrul proiectului pentru aglomerarea Berceni sunt reprezentate de:  

• Realizare reţea de canalizare Berceni, cu lungimea de cca. 48 km; 

• Realizare SPAU Berceni – 14 bucăţi; 

• Realizare conductă refulare, cu lungimea de cca. 5,5 km; 

• Realizare SPAU transfer Berceni; 

• Realizare conductă refulare de transfer, cu lungimea de cca. 3,47 km. Descărcarea apelor uzate 

menajere se va face într-un cămin ANB ce va fi amplasat la limita administrativă a comunei 

Berceni, de aici în reţeaua ANB şi apoi în SEAU Glina. 

Pe traseul conductelor de canalizare au fost prevăzute: 3 subtraversări de drum şi 2 subtraversări de 

canal. 

Pe traseul conductei de refulare vor fi necesare: 2 subtraversări de drum şi 1 subtraversare de canal. 

 

2.1.1.3.2.1.3 Gruparea de aglomerări Voluntari – Dascălu 

Gruparea de aglomerări Voluntari - Dascălu are în componenţă aglomerările Voluntari, Cartierul 

Cosmopolis, Ştefăneştii de Jos şi Dascălu. Dimensionarea sistemului a fost realizată pentru o populaţie 

prognozată de 125608 locuitori (156335 le). 
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Figura nr. 2-18 Harta sistemului de canalizare aglomerarea Voluntari – Dascălu 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

Aglomerarea Voluntari 

 Voluntari (cartierul Pipera): 

• Reţea de colectare ape uzate, lungime totală =31.734 m;  

• Staţii de pompare: 12 bucăţi; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 2.702 m;  

• Punct de descarcare în reţeaua de canalizare a municipiului Bucureşti, amplasament Petricani; 

 Voluntari (cartierul Octavian Goga): 

• Reţea de colectare ape uzate existentă, lungime totală = 13.768 m; 

• Reţeaua de colectare apă uzată pluvială existentă lungime totală = 2.199 m; 

• Reţea de colectare ape uzate în execuţie, lungime totală = 4.342 m; 

• Staţii de pompare: 3 bucăţi; 

• Staţii de pompare în execuţie: 6 bucăţi; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 1.916 m;  

• Puncte de descarcare în reţeaua de canalizare a municipiului Bucureşti, amplasament Petricani 

şi Şoseau Colentina; 

 Voluntari (cartierele Negru Pontes, Ştefăneşti şi Nicolae Bălcescu): 

• Reţea de colectare ape uzate, Ltotal=62.327 m;  
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• Staţii de pompare: 1 bucată; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 8 m;  

• Punct de descarcare în reţeaua de canalizare a municipiului Bucureşti, amplasament Şoseaua 

Colentina; 

 Voluntari (cartierul Henri Coandă): 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 17.611 m;  

• Conductă refulare, lungime totală = 1.012 m;  

• Staţie de epurare: Glina; 

 Aglomerarea Ştefăneştii de Jos: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 8.197 m;  

• Staţii de pompare; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 2.224 m;  

• Staţie de epurare Quz zi med = 372.96 m3/zi, PE= 2.718 locuitori, emisar Lacul Creţuleasca; 

 Aglomerarea Cartier Cosmopolis: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 3.220 m;  

• Conductă refulare spre Ştefăneşti, lungime totală = 2.400 m;  

• Staţie de epurare Ştefăneştii de Jos; 

• Staţie de epurare Tunari. 

 Aglomerarea Dascălu: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 4.593 m;  

• Staţii de pompare 

• Conducte de refulare, Ltotal = 176 m;  

• Staţie de epurare Quz zi med = 200 m3/zi, Le=1.650 

• Evacuare efluent: L=120 m 

• Emisar: pârâul Runcu care se descarcă apoi în Valea Mostiştea 

Lucrările propuse în Gruparea de aglomerări Voluntari - Dascălu sunt reprezentate de:  

• Extinderi reţea de canalizare Voluntari - cartierul Octavian Goga, cu lungimea de cca. 5,1 km;  

• Extindere reţea de canalizare Ştefăneştii de Jos, cu lungimea de cca. 14,8 km 

• Reţea de canalizare Dascălu, cu lungimea de cca. 17,1 km 

• SPAU locale Voluntari – 3 bucăţi;  

• SPAU locale Ştefăneştii de Jos – 8 bucăţi; 

• SPAU locale reabilitate Ştefăneştii de Jos – 4 bucăţi; 

• SPAU locale Dascălu –5 bucăţi 

• Reabilitare SPAU Dascălu – 1 bucată;  

• Conductă refulare Ştefăneştii de Jos, cu lungimea de cca. 3,7 km; 
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• Reabilitare conducte refulare Ştefăneştii de Jos, cu lungimea de cca. 1,1 km; 

• Conductă refulare Dascălu, cu lungimea de cca. 2,3 km; 

• SPAU transfer – 3 bucăţi (SPAU7 Goga, SPAU 2 Goga şi SPAU 3 Lăcrămioarei); 

• Conducte refulare şi colectoare de transfer – deversarea apelor uzate menajere din cartierele 

Pipera, Negru Pontes, N. Bălcescu, Ştefăneştişi Cosmopolis în reţeaua de canalizare APA NOVA, 

cu lungimea de cca. 7,7 km: 

- Colector gravitational Pafsin Dn 600mm, cca. 1,23 km; 

- Conducta refulare SPAU 7 Goga fontă ductilă Dn 500 mm, cca. 0,34 km 

- Colector gravitational Dn 700 mm, cca. 1,04 km; 

- Conducta refulare SPAU 2 Goga fontă ductilă Dn 500 mm, cca. 1,05 km; 

- Colector gravitaţional Pafsin Dn 600 mm, cca. 1,23 km; 

- Conducta refulare SPAU 3 fontă ductilă Dn 600 mm, cca. 2,8 km. 

• Reabilitare SPAU transfer Dascălu; 

• Conductă transfer apă uzată Dascălu, cu lungimea de cca. 8,4 km. 

Pe traseul colectorului este necesara subtraversarea autostrăzii A3. 

Apele uzate menajere din gruparea Dascălu-Voluntari vor fi epurate în SEAU Dascalu existentă 1.650 

LE şi SEAU Glina, descarcărea realizându-se într-un colector Apa Nova Bucureşti, zona Voluntari. 

Pe traseul conductelor de canalizare din localitatea Ştefăneştii de Jos au fost prevăzute următoarele 

subtraversări: 11 subtraversări de drum. 

Pe traseul conductelor de refulare din localitatea Ştefăneştii de Jos au fost prevăzute: 1 subtraversare 

de drum şi 1 supratraversare de râu.  

Pe traseul conductelor de canalizare din localitatea Dascălu au fost prevăzute următoarele 

subtraversări: 1 subtraversare de drum. 

Pe traseul colectorului vor fi necesare: 1 subtraversare de drum şi 1 subtraversare de canal. 

 

2.1.1.3.2.2 Zona de operare Ialomiţa – ZO.02 

2.1.1.3.2.2.1 Cluster Moviliţa 

Clusterul Moviliţa are în componenţă aglomerările Sineşti, Moviliţa şi Roşiori.  Acesta va deservi o 

populaţie prognozată de 7332 locuitori (7870 le). 
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Figura nr. 2-19 Harta sistemului de canalizare Moviliţa 

 

Descrierea infrastructurii existente: 

 Aglomerarea Sineşti: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 11.700 m; 

 Aglomerarea Moviliţa: 

• Reţea de colectare ape uzate menajere, lungime totală = 7.300 m;  

• Staţii de pompare: 1 bucată; 

• Conducte de refulare, lungime totală = 164 m; 

 Aglomerarea Roşiori: aglomerarea nu dispune de sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor 

uzate. 

Lucrările propuse în clusterul Moviliţa sunt:  

• Extinderi reţea de canalizare Moviliţa, cu lungimea de cca. 27,5 km; 

• Extinderi reţea de canalizare Sineşti, cu lungimea de cca. 16,2 km; 

• Reţea de canalizare Roşiori, cu lungimea de cca. 16,5 km; 

• SPAU local Moviliţa – 8 bucăţi; 

• SPAU transfer Moviliţa – 1 bucată; 

• SPAU local Sineşti – 6 bucăţi; 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  
 

 

61 
 

 

 

• SPAU transfer Sinesti – 1 bucată; 

• SPAU local Roşiori; 

• SPAU transfer Roşiori – 1 bucată; 

• Conducte refulare Moviliţa, cu lungimea de cca. 3,1 km 

• Conductă refulare Sineşti, cu lungimea de cca. 2,7 km; 

• Conductă refulare şi colector de transfer Sineşti – Moviliţa, De 180 mm, cu lungimea de cca. 

12,1 km (din care colector de transfer Sinesti – Movilita cca. 4,3 km) 

• Conductă refulare şi colectoare de transfer Roşiori – Moviliţa, De 160 mm, cu lungimea de 

cca. 4,8 km; 

• Conductă refulare Moviliţa – SEAU Moviliţa, cu lungimea de cca. 0,6 km; 

• Realizarea unei staţii de epurare nouă cu capacitate de 7.870 LE în localitatea Moviliţa, care să 

preia debitele de apă uzată din toate cele trei aglomerări. Emisarul staţiei de epurare este râul 

Ialomiţa; 

• Conductă de refulare în emisar De 280 mm, cu lungimea de cca. 11 km.  

Pe traseul reţelelor de canalizare din Sineşti au fost prevăzute 16 subtraversări de drum. 

Pe traseul conductelor de refulare din Sineşti vor fi necesare 7 subtraversări de drum şi 6 subtraversari 

de râu/canal. 

Pe traseul reţelelor de canalizare din Moviliţa vor fi necesare 5 subtraversări de drum. 

Pe traseul conductelor de refulare din Moviliţa va fi necesară 1 subtraversare de drum şi 1 subtraversare 

de râu. 

Pe traseul colectorului vor fi necesare următoarele lucrări speciale: 1 subtraversare de drum, 1 

subtraversare de canal. 

 

2.1.1.3.2.2.2 Clusterul Jilavele-Bărcăneşti 

Clusterul Jilavele-Bărcăneşti are în componenţă aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti şi va asigura 

necesarul pentru o populaţie estimată de 6824 L.E. 

Aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti nu dispun în prezent de sistem de colectare şi tratare a apelor uzate. 
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Figura nr. 2-20 Harta sistemului de canalizare Cluster Jilavele - Bărcăneşti 

 

Lucrările propuse în Clusterul Jilavele – Bărcăneşti sunt:  

• Reţea de canalizare Bărcăneşti, cu lungimea de cca. 42,6 km; 

• Reţea de canalizare Jilavele, cu lungimea de cca. 39,3 km; 

• SPAU locale Jilavele – 9 bucăţi; 

• SPAU transfer Jilavele – 1 bucată; 

• SPAU Bărcăneşti – 11 bucăţi; 

• SPAU transfer Bărcăneşti – 1 bucată; 

• Conducte refulare Bărcăneşti, cu lungimea de cca. 7,6 km; 

• Conducte refulare Jilavele, cu lungimea de cca. 3,1 km; 

• Colector transfer apă uzată între localităţi Jilavele – Urziceni, cu lungimea de cca. 8,9 km; 

• Colector transfer apă uzată între localităţi Bărcăneşti - SEAU Urziceni (existentă), cu lungimea de 

cca. 9,1 km. 
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Apele uzate colectate în aglomerările Jilavele şi Bărcăneşti vor fi transferate şi epurate la SEAU 

existentă Urziceni. 

Pe traseul reţelei de canalizare din Jilavele au fost prevăzute 7 subtraversări de drum si 2 de canal. 

Pe traseul reţelei de canalizare din Bărcăneşti au fost prevăzute: 8 subtraverări de drum, 5 subtraversări 

de canal. 

Pe traseul colectorului JIlavele – reţea canalizare Urziceni au fost prevăzute: 3 subtraversări de drum, 

5 subtraversări de canal, 1 subtraversare de cale ferată, 1 subtraversare de râu. 

Pe traseul conductei de refulare din Barcăneşti au fost prevăzute: 9 subtraversări de canal. 

 

2.1.1.3.2.3 Zona de operare Giurgiu – ZO.03 

2.1.1.3.2.3.1 Aglomerare Buturugeni 

Aglomerarea  Buturugeni are în componenţă localităţile Buturugeni şi Poşta şi va deservi o populaţie 

prognzată de 2432 locuitori (2661 le). 

 

Figura nr. 2-21 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Buturugeni 

 

În prezent aglomerarea Buturugeni nu dispune de un sistem de colectare şi tratare a apelor uzate. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reţea de canalizare Buturugeni, cu lungimea de cca. 26,5 km; 

• SPAU Buturugeni – 4 bucăţi;  

• Conductă de refulare Buturugeni, cu lungimea de 4,7 km (inclusiv colectorul cu descărcare în 

SEAU Domneşti); 
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• Conductă de refulare transfer UAT Buturugeni – SEAU Domneşti (existentă), cu lungimea de 

cca. 3,2 km; 

• SPAU transfer (SPAU5) – 1 bucată. 

Având în vedere că staţia de epurare Domneşti are capacitate suficienta pentru a prelua apele uzate 

din alte aglomerări, în cadrul proiectului s-a propus colectarea apelor uzate din aglomerarea Buturugeni 

şi epurarea în staţia de epurare Domneşti. 

Pe traseul conductelor de canalizare vor fi necesare 5 subtraversări de drum şi 2 subtraversari de canal. 

Pe traseul colectorului s-a indentificat 1 subtraversare de râu. 

 

2.1.1.3.2.3.2 Clusterul Floreşti-Stoeneşti 

Clusterul Floreşti - Stoeneşti are în componenţă aglomerările Floreşti, Stoeneşti-Palanca, Găiseni şi 

Căscioarele. Sistemul a fost dimensionat pentru o populaţie prognozată de 13359 locuitori (14224 LE). 

 

Figura nr. 2-22 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Buturugeni 

În prezent clusterul Floreşti - Stoeneşti nu dispune de un sistem centralizat de colectare şi tratare a 

apelor uzate. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reţea de canalizare Vacuum, cu lungimea de cca. 85,9 km; 

• Staţii de Vacuum – 5 bucăţi; 

• SPAU – 5 bucăţi;  

• Cămine de colectare; 
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• Conducte de refulare transfer ce leagă staţiile de vacuum de staţia de epurare, cu lungimea de 

cca. 16,7 km; 

• Realizarea unei staţii de epurare cu capacitatea de 14.224 L.E. în Floreşti-Stoeneşti şi 

descărcarea apelor uzate din cele două aglomerări în această staţie de epurare. Emisarul staţiei 

de epurare este râul Sabar; 

• Conductă de refulare în emisar De 315 mm, cu lungimea de cca. 0,5 km. 

 

2.1.1.3.2.3.3 Aglomerarea Băneasa 

Aglomerarea Băneasa are în componenţă localitatea Băneasa şi va asigura necesarul pentru o populaţie 

prognozată de 3042 locuitori (3310 LE). 

 

Figura nr. 2-23 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Băneasa 

 

Aglomerarea Băneasa nu dispune în prezent de un sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor 

uzate. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reţea de canalizare Băneasa, cu lungimea de 25,5 km 

• SPAU Băneasa – 5 bucăţi 

• Conductă refulare Băneasa, cu lungimea de 0,75 km. 
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• Realizarea unei staţii de epurare cu capacitatea de 3.310 LE în localitatea Băneasa, având ca emisar 

canalul Comasca;  

• Conductă de refulare în emisar De 160 mm, cu lungimea de cca. 0,6 km. 

Pe traseul conductelor de canalizare s-a identificat un număr de 4 subtraversări de drum. 

 

2.1.1.3.2.3.4 Aglomerare Herăşti 

Aglomerarea Herăşti are în componenţă localităţile Herăşti şi Miloşeşti şi va deservi o populaţie 

prognozată de 2567 locuitori (2666 LE). 

 

Figura nr. 2-24 Harta sistemului de canalizare Aglomerarea Herăşti 

 

Aglomerarea Herăşti nu dispune în prezent de un sistem centralizat de colectare şi tratare a apelor 

uzate. 

Lucrările propuse sunt reprezentate de: 

• Reţea de canalizare Herăşti, cu lungimea de cca. 17,2 km; 

• SPAU Herăşti -  4 bucăţi; 

• Conductă refulare Herăşti, cu lungimea de cca. 1,4 km; 
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• Realizarea unei staţii de epurare cu capacitatea de 2.666 LE în localitatea Herăşti, având ca emisar 

râul Argeş; 

Conductă de refulare în emisar De 160 mm, cu lungimea de cca. 0,6 km. 

2.1.2 Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele utilizate în scopul 

producerii energiei necesare asigurării producţiei 

Informaţii privind producţia şi resursele energetice necesare asigurării funcţionării sistemelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 2-6 Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice 

Producţia Resursele folosite în scopul asigurării producţiei 

Denumirea 
Cantitatea 

anuală 
Denumirea Procesul de utilizare 

Cantitatea 
anuală 

Furnizor 

Apă 
potabilă 

14,5 mil. m3 
Energie 
electrică 

Staţii de pompare, 
echipamente aferente 
gospodăriilor de ape şi  

staţiilor de tratare 

≈ 5,3 mil. 
kWh 

Sistemul 
Energetic 
Naţional 

Apă epurată 14,1 mil. m3 
Energie 
electrică 

Staţii de pompare, 
echipamente aferente 

staţiilor de epurare 

≈ 4,6 mil. 
kWh 

Sistemul 
Energetic 
Naţional 

 

Furnizarea energiei electrice în perioada de execuţie se va realiza prin intermediul generatoarelor 

electrice, amplasate în zonele de lucru pentru realizarea investiţiilor.  

În cadrul etapei de operare, alimentarea cu energie electrică se va realiza de la reţeaua naţională, 

utilizând sisteme noi şi independente.  

Asigurarea agentului termic nu este necesar pentru relizarea investiţiilor, însă pentru încalzirea spaţiilor 

de şantier se vor folosi soluţii locale, ca de exmplu radiatoare, aparate de aer condiţionat etc.  

În funcţie de necesităţi, în etapa de operare se va realiza conectarea la reţele existente sau realizarea de 

soluţii locale.  

Pentru gospodăriile de apă şi staţiile de tratare, în etapa de operarre pentru asigurarea necesarului de 

energie electrică se prevăd sisteme noi independente pentru alimentarea cu energie electrică de la 

reţeaua naţională, a obiectelor tehnologice, utilizând în acest sens posturi de transformare noi, complet 

echipate, de ultimă generaţie. Soluţiile de racordare vor fi stabilite împreună cu distribuitorii de energie 

electrică pe bază de studii de soluţie, conform regulamentelor ANRE.  

Pentru alimentarea cu energie electrică a staţiilor de epurare se va realiza un sistem nou independent 

pentru alimentarea cu energie electrică, utilizând în acest sens un post de transformare nou, complet 

echipat, de ultimă generaţie, dedicat exclusiv acestei investiţii.  

Pentru gospodăriile de apă, staţii de tratare şi staţii de epurare, în perioadele în care alimentarea cu 

energie electrică de la reţeaua natională se întrerupe, va fi prevăzut un generator de rezervă cu 

combustibil lichid, cu acţionarea automată a rezervei (AAR), cu insonorizare acustică, cu bazin de 
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rezervă, pentru cel puţin 24 de ore şi kit de umplere automată a rezervorului. Fiecare generator de 

rezervă va fi dimensionat astfel încât să asigure funcţionarea simultană a tuturor consumatorilor vitali 

(suflante, pompe, mixere, dispecer general, instalaţie de dezinfecţie etc.), având o putere nominală de 

aproximativ 80% din puterea instalată a echipamentelor electrice. 

2.1.3 Informaţii privind materiile prime, substanţele sau preparatele chimice 

utilizate 

În etapa de execuţie se vor utiliza materiale de construcţie ce vor fi aprovizionate de contractorii 

angajaţi în realizarea lucrărilor prevăzute în proiect. Acestea constau în principal în: diferite tipuri de 

conducte, piese de îmbinare, piese prefabricate, fier beton, beton, ciment, balast, piatră spartă. 

De asemenea se vor utiliza carburanţi şi uleiuri necesare funcţionării vehiculelor şi utilajelor implicate 

în realizarea lucrărilor. Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor se vor efectua 

în unităţi specializate şi autorizate pentru astfel de activităţi.  

Alimentarea cu combustibil (motorină) a generatoarelor de energie electrică se va face săptămânal, cu 

ajutorul unor canistre, pe locaţii existând doar stocul din rezervoarele generatoarelor. 

Pentru operaţiile de sudură şi de tăiere a elementelor metalice, se vor utiliza, după caz, butelii de oxigen 

şi de acetilenă. Acestea vor fi stocate în spaţii special amenajate în cadrul organizărilor de şantier, 

manipularea şi utilizarea acestora fiind realizată doar de către personal special instruit. 

În tabelul următor sunt prezentate informaţii cu privire la principalele substanţe şi preparatele chimice 

ce vor fi utilizate în perioada de execuţie a proiectului.  

 

Tabelul nr. 2-7 Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate în etapa de execuţie 

Denumirea materiei 
prime, a substanţei 

sau preparatului 
chimic 

Destinaţie 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice* 

Categorie Periculozitate 
Fraze 

de 
pericol 

Motorină Utilaje P 

Lichid inflamabil, categoria 3; 
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile 

respiratorii; 
Toxicitate acută, categoria 4 Inhalare; 
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 

Susceptibil de a provoca cancer, categoria 2 
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere 

prelungită sau repetată, categoria 2; 
Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată 

H226 
H304 
H332 
H315 
H351 
H373 
H411 

Oxigen 
Organizare 
de şantier 

P 
Poate cauza sau intensifica incendiile; 

Poate exploda la căldură 
H270 
H280 

Acetilenă 
Organizare 
de şantier 

P 
Extrem de inflamabil; 

Poate reacţiona exploziv în absenţa aerului; 
Poate exploda la căldură 

H220 
H230 
H280 

 

De asemenea în cadrul lucrărilor de execuţie, în principal aferente clădirilor, se vor utiliza lacuri, 

vopsele, diluanţi, adezivi. Acestea vor fi stocate în ambalajele originale, etichetate corespunzător, fiind 
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necesară depozitarea în spaţii acoperite, pe suprafeţe impermeabile. Substanţele şi preparatele chimice 

periculoase vor fi însoţite de Fişe cu date de securitate. 

În etapa de operare, substanţele chimice utilizate vor fi în special cele necesare în procesele de epurare 

a apelor uzate şi tratare a apei potabile (dezinfectanţi, coagulanţi etc.). Acestea vor fi stocate, după caz, 

în cadrul fiecărui obiectiv, în rezervoare/ recipienţi şi locaţii special prevăzute în acest sens. 

Achiziţionarea şi furnizarea tuturor substanţelor se va face doar de la/ de operatori autorizaţi. În cadrul 

amplasamentelor în care se vor utiliza aceste substanţe, personalul operator va fi instruit periodic cu 

privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea, precum şi la modul de acţionare în cazul 

apariţiei unor incidente. De asemenea va lua la cunoştinţă şi va ţine cont de recomandările din Fişele 

cu date de securitate ale fiecărei substanţe, acestea fiind în mod obligatoriu transmise de către furnizori, 

odată cu achiziţionarea substanţelor. 

În tabelul următor sunt prezentate informaţii cu privire la principalele substanţe şi preparate chimice 

ce vor fi utilizate în etapa de operare a proiectului. 

 

Tabelul nr. 2-8 Informaţii despre substanţele sau preparatele chimice utilizate în etapa de operare 

Denumirea 
materiei prime, a 

substanţei sau 
preparatului 

chimic 

Destinaţie 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor 
chimice* 

Categorie** Periculozitate 
Fraze 

de 
pericol 

Sulfat feric, conc. 
42% 

Staţii de 
epurare 

P 

Nociv în caz de înghiţire; 
Provoacă iritarea pielii; 

Provoacă leziuni oculare grave; 
Poate fi coroziv pentru metale 

H302 
H315 
H318 
H290 

Polimeri pentru 
îngroşare 

N - - 

Coagulanţi pentru 
îndepartarea 

chimică a fosforului 
N - - 

Polimeri floculare 
(coagulanţi) 

Staţii de 
tratare 

N - - 

Hipoclorit de sodiu P 
Corodarea/iritarea pielii; 

Periculos pentru mediu acvatic, pericol 
acut 

H314 
H400 

Carbonat de sodiu P Provoacă iritarea gravă a ochilor H319 

Clorură de calciu P Provoacă iritarea gravă a ochilor H319 

Clorură ferică P 

Toxicitate acută; 
Iritarea pielii; 

Sensibilizarea pielii; 
Lezarea gravă a ochilor; 
Coroziv pentru metale 

H302 
H315 
H317 
H318 
H290 

Hidroxid de sodiu P 
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 

ochilor 
H314 

Permanganat de 
potasiu 

P 
Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte 

de lungă durată 
H411 

Clor gazos P 
Poate cauza sau intensifica incendiile; 

Conţine gaz sub presiune, poate exploda 
la căldură; 

H270 
H280 
H315 
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Denumirea 
materiei prime, a 

substanţei sau 
preparatului 

chimic 

Destinaţie 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor 
chimice* 

Categorie** Periculozitate 
Fraze 

de 
pericol 

Cauzează iritarea pielii; 
Cauzează iritaţii severe ale ochilor 

Fatal în caz de inhalare; 
Foare toxic pentru viaţa acvatică 

H319 
H330 
H400 

 

Hipoclorit de sodiu 
Staţii de 
clorare 

P 
Corodarea/iritarea pielii; 

Periculos pentru mediu acvatic, pericol 
acut 

H314 
H400 

Motorină 

Generatoare 
de rezervă 

pentru 
energie 
electrică 

P 

Lichid inflamabil, categoria 3; 
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de 

pătrundere în căile respiratorii; 
Toxicitate acută, categoria 4 Inhalare; 
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 

Susceptibil de a provoca cancer, categoria 
2 

Poate provoca leziuni ale organelor în caz 
de expunere prelungită sau repetată, 

categoria 2; 
Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte 

de lungă durată 

H226 
H304 
H332 
H315 
H351 
H373 
H411 

 

În vederea combaterii efectelor unor poluări accidentale provocate de eventuale scurgeri ale 

substanţelor, în urma depozitării, utilizării sau manipulării necorespunzătoare a acestora, 

amplasamentele staţiilor de tratare, staţiilor de epurare şi gospodăriilor de apă vor fi dotate cu materiale 

absorbante şi alte echipamente pentru intervenţie, specifice substanţelor depozitate. 

 

2.2 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ A PROIECTULUI 

Proiectul analizat, de nivel regional, se desfăşoară pe teritoriul administrativ (intravilan şi extravilan) a 

unui oraş şi a 46 de sate din 24 de comune din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, astfel: 

 Oraşe – Voluntari, jud. Ilfov; 

 Sate - Ştefăneştii de Sus, Creţuleasca, Gagu, Dărăşti, 1 Decembrie, Copăceni, Berceni, Dascălu, 

Ştefăneştii de Jos (Jud. Ilfov), Slătioarele, Condeeşti, Cătruneşti, Lilieci, Moviliţa, Sineşti, Roşiori, 

Jilavele, Armăşeşti, Bărcăneşti (Jud. Ialomiţa), Poşta, Palanca, Căscioarele, Ghizdaru, Bălanu, 

Onceşti, Cărpenişu, Teişori, Făcău, Stâlpu, Gorneni, Milcovăţ, Letca Veche, Tomuleşti, Cucuruzu, 

Miloşeşti, Buturugeni, Floreşti-Stoieneşti, Găiseni, Băneasa, Herăşti, Bulbucata, Iepureşti, Letca 

Nouă, Răsuceni, Toporu, Stăneşti (Jud. Giurgiu). 

Deoarece în cazul unora dintre sistemele din judeţul Ilfov se va realiza conectarea la sistemul de 

alimentare cu apă sau sistemul de canalizare al Municipiului Bucureşti, anumite componente ale 

proiectului sunt situate parţial pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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sunt prezentate unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt propuse investiţii în cadrul 

proiectului. 

Investiţiile propuse în proiect se împart în două tipuri, în funcţie de modul de ocupare a terenului, 

astfel: 

• Investiţii care ocupă temporar o anumită suprafaţă de teren, doar în etapa de execuţie – acestea 

sunt în general lucrările de pozare a conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv 

conductele de evacuare a apelor din SEAU în emisari; 

• Investiţii care vor ocupa permanent o anumită suprafaţă de teren – staţii de tratare, gospodării de 

apă, staţii de pompare, staţii de epurare. 

Obiectivele noi sunt propuse a fi amplasate pe terenuri aparţinând domeniului public. Conductele sunt 

în general propuse pe marginea drumurilor existente. 

În ceea ce priveşte amplasarea obiectivelor în raport cu ariile naturale protejate, conform analizei GIS, 

au fost identificate intersecţii cu limitele a 6 arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 

2000) şi apropierea de alte 3 situri Natura 2000, cel mai apropiat dintre acestea fiind amplasat la cca. 3 

m faţă de zona proiectului. Detalii cu privire la amplasarea acestor lucrări faţă de ariile naturale 

protejate şi impactul potenţial asupra acestora sunt prezentate în capitolul 3 al acestui studiu. 
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Figura nr. 2-25 Unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt propuse investiţii în cadrul 

proiectului 
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2.3 MODIFICĂRI FIZICE CE DECURG DIN PROIECTUL PROPUS 

2.3.1 Lucrări de construcţie 

2.3.1.1 Captări de apă 

La nivelul zonei de implementare a proiectului sunt propuse înfiinţări sau extinderi ale fronturilor de 

captare prin realizarea a 36 de foraje noi şi reabilitarea altor 9 foraje existente. 

 

Tabelul nr. 2-9 Lucrările privind captările de apă propuse în proiect 

Zona de operare Localitate 
Număr 

foraje noi 
propuse 

Adâncimea 
forajelor propuse 

(m) 

Număr 
foraje 

reabilitate 

ZO.02 - Ialomiţa 

Sineşti 5 80 3 

Bărcăneşti 6 100 0 

Armăşeşti 5 100 0 

ZO.03 - Giurgiu 

Buturugeni 1 160 2 

Bulbucata 5 120 2 

Toporu 2 80 2 

Stăneşti 1 300 0 

Băneasa 1 300 0 

Herăşti 4 60 0 

Găiseni 4 185 0 

TOTAL 36 - 9 

Forajele noi vor fi săpate în sistem rotativ cu circulaţie inversă, utilizând fluid de foraj pe bază de 

bentonită cu conţinut scăzut de solide. Forajele vor fi echipate cu coloană de protecţie şi cu coloană 

de exploatare, de la zi la adâncimea finală, prevăzută cu filtre. Coloana de exploatare va fi împachetată 

cu pietriş mărgăritar în zona filtrelor, se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul 

tasat, iar spaţiul inelar de deasupra dopului de argilă se va cimenta la zi pe un interval de minim 10 m. 

Se va introduce material de umplutură (balast, argilă) până la cca. 5 m, urmând a se efectua o ultimă 

cimentare până la suprafaţa terenului. Ulterior se vor efectua operaţii de decolmatare – desnisipare în 

sistem aer-lift şi testare hidrogeologică în regim stabilizat al forajului în scopul stabilirii parametrilor 

hidrogeologici şi debitului optim de exploatare. 

Forajele nou proiectate vor fi echipate cu pompe submersibile şi vor fi împrejmuite cu garduri de 

protecţie pentru delimitarea zonelor de protecţie sanitară (20 x 20 m), pentru fiecare foraj. 

Peste foraje se amenajează câte o cabină care să protejeze capul puţului forat, cabină dotată cu 

instalaţiile hidraulice interioare aferente (vane, clapet antiretur, apometru). 

Reabilitarea forajelor existente va consta în dezafectarea instalaţiilor existente în foraj, desnisiparea 

forajului, periere filtre, testarea forajului şi stabilirea parametrilor optimi de exploatare, reechipare foraj 

cu instalaţii hidraulice noi şi traductoare de nivel, echipare cu pompă submersibilă, înlocuirea 

echipamentelor electrice, reabilitarea hidroizolaţiilor şi termoizolaţiilor la cabina puţului forat. 
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2.3.1.2 Conducte pentru alimentarea cu apă şi canalizare 

La nivelul celor 3 zone de operare au fost propuse în proiect lucrări de extindere (lucrări noi de 

construcţie) şi lucrări de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. 

Săpăturile pentru pozarea conductelor vor fi executate în cea mai mare parte mecanizat.  

Pozarea conductelor de aducţiune se va face în săpătură deschisă, la o adâncime care să faciliteze o 

acoperire a conductei egală sau mai mare decât adâncimea de îngheţ (1,0 m conform NP133-2013). În 

cazul în care adâncimea de săpatură depaseste 1,50 m săpăturile se vor executa cu sprijiniri, 

respectându-se cerinţele minime impuse de standardele şi normativele tehnice naţionale precum şi cu 

respectarea indicaţiilor geotehnice, astfel încat să fie prevenite orice fel de accidente de tipul prăbuşirii 

pereţilor/taluzurilor verticale. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi 

stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi 

vehiculelor care circulă în  zonă. 

În cazul în care există zone cu apă subterană se vor prevedea epuismente. Pozarea conductelor sub 

nivelul pânzei freatice se va face cu epuismente. 

Probele de presiune ale conductelor de apă se va face în conformitate cu normelor tehnice în vigoare. 

Înainte de darea în exploatare se va efectua spălarea şi dezinfectarea conductelor. 

La pozarea conductelor se va ţine seama de celelalte reţele edilitare existente (LES - linii electrice 

subterane, LEA -  linii electrice aeriene, TC - telefonie, telecomunicaţii locale, gaze naturale, canalizare 

etc.). 

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte reţele săpăturile vor fi executate manual. 

Pe traseul conductelor de aducţiune sau al reţelelor de distribuţie sunt necesare sub/supratraversări de 

drumuri, căi ferate şi cursuri de apă: 

• Subtraversări de drumuri: conductele care subtraversează arterele carosabile vor fi protejate cu 

tuburi metalice concentrice cu diametrul mai mare cu 1,5 din diametrul nominal al conductei 

de aducţiune/distribuţie a apei potabile/ condcutei de canalizare. Pozarea conductelor în 

subteran se va realiza la adâncimi de circa 1,50 m sub cota platformei drumului traversat; 

• Subtraversări de căi ferate: pentru subtraversarea căilor ferate se prevăd toate elementele de 

siguranţă impuse de normele în vigoare. Acestea vor fi utilate cu sisteme de izolare pentru a 

facilita intervenţia operatorului; 

• Subtraversări/supratraversări de cursuri de apă: pentru traversarea cursurilor de apă se prevăd 

toate elementele de siguranţă impuse de normele în vigoare. Conductele vor fi protejate cu 

tuburi metalice. 

Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal şi vor fi pozate în tub de protecţie. Execuţia prin 

foraj orizontal necesită o poziţionare perpendiculară pe infrastructura ce urmează a fi subtravesrată 

(canal, drum, cale ferată, curs de apă etc.), la adâncimea de cca. 1,50 m a unei conducte metalice din 

oţel laminat, care va constitui protecţia conductei care transportă apa/ apa uzată. 

Lucrările de traversare sunt prevăzute la capete cu cămine de secţionare, dispozitive de aerisire, golire, 

după caz. 
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2.3.1.3 Gospodării de apă şi Staţii de tratare 

Proiectul prevede realizarea a 10 gospodării de apă noi şi reabilitarea (extinderea) a 15 gospodării de 

apă existente. Gospodăriile de apă proiectate sunt prevăzute cu câte o construcţie în incinta căreia sunt 

amplasate toate instalaţiile componente (rezervoare, pompe, staţii de clorinare etc.). Acestea sunt 

amplasate în general în interiorul intravilanelor, în zone destinate construcţiilor sau în zone în care au 

existat construcţii aferente gospodăriilor comunale. Proiectul prevede realizarea a 7 staţii noi de tratare 

a apelor şi reabilitarea altor 3 staţii existente.  

Lucrările de construcţie vor consta, după caz, în următoarele etape: 

1. Demolarea structurilor existente. Acolo unde este cazul se vor demola structurile existente. 

2. Realizarea lucrărilor de construcţie. Construcţiile aferente gospodăriilor de apă vor fi 

realizate pe fundaţie tip radier general din beton armat impermeabilizat, aşezată pe un strat de 

beton simplu şi balast compactat. Dimensiunile construcţiilor vor diferi în funcţie de 

capacitatea rezervoarelor şi a celorlalte instalaţii prevăzute în cadrul fiecărei gospodării de apă. 

Lucrările de construcţie vor consta în următoarele etape: 

• Decopertarea solului vegetal şi depozitarea conformă a acestuia; 

• Excavarea stratului de sol, în vederea realizării fundaţiei; 

• Aşezarea pe suprafaţa fundaţiei a unui strat de balast, urmată de compactarea acestuia; 

• Turnarea unui strat de beton simplu; 

• Executarea fundaţiei tip radier general; 

• Ridicarea construcţiilor şi instalarea tuturor echipamentelor aferente fiecărei gospodării de apă; 

• Amenajarea incintelor din cadrul amplasamentului. 

3. Străzile în interiorul limitelor amplasamentului. După încheierea fazei de construcţie se vor 

efectua lucrări generale de amenajare a incintei.  Lucrările vor include, dar fără să se limiteze, 

în zonele afectate de lucrări, următoarele: căile de acces, împrejmuirile, zonele verzi, nivelarea 

terenului. Pentru deservirea rutieră a obiectivelor proiectate în cadrul GA se prevede 

amenajarea terenului în jurul acestora. În incinta GA se prevede amenajarea unor platforme 

cu îmbrăcăminte din beton de ciment. În jurul fiecărui obiect se prevede realizarea unui trotuar 

pentru circulaţia pietonală. Drumurile vor avea dimensiunile conforme şi vor fi prevăzute 

suficiente puncte de întoarcere pentru o circulaţie facilă.   

4. Împrejmuirea gospodăriei şi sistematizarea. Pentru asigurarea securităţii fiecărei gospodării de 

apă s-a propus executarea unei împrejmuiri din plasă bordurată zincată, montată pe stâlpi  

metalici zincaţi. De asemenea în fiecare GA va fi prevăzută o poartă pentru acces auto şi o 

poartă pentru accesul personalului. Împrejmuirea va fi supravegheată cu un sistem 

independent CCTV. 

5. Reţea apă de exploatare. Apa de exploatare (pentru spălarea tehnologică sau scopuri sanitare) 

este necesară în procesul de dezinfecţie a apei, inclus în lucrări şi la funcţionarea diverselor 

echipamente, în concordanţă cu recomandările producătorilor. O reţea de apă de exploatare 

va fi construită şi conectată la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevăzuţi 

robineţi.   
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6. Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul gospodăriei. Apa uzată produsă în cadrul 

fiecărui obiectiv este direcţionată către canalizarea internă a GA şi către reţeaua de canalizare 

stradală sau către un bazin vidanjabil, montat în interiorul gospodăriei. Va fi realizată o reţea 

de canalizare pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile şi 

instalaţiile aferente, inclusiv grupurile sociale. Toate aceste lucrări se vor corela cu situaţia 

existentă. Pentru apele pluviale se va realiza un sistem de preluare a acestora şi deversarea lor. 

7. Sistem de iluminat. Se va realiza un sistem pentru iluminatul exterior, care să cuprindă 

suprafeţele noilor obiecte şi al obiectelor existente, după caz. Acest sistem de iluminat va 

integra şi sistemul de iluminat existent (acolo unde este cazul), actualizându-l tehnologic.  

8. Instalaţie de paratrăsnet. Se va realiza un sistem complet protecţie la trăsnete, în conformitate 

cu standardele, codurile şi legislaţia în vigoare în România. În tablourile electrice şi de 

automatizare se vor prevedea blocuri specializate de protecţie la supratensiuni.  

9. Sistem de securitate antiefracţie. Se vor realiza sisteme de securitate a incintelor care să fie 

coordonat de sistemul integrat de automatizare. 

10. Alimentarea cu energie electrică. Se va prevede alimentare cu energie electrică, respectiv 

sisteme noi independente pentru alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională, a 

obiectelor tehnologice, utilizând în acest sens posturi de transformare noi, complet echipate, 

de ultimă generaţie. Soluţiile de racordare vor fi stabilite împreună cu distribuitorii de energie 

electrică pe bază de studii de soluţie, conform regulamentelor ANRE. Pentru perioadele în 

care alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională se întrerupe, sunt prevăzute  

generatoare de rezervă cu combustibil lichid, cu acţionarea automată a rezervei (AAR), cu 

insonorizare acustică, cu bazin de rezervă, pentru cel puţin 24 de ore şi kit de umplere automată 

a rezervorului. Generatorul de rezervă va fi dimensionat astfel încât să asigure funcţionarea 

simultană a tuturor consumatorilor vitali (suflante, pompe, mixere, instalaţie de dezinfecţie, 

dispecer general etc.), având o putere nominală de cca. 80% din puterea instalată a 

echipamentelor electrice. 

 

2.3.1.4 Staţii de epurare  

Aşa cum a fost prezentat anterior, proiectul prevede realizarea a 4 staţii de epurare clasice noi.  

Lucrările de construcţie vor consta în următoarele etape principale:  

• Decopertarea solului vegetal şi depozitarea conformă a acestuia; 

• Excavarea stratului de sol, în vederea realizării fundaţiilor; 

• Executarea fundaţiilor; 

• Ridicarea construcţiilor şi instalarea tuturor echipamentelor aferente staţiilor; 

• Realizarea instalaţiilor interioare şi conectarea la reţelele existente; 

• Amenajarea incintelor din cadrul amplasamentului; 

• Realizarea lucrărilor de reabilitare a terenului în jurul instalaţiilor. 

După încheierea fazei de construcţie se vor efectua lucrări generale de amenajare a incintei. Lucrările 

vor include căile de acces, împrejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului. 
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Pentru asigurarea accesului rutier la obiectivele proiectate în cadrul staţiilor de epurare se prevede 

amenajarea terenului în jurul acestora. În incintă se prevede amenajarea unor platforme cu 

îmbracăminte din beton de ciment. În jurul fiecărui obiect se prevede realizarea unui trotuar pentru 

circulaţia pietonală. Drumurile vor avea dimensiunile conforme şi vor fi prevăzute suficiente puncte 

de întoarcere pentru o circulaţie facilă.  

Pentru împrejmuirea fiecărei staţii de epurare s-a propus instalarea unei plase bordurate zincate, 

montată pe stâlpi  metalici zincati. De asemenea va fi prevăzută o poartă culisantă şi o poartă de acces 

pentru accesul personalului. 

Se va realiza un sistem pentru iluminatul exterior, comandat atât de un sistem de întrerupătoare 

crepusculare şi/sau programabile în funcţie de anotimp, cât şi manual. Iluminatul clădirilor sau al 

diverselor structuri va fi proiectat astfel încât să permită activităţi de inspecţie şi/sau intervenţie în 

cazuri de urgenţă. 

Se va realiza un sistem complet protecţie la trăsnete, în conformitate cu standardele, codurile şi 

legislaţia în vigoare în România. În tablourile electrice şi de automatizare se vor prevedea blocuri 

specializate de protecţie la supratensiuni. 

De asemenea, fiecare staţie va beneficia de un sistem de securitate antiefracţie, care va fi coordonat de 

sistemul integrat de automatizare al staţiei. 

Pentru alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională, a obiectelor tehnologice care fac 

obiectul staţiilor de epurare se va realiza un sistem nou independent pentru alimentarea cu energie 

electrică, utilizând în acest sens un post de transformare nou, complet echipat, de ultimă generaţie, 

dedicat exclusiv acestei investiţii.  

Pentru perioadele în care alimentarea cu energie electrică de la reţeaua natională se întrerupe, va fi 

prevăzut un generator de rezervă cu combustibil lichid, cu acţionarea automată a rezervei (AAR), cu 

insonorizare acustică, cu bazin de rezervă, pentru cel puţin 24 de ore şi kit de umplere automată a 

rezervorului. Generatorul de rezervă aferent fiecărei staţii va fi dimensionat astfel încât să asigure 

funcţionarea simultană a tuturor consumatorilor vitali (suflante, pompe, mixere, dispecer general, etc.), 

având o putere nominală de aproximativ 80% din puterea instalată a echipamentelor electrice. 

 

2.3.2 Drumuri noi de acces 

Majoritatea obiectivelor supraterane prevăzute în proiect (gospodării de apă, staţii de tratare, foraje, 

staţii de pompare şi staţii de epurare) se vor realiza în zone cu drumuri de acces existente. Proiectul 

prevede însă amenajarea unor drumuri noi de acces acolo unde acestea nu există, aceste situaţii fiind 

întâlnite doar în cazul forajelor de alimentare cu apă din UAT Armăşeşti, Sineşti şi Găiseni. Drumurile 

de acces vor fi proiectate cu lăţimea de 4 m în toate situaţiile. În tabelul următor sunt prezentate 

amplasamentele care necesită amenajarea căilor noi de acces şi dimensiunile acestora. 
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Tabelul nr. 2-10 Drumuri noi de acces prevăzute în proiect 

Judeţ UAT Amplasament 
Lungime drum de 

amenajat 
[m] 

Suprafata drum de 
amenajat 

[m2] 

Ialomiţa 

Armăşeşti F5 10 40 

Sineşti 
F5 50 200 

F8 50 200 

Giurgiu Găiseni 

F6 240 960 

F7 45 180 

F8 95 380 

Total 490 1.960 

 

2.3.3 Lucrări necesare organizării de şantier 

În etapa de execuţie a proiectului va fi necesară realizarea unor organizări de şantier ce vor fi amplasate 

pe terenuri aflate în proprietate publică. Organizările de şantier vor fi utilizate în principal pentru 

depozitarea temporară a materialelor necesare execuţiei proiectului şi a deşeurilor rezultate din lucrări 

(cu excepţia pământului excavat la realizarea şanţurilor de pozare a conductelor), precum şi pentru 

gararea utilajelor implicate în aceste lucrări. De asemenea, constructorii vor instala în incita 

organizărilor de şantier containere pentru birouri şi vestiare, toalete ecologice, puncte PSI. Organizările 

de şantier vor fi împrejmuite. 

Pentru amenajarea organizărilor de şantier se va decoperta stratul vegetal de la suprafaţa solului (dacă 

amplasarea se realizează pe spaţiu verde), după care se va instala un strat drenant (nisip şi pietriş), în 

vederea prevenirii contaminării solului datorat scurgerilor accidentale. Stratul de sol vegetal se va 

depozita în vecinătatea organizării de şantier, în vederea reutilizării acestuia pentru refacerea 

amplasamentului, după dezafectarea organizării de şantier. 

În cadrul organizărilor de şantier nu este prevăzută amplasarea de facilităţi pentru prepararea 

materialelor de construcţie. 

Organizărilor de şantier vor fi stabilite pe amplasamentele viitoarelor gospodării de apă/staţii de tratare 

şi staţii de epurare, în cazurile în care acestea sunt construcţii noi şi pe amplasamentele gospodăriilor 

de apă şi staţiilor de tratare existente, în cazurile în care se execută lucrări de extindere/reabilitare.  

 

2.4 RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

În etapa de execuţie, una dintre resursele naturale principale utilizate este reprezentată de terenuri. 

Pentru realizarea proiectului se va ocupa temporar o suprafaţă totală de teren de cca. 230 ha, 

reprezentând fronturile de lucru pentru realizarea reţelelor de conducte dar şi pentru realizarea 

construcţiilor supraterane (staţii de epurare, gospodării de apă etc.). 

Pentru realizarea umpluturilor, în special în cazul realizării conductelor de apă şi apă uzată, este necesar 

sol. Solul care va rezulta în urma lucrărilor de săpătură va fi depozitat în zonele de lucru, urmând ca la 
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final să fie utilizat pe cât posibil la umplerea şanţurilor şi refacerea amplasamentelor. Se vor lua măsuri 

pentru depozitarea temporară adecvată a stratului vegetal (grămezi nu mai mari de 1 m înălţime). 

De asemenea pentru realizarea probelor de presiune şi realizare operaţiunilor de curăţăre a 

conductelor, în perioada de execuţie va fi utilizată apă, însă cantităţile nu vor fi ridicate. 

Resursa utilizată în perioada de operare este exclusiv apa obţinută din surse subterane. Cea mai mare 

cantitate a apei prelevate este distribuită în reţeaua de consum în scopuri potabile şi igienico-sanitare. 

În etapa de operare, în procesul de epurare a apelor uzate este necesar un consum de apă atât 

tehnologic, pentru curăţarea anumitor instalaţii, cât şi consum menajer pentru personalul operator. În 

acest sens, pentru asigurarea apei tehnologice curate, apă pentru nevoi igienico-sanitare, spălarea 

platformelor şi udarea spaţiilor verzi, amplasamentele staţiilor de epurare proiectate vor fi branşate la 

reţelele de alimentare cu apă ale localităţilor sau vor fi prevăzute cu surse proprii de apă, acolo unde 

distanţa faţă de reţeaua de alimentare cu apă este prea mare. Necesarul de apă brută din procesul 

tehnologic va proveni din apa epurată.  

În ceea ce priveşte staţiile de tratare şi amplasamentele gospodăririlor de apă, pentru consumul menajer 

şi tehnologic se va utiliza apa rezultată în urma procesului de tratare. 

Ca şi în cazul etapei de execuţie, resursa naturală esenţială utilizată în etapa de operare, este 

reprezentată de terenuri. În acest caz fiind ocupată permanent o suprafaţă de teren de cca. 9 ha, 

cuprinzând: staţii de epurare, gospodării de apă, staţii de pompare a apelor uzate, cabine de foraj etc., 

este de precizat faptul că aceste construcţii nu sunt propuse în interiorul ariilor naturale protejate sau 

pe terenuri naturale de importanţă pentru biodiversitate. Suprafeţele afectate temporar şi permanent 

sunt nesemnificative raportat la suprafeţele şi disponibilitatea acestor resurse la nivelul UAT-urilor şi 

al ariilor naturale protejate intersectate. 

 

2.5 RESURSELE NATURALE CE VOR FI EXPLOATATE DIN CADRUL ARIEI 

NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR PENTRU A FI UTILIZATE LA 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

În perioada de execuţie nu vor fi utilizate resurse din interiorul ariilor naturale protejate.  
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2.6 EMISII ŞI DEŞEURI GENERATE DE PROIECT ŞI MODALITATEA DE ELIMINARE 

A ACESTORA 

2.6.1 Emisii în apele de suprafaţă şi apele subterane 

2.6.1.1 Descrierea surselor de generare a apelor uzate 

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele potenţiale de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de: 

• Scurgeri accidentale de carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în 

realizarea lucrărilor; 

• Depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor; 

• Depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a pământului rezultat din excavaţii, ce poate fi 

antrenat în cursurile de apă; 

• Stocarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor; 

• Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor (ape uzate 

menajere, ape uzate tehnologice). 

Aceste surse de poluanţi pot apărea în principal ca urmare a nerealizării corespunzătoare a lucrărilor 

de execuţie sau a unor poluări accidentale şi pot conduce la alterarea calităţii apelor subterane şi de 

suprafaţă, impactul fiind local, temporar, de scurtă durată. 

Modul de gestionare a apelor uzate rezultate în perioada de execuţie a lucrărilor a fost descris în 

secţiunea 2.7, gestionarea asigurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori 

autorizaţi. 

În perioada de funcţionare sursele potenţiale de poluanţi pot fi reprezentate de:  

• Avarii ale conductelor de canalizare care pot genera scurgeri de apă uzată;  

• Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare care poate duce la evacuarea apelor uzate 

insuficient epurate sau neepurate direct în emisar, până la remedierea problemelor tehnice; 

• Gestionarea şi stocarea necorespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate în cadrul 

gospodăriilor de apă, staţiilor de tratare şi staţiilor de epurare; 

• Gestionarea necorespunzătoare a nămolului provenit de la staţiile de epurare şi de la staţiile de 

tratare. 

Aşa cum a fost descris anterior, în cadrul proiectului se propune realizarea a patru staţii noi de epurare 

a apelor uzate. Localizarea punctelor de descărcare şi a emisarilor fiecăreia dintre cele şase staţii de 

epurare a apelor uzate prevăzute în proiect şi detalii despre emisari au fost prezentate în secţiunile 

anterioare. 
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2.6.1.2 Cantităţi şi caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate 

Apele uzate afectează calitatea apelor de suprafaţă (emisarul) în care sunt evacuate direct proporţional 

cu debitul de apă uzată şi cu concentraţia poluanţilor pe care acestea le conţin. Influenţa asupra calităţii 

apei emisarului este cu atât mai mare cu cât debitul/volumul acestuia este mai mic. 

La evacuarea apelor uzate epurate în emisarii naturali se va avea în vedere respectarea valorilor limită 

conform HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 3 Normativ 

NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti 

la evacuarea în receptorii naturali, dar şi condiţiile impuse în actele de reglementare de către autoritatea 

competentă. 
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Tabelul nr. 2-11 Caracteristicile influentului şi efluentului din aglomerările şi clusterele proiectului 

Sursa apelor uzate 
Debitul apelor 
uzate evacuate 

(m3/zi) 

Încărcare influent (mg/l) 
Randament 

SEAU 

Încărcare efluent (mg/l) 

CBO5 MTS Pt Nt 
CCO-

Cr 
CBO5 MTS Pt Nt CCO-Cr 

Gruparea de Aglomerări 
1 Decembrie-Dărăşti - 
ANB 

1738,52 622,77 518,98 18,68 83,04 1245,54 - - - - - - 

SEAU 1 Decembrie 
existent 

427,91 560,86 467,39 16,83 74,78 1121,73 95,54% 25 60 1 10 125 

SEAU Copăceni existent 345,30 564,03 470,03 16,92 75,20 1128,06 95,57% 25 35 1 10 125 

Aglomerarea Berceni 1422,01 611,81 509,84 18,35 81,57 1223,62 - - - - - - 

Aglomerarea Voluntari 19922,38 371,61 309,67 11,15 49,55 743,21 - - - - - - 

Aglomerarea Cosmopolis 2340,26 472,56 393,80 14,18 63,01 945,13 - - - - - - 

Aglomerare Ştefăneşti 1637,34 571,73 476,44 17,15 76,23 1143,47 - - - - - - 

Aglomerare Dascălu - 
ANB 

216,43 668,13 556,77 20,04 89,08 1336,25 
- - - - - - 

SEAU Dascălu existent 167,07 592,56 493,80 17,78 79,01 1185,12 95,78% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Jilavele 297,15 553,66 461,38 16,61 73,82 1107,32 - - - - - - 

Aglomerarea Bărcăneşti 452,81 464,43 387,03 13,93 61,92 928,87 - - - - - - 

Cluster Moviliţa 824,46 574,27 478,56 17,23 76,57 1148,53 95,65% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Sineşti 307,98 595,17 495,98 17,86 79,36 1190,34 95,80% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Moviliţa 262,98 568,78 473,98 17,06 75,84 1137,56 95,60% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Roşiori 253,50 554,56 462,14 16,64 73,94 1109,13 95,49% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Buturugeni 280,28 570,72 475,60 17,12 76,10 1141,44 - - - - - - 

Aglomerarea Băneasa 337,27 345,13 287,68 10,36 46,03 690,44 92,76% 25 60 2 15 125 

Aglomerare Herăşti 268,95 365,25 304,37 10,96 48,70 730,49 93,16% 25 60 2 15 125 

Cluster Floreşti-Stoeneşti 1528,69 557,10 464,25 16,71 74,28 1114,21 95,51% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Stoeneşti - 
Palanca 

544,52 554,80 462,34 16,64 73,97 1109,61 95,49% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Floreşti  531,07 553,83 461,52 16,61 73,84 1107,66 95,49% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Găiseni 232,42 563,54 469,62 16,91 75,14 1127,08 95,56% 25 60 2 15 125 

Aglomerarea Căscioarele 220,69 563,88 469,90 16,92 75,18 1127,75 95,57% 25 60 2 15 125 
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Sursa apelor uzate 
Debitul apelor 
uzate evacuate 

(m3/zi) 

Încărcare influent (mg/l) 
Randament 

SEAU 

Încărcare efluent (mg/l) 

CBO5 MTS Pt Nt 
CCO-

Cr 
CBO5 MTS Pt Nt CCO-Cr 

SEAU Toporu existent 139,02 365,25 304,37 10,96 48,70 730,49 93,16% 25 60 2 15 125 
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Caracteristicile fizico-chimice a apelor uzate sunt date de încărcările cu poluanţi. În tabelul următor 

sunt prezentate încărcările organice ale apelor uzate la intrarea în staţiile de epurare proiectate. 

 

Tabelul nr. 2-12 Încărcarea apelor uzate la intrarea în staţiile de epurare proiectate 

Indicator 

Încărcare (mg/l) 

SEAU Floreşti-
Stoeneşti 

SEAU Herăşti SEAU Moviliţa SEAU Băneasa 

CBO5 391,68 365,25 344,47 345,13 

MTS 325,69 304,37 287,49 287,68 

Ntotal 52,11 48,70 46,00 46,03 

Ptotal 11,72 10,96 10,35 10,36 

CCO-Cr 781,66 730,49 689,97 690,44 

 

Apele uzate municipale colectate în reţelele prevăzute în proiect provin atât de la utilizatorii casnici cât 

şi de la agenţi economici din diferite domenii de activitate operate în zona proiectului. Caracteristicile 

apelor uzate industriale diferă în funcţie de tipul de activitate economică. Principalele domenii care 

caracterizează economia de interes în zona de studiu şi care au un aport în deversarea apelor uzate în 

sistemele de canalizare sunt: transporturile aeriene, fabricarea produselor farmaceutice, distribuţia şi 

depozitarea combustibililor, restaurante, întreţinerea şi repararea maşinilor, producţia prefabricatelor, 

producţia condimentelor, fabricarea echipamentelor de comunicaţii, tratarea şi eliminarea deşeurilor 

nepericuloase, activităţi de ambalare, dezvoltări imobiliare, fabricarea betonului, producerea băuturilor 

răcoritoare etc. 

 

2.6.1.3 Sistemul de colectare a apelor uzate şi condiţiile tehnice pentru evacuarea 

acestora 

Descrierea detaliată a sistemelor de colectare a apelor uzate a fost realizată pentru fiecare zonă de 

operare în secţiunile anterioare. 

În fiecare punct de evacuare a apelor epurate în emisari, proiectul prevede protejarea taluzurilor cu 

pereu din beton amonte şi aval de gura de descărcare.  

Amplasamentele gurilor de evacuare au fost stabilitate în baza Studiilor de inundabilitate întocmite în 

cadrul Studiului de fezabilitate. 

Măsurarea debitelor şi volumelor de apă epurată evacuate se va realiza cu ajutorul debitmetrelor 

montate la ieşirea din staţiile de epurare. 

 

2.6.1.4 Indicatori ai apelor uzate – concentraţii de poluanţi 

Monitorizarea parametrilor de descărcare în mediul acvatic a efluenţilor staţiilor de epurare se va realiza 

conform HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 3 Normativ 

NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti 
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la evacuarea în receptorii naturali, dar şi conform condiţiilor ce vor fi impuse în actele de reglementare 

de către autoritatea competentă. De asemenea va fi monitorizată calitatea influenţilor staţiilor de 

epurare, conform HG nr. 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare, Anexa nr. 2 Normativ 

NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi 

direct în staţiile de epurare. 

 

2.6.2 Emisii atmosferice 

2.6.2.1 Surse şi poluanţi generaţi 

În perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii 

atmosferice vor fi reprezentate de: 

• Activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol fertil, săpături, umpluturi, 

nivelări), a unor materiale de construcţie şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare 

nedirijate. Poluanţi: particule; 

• Eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren perturbate sau lipsite de vegetaţie – surse 

staţionare nedirijate. Poluanţi: particule; 

• Activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate. Poluanţi: 

particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/tăiere; 

• Generatoarele electrice – surse mobile non-rutiere. Poluanţi: NOx, SOx, CO, particule; 

• Vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi 

echipamentelor - sursele mobile. Poluanţi: NOx, SOx, CO, particule. 

Sursele specifice perioadei de construcţie vor fi, în principal, surse de suprafaţă, deschise, libere ce se 

vor manifesta pe perioade scurte de timp. Din punct de vedere spaţial, locaţiile acestor surse vor fi 

dinamice, înaintând odată cu frontul de lucru. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de 

programul de lucru (10 ore/zi, 5 zile/săptămână) şi de graficul lucrărilor. Se estimează că investiţiile 

cuprinse în proiect se vor finaliza în anul 2023. După finalizarea lucrărilor de construcţie, sursele 

menţionate mai sus vor dispărea. 

Lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje moderne (excavator, buldozer, încărcător etc.). 

În perioada de funcţionare a obiectivelor proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi 

reprezentate de: 

 Surse staţionare nedirijate:  

• Emisii şi mirosuri rezultate în urma proceselor de tratare a apelor uzate în staţiile de 

epurare. Poluanţi: NH3, H2S, gaze cu efect de seră (N2O, CH4); 

• Emisii rezultate ca urmare a deshidratării nămolului din staţiile de epurare şi din staţiile 

de tratare a apelor potabile. Poluanţi: gaze cu efect de seră (N2O, CH4);  

 Surse mobile, reprezentate de traficul auto datorat autovehiculelor personalului operator, a 

personalului de mentenanţă şi a personalului de intervenţie în caz de apariţie a avariilor la 

instalaţiile proiectate. Poluanţi: NOx, SOx, CO, particule. 
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În etapa de dezafectare a proiectului, sursele de impurificare a aerului vor fi similare cu cele din etapa 

de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje. 

 

2.6.2.2 Emisii în perioada de execuţie 

Sursele staţionare nedirijate de emisii în atmosferă vor apărea în perioada de execuţie a lucrărilor 

propuse pentru realizarea obiectivelor şi vor fi reprezentate de activităţile de manevrare a maselor de 

pământ (decopertare sol fertil, săpături, umpluturi, nivelări), a unor materiale de construcţie şi a 

deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor, precum şi de activităţile de prelucrare a elementelor 

metalice (tăieri şi suduri) şi de activităţile de turnare beton.  

Operaţiile de tăiere şi sudură a elementelor metalice pot conduce la emisii de particule metalice. Aceste 

operaţii vor genera emisii de: particule fine care conţin, în principal, oxizi metalici (oxid de fier, oxid 

de mangan, oxid de nichel etc.), monoxid de carbon rezultat din descompunerea dioxidului de carbon 

din atmosferă în zona arcului electric, dioxid de azot rezultat din oxidarea azotului atmosferic datorită 

temperaturii ridicate din zona arcului electric, ozon. 

O sursă suplimentară de praf este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoţeşte, în mod 

inerent, lucrările de construcţie. Fenomenul apare datorită existenţei, pentru un anumit interval de 

timp, a suprafeţelor de teren neacoperite, expuse acţiunii vântului. Praful generat de manevrarea 

materialelor şi de eroziunea vântului este, în principal, de origine naturală (particule de sol, praf 

mineral). 

Se menţionează faptul că surselor caracteristice activităţilor din etapa de execuţie a lucrărilor nu li se 

pot asocia concentraţii în emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din acelaşi motiv, acestea nu 

pot fi evaluate în raport cu prevederile Ordinului nr. 462/1993 şi nici cu alte normative referitoare la 

emisii. 

Se specifică faptul că emisiile de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului sunt direct 

proporţionale cu conţinutul de particule mici (d < 75 μm), invers proporţionale cu umiditatea 

solului/pământului şi, după caz, cu viteza de deplasare şi cu greutatea utilajelor. 

Sursele mobile de emisie asociate acestei etape vor fi reprezentate de utilajele necesare desfăşurării 

lucrărilor de amenajare a terenului, de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de 

construcţii, precum şi de aprovizionarea cu materiale necesare execuţiei, dar şi de vehiculele necesare 

evacuării deşeurilor de pe amplasament. În categoria surselor mobile non-rutier se înscriu şi 

generatorarele electrice, conform metodologiei EMEP/EEA 2019 – 1.A.4 Non road mobile machinery. 

Estimarea emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele implicate în lucrările de execuţie într-un front 

de lucru din cadrul proiectului s-a realizat în conformitate cu metodologia EMEP/EEA 2019 – 1.A.4 

Non road mobile machinery, luând în calcul factorii de emisie pentru fiecare indicator reprezentativ, tipul 

de utilaje folosite în frontul de lucru şi consumul mediu orar de carburant aferent fiecărui utilaj implicat 

în lucrările de execuţie. Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul următor. 
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Tabelul nr. 2-13 Emisii din surse mobile 

Denumirea 
sursei 

Poluant 
Consum 

carburant 
(t/h) 

Factor de 
emisie 
(g/t) 

Debit masic Concentraţia 
în emisie 
(mg/m3)* kg/h g/h g/s 

Macara 
mobilă 

Pulberi 

0,007 

2.104 0,014 14,00 0,004 132,1 

SO2 250 0,002 1,66 0,0005 15,7 

NOx 32.629 0,22 217,18 0,06 2048,9 

CO 10.774 0,07 71,71 0,02 676,5 

Excavator 

Pulberi 

0,012 

2.104 0,02 24,51 0,01 132,5 

SO2 250 0,003 2,91 0,001 15,7 

NOx 32.629 0,38 380,06 0,11 2054,4 

CO 10.774 0,13 125,50 0,03 678,4 

Buldozer 

Pulberi 

0,010 

2.104 0,02 21,01 0,01 133,0 

SO2 250 0,002 2,50 0,001 15,8 

NOx 32.629 0,33 325,77 0,09 2061,8 

CO 10.774 0,11 107,57 0,03 680,8 

Compactor 

Pulberi 

0,012 

2.104 0,01 14,00 0,004 132,1 

SO2 250 0,002 1,66 0,0005 15,7 

NOx 32.629 0,22 217,18 0,06 2048,9 

CO 10.774 0,07 71,71 0,02 676,5 

Generator 
electric 200 

kVA 

Pulberi 

0,008 

2.104 0,03 31,51 0,01 132,4 

SO2 250 0,004 3,74 0,001 15,7 

NOx 32.629 0,49 488,65 0,14 2053,2 

CO 10.774 0,16 161,35 0,04 677,9 

* Datorită încadrării sub valoarea limită din Ordinul nr. 462/1993 - Anexa 1 a debitelor masice estimate pentru 
poluanţii calculaţi, valorile maxim admisibile ale concentraţiilor de poluanţi din Ordinul menţionat anterior nu 
se aplică surselor analizate. 

 

2.6.2.3 Emisii în etapa de operare 

În ceea ce priveşte etapa de operare, emisiile de poluanţi atmosferici, inclusiv mirosuri, asociate 

proceselor de epurare a apelor uzate sunt emisii difuze generate în incinta staţiilor de epurare la: 

bazinele deschise de nămol activ, staţiile de pompare a apelor uzate, decantoare secundare, bazinele 

de stocare a nămolului îngroşat. Poluanţii principali asociaţi acestor procese sunt amoniacul (NH3), 

COV (benzen, cloroform, toluen, metanol) şi gaze cu efect de seră (CH4, N2O). O parte din procesele 

tehnologice de epurare a apelor uzate se vor desfăşura în interiorul clădirilor staţiilor de epurare, 

emisiile fiind evacuate în exterior prin intermediul sistemelor de ventilaţie naturală prevăzute în clădiri, 

şi o parte se desfăşoară în exterior, emisiile de poluanţi fiind evacuate în atmosferă nedirijat. 

Estimarea emisiilor de amoniac (NH3) s-a realizat în baza factorilor de emisie disponibili în literatura 

de specialitate1, ţinând cont de procesele care au loc în staţiile de epurare şi cantitatea de apă uzată 

procesată în fiecare staţie. Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr. 2-14 Emisii de amoniac estimate în staţiile de epurare propuse în proiect 

SEAU 
Capacitate epurare Factor de emisie (g 

NH3/m3)1 

Emisii NH3  

l/s m3/zi g/h g/s 

SEAU Floreşti-Stoeneşti 25,29 2185,06 
11,255 

1024,70 0,28 

SEAU Herăşti 5,07 438,05 205,43 0,05 

 

1 Emission factor for atmospheric ammonia from a typical municipal wastewater treatment plant in South China – Chunlin 
Zhang, Xuesong Geng, Hao Wang, Lei Zhou, Boguang Wang; 2017 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  
 

 

88 
 

 

 

SEAU 
Capacitate epurare Factor de emisie (g 

NH3/m3)1 

Emisii NH3  

l/s m3/zi g/h g/s 

SEAU Moviliţa 15,84 1368,58 641,81 0,17 

SEAU Băneasa 7,3 630,72 295,78 0,08 

  

Emisiile de compuşii organici volatili (COV) generate în staţiile de epurare au fost estimate cu ajutorul 

software-ului WATER9 dezvoltat de Agenţia Americană pentru Protecţia Mediului (U.S. – E.P.A.). 

Programul cuprinde expresii analitice pentru estimarea emisiilor atmosferice pentru diferiti compuşi 

constituenţi în anumite etape din procesul de epurare a apelor uzate (colectare, tratare, depozitare). În 

tabelul de mai jos sunt prezentate emisiile de compuşi periculoşi şi toxici (COV) pentru fiecare staţie 

de epurare în parte. Valorile emisiilor rezultate sunt foarte puţin diferite de la o staţie la alta întrucât 

procesele de epurare sunt similare în toate staţiile proiectate, cu diferenţe fiind doar la capacităţile 

anumitor instalaţii din proces. 

 

Tabelul nr. 2-15 Emisii de COV estimate în staţiile de epurare propuse în proiect 

Nr. 
crt. 

Staţie de epurare 
Emisii COV (g/s) 

Benzen Cloroform Toluen Metanol 

1 SEAU Florești-Stoeneşti 0,17 0,18 0,15 0,003 

2 SEAU Herăşti 0,10 0,10 0,09 0,002 

3 SEAU Moviliţa 0,15 0,16 0,13 0,003 

4 SEAU Băneasa 0,11 0,11 0,10 0,002 

 

Sursele mobile de emisie asociate etapei de operare vor fi reprezentate în principal de autovehiculele 

care vor asigura activităţile de mentenanţă şi intervenţiile în caz de avarii. Emisiile în aceste cazuri vor 

fi ocazionale, iar cantitatea lor va depinde de volumul activităţilor desfăşurate. 

 

2.6.2.4 Emisii în perioada de dezafectare 

Se estimează că emisiile de poluanţi în aer în etapa de dezafectare a proiectului vor avea valori similare 

cu cele din etapa de execuţie a proiectului, deoarece în aceasta etapă se vor utiliza aproximativ aceleaşi 

tipuri de utilaje. 

 

2.6.2.5 Emisii de gaze cu efect de seră (GES) 

Emisiile de gaze cu efect de seră asociate proiectului sunt reprezentate de: 

• Emisii de CH4 şi N2O (exprimate ca CO2 eq) rezultate de la funcţionarea staţiilor de epurare 

(procese de tratare ape uzate, deshidratare nămol). Emisiile de CO2 rezultate de la staţiile de 

epurare a apelor uzate municipale sunt considerate neutre din punct de vedere al emsiilor GES 

deoarece fac parte din ciclul biologic ; 

• Emisii asociate gestionării nămolului: transport, valorificare sau eliminare nămol; 
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• Emisii de CO2 asociate producţiei de energie electrică necesară funcţionării sistemelor de apă 

şi apă uzată. 

Lucrările de construcţie necesare pentru realizarea obiectivelor incluse în proiect nu vor reprezenta 

surse semnificative de emisii de gaze cu efect de seră. 

Metodologiile considerate pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră sunt reprezentate de: 

• Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations, 

European Investment Bank (EIB) Project Carbon Footprint Methodologies, 2020; 

• EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 pentru calcularea emisiilor 

aferente transportului rutier. 

Emisiile GES au fost estimate atât pentru scenariul „fără proiect” (emisii de referinţă), cât şi pentru 

scenariul „cu proiect” (emisii absolute). Emisiile relative au fost calcule prin diferenţă între emisiile 

absolute şi emisiile de referinţă. 

Pentru estimarea emisiilor GES rezultate de la funcţionarea staţiilor de epurare au fost calculate 

emisiile de CO2 echivalent utilizând metodologia din Methodologies for the Assessment of Project 

GHG Emissions and Emission Variations, European Investment Bank (EIB) Project Carbon 

Footprint Methodologies, 2020. În scenariul „fără proiect” au fost luate în considerare emisiile 

generate de funcţionarea staţiilor de epurare existente. De asemenea au fost estimate emisiile aferente 

gestionării apelor uzate în zonele din aria proiectului ce în prezent nu dispun de staţii de epurare, 

considerând utilizarea foselor septice în aceste zone. În „scenariul cu proiect” pentru aceste zone se 

propune realizarea de staţii de epurare sau conectarea la staţii de epurare existente, astfel încât emisiile 

absolute aferente staţiilor de epurare sunt reprezentate exclusiv de emisiile generate de staţiile existente 

şi staţiile propuse prin proiect. 

În ceea ce priveşte emisiile GES asociate gestionării nămolului, au fost realizate estimări ale emisiilor 

de CH4 considerând alternativele posibile de gestionare analizate în Strategia de management al 

nămolului. Emisiile au fost calculate ţinând cont de cantitatea de nămol generată şi metoda de 

valorificare şi/sau eliminare şi factorii de emisie asociaţi fiecărei metode de gestionare a nămolului.  

În cazul gestionării nămolului au fost de asemenea calculate emisiile asociate transportului acestuia în 

scenariile considerate în Strategia de management al nămolului. Pe baza metodologiei EMEP/EEA 

air pollutant emission inventory guidebook 2019, Road transport, au fost estimate emisiile de CO2 şi 

N2O şi apoi convertite în CO2 eq pentru următoarele scenarii: 

• În scenariul de bază („fără proiect”) au fost estimate distanţele anuale necesar a fi parcurse 

pentru transportul nămolului în cazul SEAU şi STA existente; 

• În scenariul „cu proiect” au fost estimate distanţele anuale necesar a fi parcurse pentru 

transportul nămolului în cazul SEAU şi STA existente şi propuse, conform scenariului selectat 

în Strategia de management, pentru anul cu distanţe maxime parcurse (anul 2048). 

În ceea ce priveşte emisiile totale de GES asociate producţiei de energie electrică necesară funcţionării 

sistemelor de apă şi apă uzată se estimează că acestea vor creşte cu cca. 133% în situaţie „cu proiect” 

comparativ cu situaţia „fără proiect” la nivelul anului 2024 şi cca. 148% la nivelul anului 2048, datorită 
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creşterii gradului de acoperire cu servicii şi realizării de noi investiţii. Pe de altă parte, prin realizarea 

proiectului se estimează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cca. 80% faţă de situaţia 

actuală. 

 

Tabelul nr. 2-16 Estimarea emisiilor GES 

Scenarii 
emisii GES 

Componente Metodologie utilizată 

Emisii GES 

Indicator 
(t/an) 

CO2 eq 
(t/an) 

Total 
CO2 eq 
(t/an) 

Emisii de 
referinţă 
(scenariu 
„fără 
proiect”) 

Staţii de epurare existente 

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 eq 1161,40 

33074,8 

Zone neacoperite de 
staţii de epurare  

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 eq 30487,33 

Managementul nămolului 
– transport 

EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory 
guidebook 2019, Road 
transport 

CO2, 
N2O 

3,02 

 
Energie electrică 
necesară funcţionării 
sistemelor de apă şi apă 
uzată (energie electrică 
achiziţionată) 

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 1423,05  

Emisii 
absolute 
(scenariu 
„cu 
proiect”) 

Staţii de epurare – 
existente şi propuse 

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 eq 3029,59 

6573,1 

 

Zone neacoperite de 
staţii de epurare  

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 eq 0,00  

Managementul nămolului 
– transport  

EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory 
guidebook 2019, Road 
transport 

CO2, 
N2O 

9,02 

 

 
Energie electrică 
necesară funcţionării 
sistemelor de apă şi apă 
uzată (energie electrică 
achiziţionată) 

Methodologies for the 
Assessment of Project 
GHG Emissions and 
Emission Variations, EIB 

CO2 3534,49  

Emisii 
relative 

Total -26501,7  

 

2.6.3 Contaminarea solului şi subsolului 

Sursele potenţiale de poluanţi pentru sol, subsol şi ape subterane sunt reprezentate de: 
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În etapa de execuţie: 

▪ Gestionarea necorespunzătoare a materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate în urma 

lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia 

lucrărilor; 

▪ Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autovehiculele 

şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor; 

▪ Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor (ape 

uzate menajere, ape uzate tehnologice); 

▪ Traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea 

aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici să ajungă pe sol, 

putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia; 

În etapa de operare: 

▪ Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi de la vehiculele de transport ale deşeurilor şi 

ale personalului implicat în activităţile de mentenanţă şi intervenţie în caz de avarie; 

▪ Avarii ale conductelor de canalizare care pot genera scurgeri de apă uzată;  

▪ Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi nămolului rezultate în cadrul obiectivelor; 

▪ Gestionarea şi stocarea necorespunzătoare a substanţelor şi preparatelor chimice utilizate în 

cadrul gospodăriilor de apă, staţiilor de tratare, staţiilor de epurare. 

În etapa de dezafectare a proiectului, sursele potenţiale de poluare a solului vor fi similare cu cele 

din etapa de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje. 

 

2.6.4 Zgomot şi vibraţii 

2.6.4.1 Descrierea surselor de zgomot şi vibraţii 

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, 

acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă 

este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie (motoare autovehicule şi 

utilaje, manipulare materiale, funcţionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului etc.), 

precum şi de traficul rutier. 

În perioada de execuţie se vor înregistra valori mai ridicate în zona fronturilor de lucru, valori de 55 

dB putând fi înregistrate până la distanţe de cca. 50 - 70 m. Chiar dacă la nivelul receptorilor sensibili 

nu se va depăşi valoarea limită de 55 dB în timpul zilei, activităţile de execuţie vor crea disconfort, însă 

impactul va fi local, temporar şi de scurtă durată. 

În perioada de operare a obiectivului, sursele principale de zgomot vor fi reprezentate de 

echipamentele tehnologice specifice activităţilor desfăşurate, precum şi de activităţile de mentenanţă 

şi intervenţie în caz de avarii. 

În perioada de operare sursele de zgomot şi vibraţii vor fi mult mai reduse, nefiind în măsură să 

conducă la apariţia unor impacturi semnificative saupra receptorilor sensibili. Trebuie menţionat că 
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cea mai mare parte a surselor de zgomot (staţii de pompare) vor fi situate în interiorul clădirilor 

aferente proiectului (gospodării de apă, staţii de pompare, staţii de epurare). 

În etapa de dezafectare a proiectului, sursele de zgomot vor fi similare cu cele din etapa de 

construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje. 

 

2.6.4.2 Estimarea nivelului de zgomot 

În vederea evaluării nivelului de zgomot generat de implementarea proiectului au fost luate în calcul 

mai multe scenarii astfel:  

 Etapa de execuţie – pentru această etapă au fost analizate 2 scenarii diferite, ce reflectă situaţiile 

cele mai defavorabile din punct de vedere al amplasării faţă de receptorii sensibili: 

▪ Scenariul 1 – execuţia staţiei de epurare Băneasa, situată la distanţă mică faţă de zona locuită; 

▪ Scenariul 2 – realizarea lucrărilor mecanizate de săpătură pentru pozarea conductelor 

prevăzute în localitatea Stăneşti, într-o zonă cu densitate mare de receptori sensibili.. 

 Etapa de operare – pentru această etapă au fost analizate 2 scenarii diferite, ce reflectă situaţiile 

cele mai defavorabile din punct de vedere al amplasării faţă de receptorii sensibili 

▪  Scenariul 3 – funcţionarea staţiei de pompare din interiorul gospodăriei de apă Bărcăneşti, 

aflată în vecinătatea caselor; 

▪ Scenariul 4 – funcţionarea staţiei de epurare amplasată în localitatea Băneasa, în vecinătatea 

caselor. 

Scenariul 1. A fost considerată situaţia în care pe amplasamentul propus pentru realizarea staţiei de 

epurare Băneasa se desfăşoară lucrări de amenajare a terenului, lucrări desfăşurate înaintea construirii 

propriu-zise a staţiei. În acest caz a fost considerat un scenariu în care pe amplasament funcţionează 

simultan 3 surse de zgomot reprezentate de: un excavator [82 dB], o autobasculantă [88 dB] şi un 

compactor [85 dB].  

Scenariul 2. A fost considerată situaţia în care sunt executate simultan lucrări de săpătură mecanizate 

pentru pozarea conductelor de apă în două locaţii din intravilanul localităţii Stăneşti. Sursele de zgomot 

considerate în fiecare locaţie sunt reprezentate de: un excavator [82 dB], o autobasculantă [88 dB] şi o 

automacara [83 dB]. 

Scenariul 3. În acest caz a fost considerată funcţionarea staţiei de pompare a apelor amplasată în 

incinta gospodăriei de apă din localitatea Bărcăneşti. Nivelul de zgomot emis de instalaţia de pompare, 

în timpul funcţionării, pe timp de noapte, a fost considerat a fi de 75 dB, cu specificaţia că această 

sursă se află în interiorul clădirii gospodăriei de apă. 

Scenariul 4. În acest caz a fost considerată funcţionarea echipamentelor aferente staţiei de epurare a 

apelor uzate amplasată în localitatea Băneasa. Sursele de zgomot asociate perioadei de operare a staţiei 

de epurare sunt echipamentele specifice liniei tehnologice, astfel: 

o staţie de pompare intrare ape uzate – formată din 3 pompe submersibile (2 active şi 1 de rezervă), 

montate într-un bazin de retenţie, situat în exterior în curtea obiectivului. Nivelul de zgomot 

generat de această sursă este de 60 dB(A); 
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o staţie de suflante pentru bazinele biologice – formată din 3 pompe (2 active şi 1 de rezervă), 

montate în interorul clădirii. Nivelul de zgomot generat de această sursă este de 82 dB(A);  

o staţie de pompare nămol recirculat (nămol activ şi nămol în exces) – formată din 2 pompe (1 activă 

şi 1 de rezervă), montată în interiorul staţiei de deshidratare a nămolului. Nivelul de zgomot generat 

de această sursă este de 75 dB(A); 

o staţie de pompare supernatant – formată din 2 pompe (1 activă şi 1 de rezervă), montate în 

interorul staţiei de îngroşare nămol. Nivelul de zgomot generat de această sursă este de 70 dB(A); 

o staţie de pompare nămol la îngroşare – formată din 2 pompe (1 activă şi 1 de rezervă), montate în 

interorul staţiei de îngroşare nămol. Nivelul de zgomot generat de această sursă este de 82 dB(A); 

o staţie de pompare ieşire ape uzate – formată din 3 pompe submersibile (2 active şi 1 de rezervă), 

montate într-un bazin de retenţie, situat în exterior în curtea obiectivului. Nivelul de zgomot 

generat de această sursă este de 60 dB(A). 

Pentru evaluarea nivelelor de zgomot generat în cele 5 scenarii prezentate mai sus a fost realizată câte 

o modelare a surselor de zgomot cu ajutorul aplicaţiei software Sound Plan Essential 2.0. Datele de 

intrare utilizate au fost reprezentate de: 

• modelul digital al terenului în zonele analizate; 

• poziţia surselor de zgomot aferente fiecărui scenariu în parte (coordonate în proiecţie STEREO 

70); 

• poziţia receptorilor sensibili faţă de sursele de zgomot (coordonate în proiecţie STEREO 70); 

• nivelul de zgomot ambiental, considerat de 50 dB (pe timp de zi) şi 40 dB (pe timp de noapte); 

• informaţii din literatura de specialitate cu privire la nivelul de zgomot aferent fiecărui tip de 

echipamente şi utilaje ce reprezintă surse de zgomot. 

Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:  

• În zonele cu nivel crescut al zgomotului ambiental proiectul nu trebuie să genereze o presiune 

acustică care să contribuie la depăşirea valorii de 55 dB(A) la exteriorul locuinţelor în timpul 

zilei, respectiv 45 dB(A) în timpul nopţii; 

• În zonele cu nivel scăzut al zgomotului ambiental proiectul nu trebuie să genereze o presiune 

acustică care să contribuie la depăşirea valorii de 50 dB(A) la exteriorul locuinţelor în timpul 

zilei, respectiv 40 dB(A) în timpul nopţii. 

Rezultatele modelării nivelului de zgomot în cele 4 scenarii considerate sunt prezentate în tabelul şi în 

figurile următoare. 
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Tabelul nr. 2-17 Rezultatele modelării nivelului de zgomot în cele 5 scenarii considerate 

Scenariul 
analizat 

Localitate 
Receptor 
sensibil 

Nivelul de zgomot 
rezultat în urma 

modelării (fără a ţine 
cont de zgomotul 
ambiental) [dB] 

Nivelul de zgomot 
estimat 

(considerând 
zgomotul ambiental) 

[dB] 

Valoare limită a 
nivelului de zgomot  

(O. 119/2014) 

Scenariul 1 
(pe timp de zi) 

Băneasa 
R1 
R2 
R3 

33,8 
30,9 
32,4 

50,1 
50,05 
50.07 

55 

Scenariul 2 
(pe timp de zi) 

Stăneşti 
R1 
R2 
R3 

46,8 
49,8 
48,3 

51,7 
52,9 
52,2 

55 

Scenariul 3 
(pe timp de 

noapte) 
Bărcăneşti 

R1 
R2 
R3 
R4 

29,6 
22,1 
24,9 
21,9 

40,3 
40,06 
40,1 
40,06 

45 

Scenariul 4 
(pe timp de 

noapte) 
Băneasa 

R1 
R2 
R3 

17,1 
15,1 
14,4 

40,02 
40,01 
40,01 

45 

 

Rezultatele modelărilor nu indică depăşiri ale valorilor maxim admisibile. Aşa cum se poate observa 

din rezultatele modelărilor, în perioada de execuţie se vor înregistra valori mai ridicate în zona 

fronturilor de lucru, valori de 55 dB putând fi înregistrate până la distanţe de cca. 50 - 70 m. Chiar 

dacă la nivelul receptorilor sensibili nu se va depăşi valoarea limită de 55 dB, activităţile de execuţie 

vor crea disconfort, însă impactul va fi local, temporar şi de scurtă durată. 

În perioada de operare sursele de zgomot şi vibraţii vor fi mult mai reduse, nefiind în măsură să 

conducă la apariţia unor impacturi semnificative. Trebuie menţionat că cea mai mare parte a surselor 

de zgomot din această etapă vor fi situate în interiorul clădirilor, aceasta având un efect semnificativ 

de reducere a zgomotului (aşa cum reiese şi din modelarea de zgomot).  
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Figura nr. 2-26 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 1 – amenajarea staţiei de 

epurare Băneasa (pe timp de zi) 

 

Figura nr. 2-27 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 2 – fronturi de lucru în 

localitatea Stăneşti la execuţia reţelelor de apă (pe timp de zi) 
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Figura nr. 2-28 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 3 – funcţionarea gospodăriei de 

apă Bărcăneşti (pe timp de noapte) 

 

Figura nr. 2-29 Rezultatul modelării surselor de zgomot în Scenariul 4 – funcţionarea staţiei de 

epurare Băneasa (pe timp de noapte) 
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2.6.5 Deşeuri 

În perioada de execuţie a lucrărilor propuse în proiect cea mai mare parte a cantităţilor de deşeuri 

rezultate fac parte din categoria deşeurilor din construcţii şi demolări.  

Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţia din 

zonă şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin transportarea la depozitul de deşeuri. Se va avea 

în vedere posibilitatea recuperării şi valorificării a cât mai multor materiale, atât în scopul reducerii 

costurilor, cât şi în scopul protecţiei mediului. 

Pământul care va rezulta în urma lucrărilor de săpătură va fi depozitat în zonele de lucru, urmând ca 

la final să fie utilizat pe cât posibil la umplerea şanţurilor şi refacerea amplasamentelor. Se vor lua 

măsuri pentru depozitarea temporară adecvată a stratului vegetal (grămezi nu mai mari de 1 m 

înălţime).  

Deşeurile de materiale de construcţii rezultate pe parcursul realizării lucrărilor vor fi colectate de către 

constructori, pe categorii, acordându-se o atenţie deosebită deşeurilor periculoase ce nu vor trebui 

amestecate cu cele nepericuloase. Toate deşeurile vor fi evacuate de pe amplasamente prin intermediul 

unor operatori autorizaţi pentru colectarea/ valorificarea/ depozitarea fiecărui tip de deşeu, pe bază 

de contracte. Se va evita depozitarea temporară a deşeurilor direct pe sol. 

Transportul deşeurilor periculoase de pe amplasamentele în care sunt generate către operatorii 

economici autorizaţi care realizează operaţiile de stocare temporară, tratare, valorificare sau eliminare 

a deşeurilor periculoase se va realiza exclusiv de către transportatori autorizaţi, conform procedurilor 

legale în vigoare la momentul transportului, cu completarea tuturor documentelor necesare. Personalul 

operator care va preda deşeurile periculoase precum şi transportatorul vor avea în dotare echipament 

de intervenţie în vederea luării primelor măsuri de intervenţie în cazul unei poluări accidentale. 

Tipurile şi cantităţile estimate de deşeuri ce vor fi generate în etapa de execuţie, precum şi modalităţile 

de depozitare temporară şi de gestionare sunt prezentate în tabelul următor.  
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Tabelul nr. 2-18 Tipuri de deşeuri generate în etapa de execuţie 

Sursă generatoare 
Cod 

deşeu 
Denumire deşeu 

generat 

Cantitate 
estimată 

(t) 

Modul de depozitare 
temporară 

Modalitate de gestionare propusă – 
cod de valorificare/eliminare 

conform L. 211/2011, anexele 2 şi 3 

Excavarea şanţurilor de pozare, 
realizarea fundaţiilor şi amenajarea 
terenurilor 

17 05 04 Pământ şi pietre  622.192 
Depozitare temporară în zona 

fronturilor de lucru 
Reutilizare la realizarea umpluturilor şi 
refacerea amplasamentelor – R5 

Demolarea construcţiilor existente 
şi realizarea construcţiilor noi 

17 01 01 Deşeuri de beton 90 
Depozitare temporară în 

cadrul fronturilor de lucru 
Valorificare/ eliminare prin firme 
specializate – R5 

Pozarea conductelor noi, înlocuirea 
conductelor existente, benzi de 
delimitare şi avertizare a 
amplasamentelor 

17 02 03 
Materiale plastice 
(deşeuri PEID, PVC, 
geotextil) 

9,5 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Decopertarea terasamentelor de 
drumuri şi acostamentelor pentru 
realizarea şanţurilor de pozare a 
conductelor 

17 03 01* 
17 03 02 

Asfalturi cu conţinut de 
gudron de huilă 
Asfalturi 

5.703 
28.517 

Depozitare temporară în 
cadrul organizărilor de şantier 

Eliminare prin firme specializate – D1 

Realizarea armăturilor, tăieri, suduri, 
piese de schimb, conducte înlocuite, 
rezervoare înlocuite 

17 04 07 Deşeuri metalice 100 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R4 

Montarea instalaţiilor electrice în 
staţiile de pompare, staţiile de 
epurare, staţii de tratare, gospodării 
de apă etc. 

17 04 11 Deşeuri de cabluri  0,1 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Realizarea cofrajelor la fundaţii şi a 
zidurilor de sprijin la şanţurile de 
pozare a conductelor 

17 02 01 Deşeuri de lemn 20 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Reutilizare sau eliminare prin firme 
specializate – R12, D1 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 

15 01 01 
Ambalaje de hârtie şi 
carton 

1,0 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 

15 01 02 
Ambalaje de materiale 
plastice  

1,0 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R12 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 

15 01 03 
Europaleţi şi alte 
ambalaje de lemn  

5 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Valorificare prin firme specializate – R12 
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Sursă generatoare 
Cod 

deşeu 
Denumire deşeu 

generat 

Cantitate 
estimată 

(t) 

Modul de depozitare 
temporară 

Modalitate de gestionare propusă – 
cod de valorificare/eliminare 

conform L. 211/2011, anexele 2 şi 3 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 
(vopsele, diluanţi, adezivi etc.) 

15 01 10* 

Ambalaje care conţin 
reziduuri sau sunt 
contaminate cu 
substanţe periculoase  

1 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Eliminare prin firme specializate – D10 

Aprovizionarea organizărilor de 
şantier cu materii prime şi auxiliare 
(butelii goale - oxigen, acetilenă) 

15 01 11* 

Ambalaje metalice, 
inclusiv containere 
goale pentru stocarea 
sub presiune  

2 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Returnare la furnizor pentru reumplere  
Valorificare prin firme specializate – R12 

Lucrări de construcţie şi montare a 
echipamentelor din cadrul 
gospodăririlor de apă, staţiilor de 
epurare, staţiilor de tratare etc. 

15 02 03 

Absorbanţi, materiale 
filtrante, materiale de 
lustruire şi 
îmbrăcăminte de 
protecţie 

0,5 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Eliminare prin firme specializate – D10 

Curăţarea conductelor de canalizare 
reabilitate 

20 03 06 
Deşeuri de la curăţarea 
canalizării 

2 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Eliminare prin firme specializate – D1 

Vidanjarea toaletelor mobile 
prevăzute în organizările de şantier 

20 03 04 
Nămoluri din fosele 
septice 

1 
Rezervoarele toaletelor 

ecologice 
Eliminare prin vidanjare – D8 

Personalul implicat în lucrările de 
construcţii 

20 03 01 
Deşeuri municipale 
amestecate 

40 
Depozitare temporară în 

cadrul organizărilor de şantier 
Eliminare prin firme de salubritate – D1 
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În perioada de operare a obiectivelor propuse, deşeurile vor fi reprezentate în principal de deşeurile 

care se vor genera din procesele tehnologice de la staţiile de epurare şi de tratare, care fac parte din 

categoria 19 „Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi 

de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial”, conform Anexei 2 a HG 856/2002.  

De asemenea, în această etapă vor fi generate deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime şi 

materiale, de la substanţele chimice utilizate în tratarea şi epurare apelor (coduri 15 01 01, 15 01 02, 15 

01 03, 15 01 04, 15 01 10*) şi absorbanţi, materiale filtrante, materiale ele lustruire şi îmbrăcăminte de 

protecţie (cod 15 02 03). Acestea vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate în acest sens, până 

la predarea către firme specializate. 

Deşeurile menajere (20 03 01) şi deşeurile reciclabile (hârtie/carton – 20 01 01, metal – 20 01 40, 

plastic – 20 01 39 şi sticlă – 20 01 02) generate în urma desfăşurării activităţilor în care este implicat 

personalul operator al beneficiarului (staţii de epurare, gospodării de apă, staţii de tratare, sedii, 

dispecerate etc.), se vor colecta separat, în zone special amenajate, conform prevederilor Art. 14, alin. 

(1) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile menajere vor fi preluate de operatori 

autorizaţi şi eliminate la depozite ecologice de deşeuri. Fracţiile reciclabile (hârtie/carton, metal, plastic 

şi sticlă) vor fi preluate de operatori autorizaţi în vederea valorificării. 

În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din procesele tehnologice de la staţiile de epurare şi de tratare, 

acestea fac parte din categoriile 19 08 Deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale 

şi 19 09 Deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial, având 

următoarele coduri: 

 19 08 01 Deşeuri reţinute pe site; 

 19 08 02 Deşeuri de la deznisipatoare; 

 19 08 05 Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti; 

 19 08 09 Amestecuri de grăsimi şi uleiuri, separate în separatoarele de grăsimi; 

 19 09 02 Nămoluri de la limpezirea apei;  

 19 09 03 Nămoluri de la decarbonatare; 

 19 09 04 Cărbune activ epuizat; 

 19 09 06 Soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni;  

 19 09 99 Alte deşeuri nespecificate. 

În sectorul de apă uzată, cele mai mari cantităţi sunt aferente nămolurilor de la epurarea apelor uzate 

orăşeneşti. Volumele celorlalte tipuri de deşeuri generate sunt reduse comparativ cu volumul de nămol 

generat. Din activitatea specifică infrastructurii de apă uzată vor rezulta de asemenea deşeuri provenite 

de la operaţiunile de întreţinere ale reţelelor de canalizare (cod 20 03 06). 

Astfel nămolul rezultat din cele patru noi staţii de epurare a apelor uzate, acesta va fi gestionat conform 

Strategiei de gestionare a nămolului elaborată în cadrul în cadrul proiectului.  

Scopul general al strategiei de gestionare a nămolului este de a realiza un concept de 

depozitare/valorificare a nămolului provenit de la Staţiile de Epurare Ape Uzate (SEAU) şi Staţiile de 

tratare a apei potabile (STAP), astfel încât efectele negative ale nămolului asupra sănătăţii umane şi 

asupra mediului înconjurător sa fie evitate.  
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Pe termen scurt, ca opţiuni de valorificare/eliminare a nămolului din cadrul SEAU-urilor operatorului 

regional EURO APAVOL se propune utilizarea nămolului în agricultură.  

Strategia de gestiune a nămolului pe termen mediu a fost împărţită pe două perioade: 2024-2025, 

respectiv 2026-2030. Această împărţire este dictată de intrare în funcţiune, în anul 2026, a 

incineratorului din cadrul SEAU Glina, ceea ce conduce la posibilitatea incinerării nămolului din cadrul 

staţiilor de epurare ale operatorului în cadrul acestuia. Pe termen mediu, se va continua aplicarea 

opţiunii de valorificare a nămolului în agricultură, fiind completată de co-incinerarea/incinerarea 

nămolui (eliminarea nămolului în depozitele de deşeuri nefiind privită ca opţiune fiabilă pe termen 

mediu şi lung). 

În ceea ce priveşte strategia de gestionare a nămolului pe termen lung se propune luarea în considerare 

a incinerării unei cantităţi tot mai mare de nămol (în incineratorul regional al Staţiei de epurare a apelor 

uzate a Municipiului Bucureţti, de la Glina). Utilizarea nămolului în agricultură va continua, incluziv 

valorificarea acestuia în cadrul altor opţiuni, dacă este posibil şi viabil. 

Nămolul rezultat din procesul de potabilizare al apei este generat în cantităţi mult mai mici decât cel 

provenit de la epurarea apelor uzate şi are proprietăţi diferite faţă de nămolul de epurare, având un 

conţinut de substanţe organice biodegradabile scăzut comparativ cu acesta. Cantităţile de nămol 

generate în cadrul STA depind de sursa de alimentare cu apă şi de tehnologiile de tratare. Cantităţile 

de nămol generate sunt mai mari în cazul STA ce au ca sursă apă de suprafaţă decât în cazul celor în 

care sursa este reprezentată de apa subterană. În cadrul propiectului propus sursele de alimentare cu 

apă sunt reprezentate de foraje de alimentare din surse subterane. 

Cantităţile de nămol ce vor fi generate în cadrul staţiilor de tratare a apei potabile noi propuse în 

proiect vor fi reduse, eliminarea lor putând fi realizată prin preluare de către operatori de salubritate şi 

eliminare la depozite conforme de deşeuri. 

Gestionarea altor deşeuri rezultate de la SEAU şi de la întreţinerea reţelelor de canalizare se va realiza 

prin predarea către operatori autorizaţi, în condiţii de siguranţă, cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile. Deşeurile provenite de la operaţiunile de întreţinere ale reţelelor de canalizare, cele de la 

grătarele rare şi dese din cadrul SEAU, nisipul reţinut în deznisipatoare vor fi colectate în recipienţi 

corespunzători şi predate operatorului local de salubritate, urmând a fi eliminate în cadrul depozitelor 

conforme pentru deşeuri nepericuloase. Grăsimile separate vor fi preluate de o firmă specializată 

pentru acest tip de deşeuri. 

Tipurile şi cantităţile estimate de deşeuri ce vor fi generate în etapa de operare, precum şi modalităţile 

de gestionare sunt prezentate în tabelul următor. 
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Tabelul nr. 2-19 Cantităţi estimate de deşeuri în perioada de operare 

Sursă generatoare 
Cod 

deşeu 
Denumire deşeu 

generat 

Cantitate 
estimată 
(t/an) 

Modul de depozitare 
temporară 

Modalitate de gestionare propusă – 
cod de valorificare/eliminare 

conform L. 211/2011, anexele 2 şi 3 

Epurarea apelor uzate 19 08 01 
Deşeuri reţinute pe 
grătare 

3 
Colectate în recipienţi 

corespunzători Eliminate în cadrul depozitului 
conform de deşeuri – D1 

Epurarea apelor uzate 19 08 02 
Deşeuri de la 
deznisipatoare 

200 

Epurarea apelor uzate  19 08 05 
Nămoluri de la epurarea 
apelor uzate orăşeneşti 

561 
Depozitare temporară pe 

amplasamentul SEAU 
Eliminate în cadrul depozitului 
conform de deşeuri – D1 

Epurarea apelor uzate 19 08 09 
Amestecuri de grăsimi şi 
uleiuri, separate în 
separatoarele de grăsimi 

10 
Colectate în recipienţi 

corespunzători 
Eliminare prin intermediul unor 
operatori autorizaţi – D9 

Tratarea apelor în scop potabil 19 09 02 
Nămoluri de la limpezirea 
apei 

16 

Colectate în recipienţi 
corespunzători 

Preluare de către operatorul local de 
salubritate şi eliminare la depozitul 
conform de deşeuri – D1 

Tratarea apelor în scop potabil 19 09 03 
Nămoluri de la 
decarbonatare 

Tratarea apelor în scop potabil 19 09 06 
Soluţii şi nămoluri de la 
regenerarea 
schimbătorilor de ioni 

Tratarea apelor în scop potabil 19 09 04 Cărbune activ epuizat 0,5 
Colectate în recipienţi 

corespunzători 
Eliminare prin intermediul unor 
operatori autorizaţi – D1 

Operaţiuni de întreţinere ale 
reţelelor de canalizare 

20 03 06 
Deşeuri de la curăţarea 
conductelor de canalizare 
reabilitate 

1 
Depozitare temporară în 
recipienţi corespunzători Eliminare prin firme specializate – D9  

Aprovizionarea cu materii prime şi 
materiale utilizate în tratarea şi 
epurarea apelor 

15 01 01 
Ambalaje de hârtie şi 
carton 

0,5 
Depozitare temporară în cadrul 

amplasamentelor SEAU 
 

Valorificare prin firme autorizate – R12 15 01 02 
Ambalaje de materiale 
plastice  

0,5 

15 01 03 
Europaleţi şi alte ambalaje 
de lemn  

0,5 

Aprovizionarea cu materii prime 
materii (substanţele chimice) 
utilizate în tratarea şi epurare 
apelor 

15 01 10* 

Ambalaje care conţin 
reziduuri sau sunt 
contaminate cu substanţe 
periculoase 

0,5 

Depozitare temporară în cadrul 
amplasamentelor SEAU 

 
Valorificare prin firme specializate – 
D10 
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Sursă generatoare 
Cod 

deşeu 
Denumire deşeu 

generat 

Cantitate 
estimată 
(t/an) 

Modul de depozitare 
temporară 

Modalitate de gestionare propusă – 
cod de valorificare/eliminare 

conform L. 211/2011, anexele 2 şi 3 

Lucrări de întreţinere şi reparaţii 
realizate la echipamente 

15 02 03 

Absorbanţi, materiale 
filtrante, materiale de 
lustruire şi îmbrăcăminte 
de protecţie 

0,5 

Colectate în recipienţi 
corespunzători Eliminare prin intermediul unor 

operatori autorizaţi – D10 

Personalul de exploatare 20 03 01 
Deşeuri municipale 
amestecate 

10 

Depozitare temporară în 
europubele din  

amplasamentele în care se 
desfăşoară activităţile de 

operare 

Eliminare prin operatorul de salubritate 
– D1 

Personalul de exploatare 

20 01 01 
20 01 40 
20 01 39  
20 01 02 

Fracţiuni colectate 
separat: hârtie/ carton, 
metal, plastic, sticlă 

0,7 

Colectare separată şi stocare 
temporară în cadrul 

amplasamentelor SEAU 
 

Valorificare prin firme autorizate – R12 
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2.7  CERINŢELE LEGATE DE UTILIZAREA TERENULUI, NECESARE PENTRU 

EXECUŢIA PROIECTULUI 

2.7.1 Categoria de folosinţă a terenului  

Proiectul prevede realizarea/reabilitarea următoarelor tipuri de lucrări de construcţie: captări de apă, 

conducte pentru alimentare cu apă, conducte pentru canalizare, gospodării de apă, staţii de tratare a 

apei şi staţii de epurare. 

Pentru identificarea tipurilor de areale sensibile din zona proiectului ce se suprapun cu investiţiile 

propuse, a fost realizată o analiză spaţială a proiectului în raport cu categoriile de folosinţă a terenului 

conform Corine Land Cover (CLC) 2018. Trebuie făcută însă precizarea că nu în toate cazurile situaţia 

CLC reflectă fidel situaţia din teren, dată fiind scara destul de mare la care este realizat. 

Toate tipurile de lucrări, atât cele ce vor afecta temporar suprafaţa terenurilor (lucrări de realizare şi 

reabilitare a conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare), cât şi cele ce vor ocupa permanent 

suprafeţe de teren (construcţiile aferente componentele noi ale proiectului, respectiv staţii de epurare, 

gospodării de apă/staţii de tratare, staţii de pompare, foraje), se vor realiza în principal în zone 

antropice şi în zone cu terenuri agricole. În ceea ce priveşte intersecţia cu zonele împădurite, aceasta 

este reprezentată de conducte ce se vor realiza pe drumurile din interiorul zonelor forestiere. Proiectul 

nu presupune scoaterea de suprafeţe din fondul forestier. Amplasarea traseelor conductelor nu implică 

dificultăţi majore datorate prezenţei arborilor în culoarul de lucru, amplasarea urmând a se face în zona 

de siguranţă a drumului, care are dimensiuni variabile, condiţionate de relief, dar care în cea mai mare 

parte nu conţine arbori. În ceea ce priveşte intersecţia categoriilor Cursuri/Corpuri de apă şi Mlaştini 

interioare, aceasta este reprezentată în principal de traversările cursurilor de apă, ce se vor realiza în 

principal subteran, prin foraj dirijat, fără afectarea cursurilor de apă. 

 

Tabelul nr. 2-20 Modul de ocupare a terenurilor în funcţie de categoria de folosinţă 

Lucrări 
proiectate 

Mod de 
ocupare 

Categorie de utilizare a terenului 
Suprafaţa 

(ha) 
Cod 

CLC2018 
Denumire 

Conducte 
reţele de 

canalizare 
Temporar 

111 Zone continue urbane 0,48 

112 Zone discontinue urbane 60,46 

121 Unităţi comerciale şi industriale 1,39 

131 Zone de extragere a mineralelor 0,04 

133 Zone construite 2,05 

211 Terenuri arabile neirigate 12,55 

231 Păşuni 3,55 

242 Culturi complexe 12,35 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 1,71 

311 
Păduri de foioase (traseul conductei se 
desfăşoară pe drumurile din interiorul 

pădurilor) 
0,45 

324 Zone de tranziţie cu tufărişuri 0,19 

411 Mlaştini interioare 0,91 

511 Cursuri de apă 0,77 
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Lucrări 
proiectate 

Mod de 
ocupare 

Categorie de utilizare a terenului 
Suprafaţa 

(ha) 
Cod 

CLC2018 
Denumire 

512 Corpuri de apă 0,59 

Conducte de 
refulare ape de 

la SEAU 
Temporar 

112 Zone discontinue urbane 6,11 

121 Unităţi comerciale şi industriale 0,22 

133 Zone construite 0,28 

211 Terenuri arabile neirigate 3,07 

231 Păşuni 0,67 

242 Culturi complexe 1,92 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 0,20 

311 
Păduri de foioase (traseul conductei se 
desfăşoară pe drumurile din interiorul 

pădurilor) 
0,03 

411 Mlaştini interioare 0,10 

511 Cursuri de apă 0,26 

512 Corpuri de apă 0,20 

Staţii de 
epurare 
(SEAU) 

Permanent 

211 Terenuri arabile neirigate 1,66 

231 Păşuni 0,40 

511 Cursuri de apă 0,12 

Staţii de 
pompare a apei 
uzate (SPAU) 

Permanent 112 Zone discontinue urbane 0,002 

Reţele de apă 
(distribuţie + 

aducţiuni) 
Temporar 

111 Zone continue urbane 0,29 

112 Zone discontinue urbane 64,61 

121 Unităţi comerciale şi industriale 1,57 

133 Zone construite 1,42 

211 Terenuri arabile neirigate 23,85 

221 Vii 3,27 

231 Păşuni 3,95 

242 Culturi complexe 12,94 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 2,79 

311 
Păduri de foioase (traseul conductei se 
desfăşoară pe drumurile din interiorul 

pădurilor) 
2,06 

411 Mlaştini interioare 0,97 

511 Cursuri de apă 0,62 

512 Corpuri de apă 0,78 

Gospodării de 
apă 

Permanent 

112 Zone discontinue urbane 2,33 

221 Vii 0,38 

231 Păşuni 0,15 

242 Culturi complexe 0,96 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 0,24 

Foraje Permanent 

112 Zone discontinue urbane 0,96 

211 Terenuri arabile neirigate 0,68 

221 Vii 0,50 

231 Păşuni 0,29 

242 Culturi complexe 0,13 

243 Terenuri arabile cu zone naturale 0,16 

511 Cursuri de apă 0,09 
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Investiţiile propuse sunt în măsură să genereze un impact negativ asupra arealelor sensibile din zonă, 

în principal datorat ocupării terenurilor (temporar şi permanent), generării de zgomot şi de emisii 

atmosferice. 

 

2.7.2 Suprafaţa de teren ocupată temporar 

Terenurile ocupate temporar sunt acele suprafeţe de teren ce vor fi ocupate ocupate de  lucrările de 

realizare şi reabilitare a conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Suprafaţa ocupată temporar în perioada de execuţie este de circa  230 ha. 

 

2.7.3 Suprafaţa de teren ocupată permanent 

Terenurile ocupate definitiv sunt acele suprafeţe de teren ce vor fi ocupate de construcţiile aferente 

componentelor noi ale proiectului, respectiv staţii de epurare, gospodării de apă/staţii de tratare, staţii 

de pompare, foraje.  

Suprafaţa de teren ocupată definitiv de proiect este de cca. 9 ha. 

 

2.8 SERVICIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Proiectul presupune demolarea şi punerea în conservare a unor obiective existente a căror stare nu 

mai permite exploatarea lor în condiţii optime. În tabelul următor sunt prezentate obiectivele propuse 

spre conservare sau dezafectare. 

 

Tabelul nr. 2-21 Obiective propuse pentru demolare sau conservare 

Localitate Obiective existente U.M. Cantitate Lucrări propuse 

1 Decembrie 

Front de captare buc. 7 conservare 

Conductă de aducţiune m 932 demolare 

Staţie de tratare buc. 1 demolare 

Berceni 

Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 710 demolare 

Staţie de tratare buc. 1 demolare 

Voluntari 
Front de captare buc. 11 conservare 

Conductă de aducţiune m 770 demolare 

Ştefăneştii de Jos 

Front de captare Ştefăneştii de Sus buc. 5 conservare 

Conductă de aducţiune m 800 demolare 

Front de captare Ştefăneştii de Jos buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 300 demolare 

Moviliţa 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 240 demolare 

Bulbucata Staţie de tratare buc. 1 demolare 

Iepureşti 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 349 demolare 

Gorneni 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 115 demolare 
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Localitate Obiective existente U.M. Cantitate Lucrări propuse 

Teişori 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 200 demolare 

Letca Nouă 
Front de captare buc. 1 conservare 

Conductă de aducţiune m 42 demolare 

Toporu Conductă de distribuţie m 4912 demolare 

Floreşti 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 135 demolare 

Stoeneşti 
Front de captare buc. 2 conservare 

Conductă de aducţiune m 114 demolare 

 

Lucrările de reabilitare a terenului realizate după demolarea obiectivelor, în cazul pe locaţia acestora 

nu vor fi realizate alte obiective noi, vor consta în: 

• umplerea excavaţiilor de pământ rezultate după lucrările de demolare – aceasta se va face cu 

pământ de calitate similară zonei. Pământul ce va fi utilizat pentru umplere va fi adus din zone 

sigure, în care nu există risc de contaminare; 

• aşezarea la suprafaţa terenului a unui strat de sol vegetal fertil capabil să regenereze vegetaţia 

din zonă. 

 

2.9 DURATA CONSTRUCŢIEI, FUNCŢIONĂRII, DEZAFECTĂRII ŞI EŞALONAREA 

PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Duratele minime de viaţă a investiţiilor propuse în proiect, conform HG 2139/2004 pentru aprobarea 

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe sunt prezentate 

pentru fiecare tip de investiţie în parte, în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 2-22 Duratele normale de viaţă a investiţiilor 

Denumire investiţie 
Durata normală de 
funcţionare (ani) 

Foraje de apă 36 

Captări şi prize de apă 36 

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; reţele de distribuţie. 
Galerii subterane pentru instalaţii tehnico-edilitare 

36 

Conducte pentru canalizare 48 

Staţii de tratare şi de epurare a apelor 36 

Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei 60 

Staţii de pompare 48 

Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi canalizare 48 

 

Proiectul este propus a fi implementat în perioada 2021-2023. 
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2.10 ACTIVITĂŢI CARE VOR FI GENERATE CA REZULTAT AL 

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

În ceea ce priveşte necesitatea proiectului, investiţiile propuse vor reprezenta un proiect integrat de 

apă şi apă uzată ce va contribui la realizarea obiectivelor şi rezultatelor specifice Programului 

Operaţional Infrastructura Mare – Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 

management eficient al resurselor/ Prioritatea de investiţii 6.ii - Investiţii în sectorul apei, pentru a 

îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene şi pentru a răspunde unor nevoi de 

investiţii identificate de statele membre care depăşesc aceste cerinţe/ Obiectiv Specific 3.2. Creşterea 

nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării 

cu apă a populaţiei. 

Investiţiile identificate în Studiul de Fezabilitate au obiectivul de a dezvolta sectorul de apă şi apă uzată 

din aria de operare a EUROAPAVOL SA, în vederea conformării cu cerinţele directivelor din sector 

şi atingerii ţintelor asumate de România conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, 

particularizate la nivelul localităţilor din aria de operare din judeţelor Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu. Astfel, 

până în decembrie 2015 era necesară conformarea cu anumiţi parametri ai apei potabile, iar până în 

2018 trebuiau îndeplinite obligaţiile privind colectarea şi tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 

2000 l.e., cu termene intermediare. Proiectul va continua implementarea strategiei de dezvoltare a 

sectorului de apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, în conformitate cu Planul de 

Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Planul 

de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, modificată 

prin Directiva 98/15/CE.  

Investiţiile propuse continuă contribuie la: 

 Conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului 

uman, cu modificările ulterioare, transpusă în legislaţia naţională de Legea nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile – republicare, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

• creşterea gradului de deservire a populaţiei de sistemul public de alimentare cu apă în 

conformitate cu Directiva 98/83/CE din punct de vedere al calităţii apei de la 29,72 % înainte 

de Proiect, reprezentand 52.082 locuitori, la 100 % după Proiect, reprezentând 175.235 

locuitori, raportaţi la aria Proiectului; 

• creşterea gradului de deservire a populaţiei de sistemul public de alimentare cu apă în 

conformitate cu Directiva 98/83/CE din punct de vedere al calităţii apei de la 32,06 % fara 

Proiect, reprezentand 55.198 locuitori, la 100 % cu Proiect, reprezentând 169.029 locuitori, 

raportaţi la aria Proiectului anul 2024; 

• creşterea gradului de acoperire de la 63,39 % înainte de Proiect, corespunzător pentru 116,346 

locuitori, la 100 % după Proiect, corespunzător pentru 175.235 locuitori; 

• creşterea gradului de acoperire de la 74,41 % fara Proiect, corespunzător pentru 125,775 

locuitori, la 100 % după Proiect, corespunzător pentru 169.029 locuitori, raportaţi la aria 

Proiectului anul 2024; 
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• asigurarea sursei/tratării apei având calitatea conformă cu Directiva 98/83/CE pentru 50 

localităţi, reprezentând 70.28 % din populaţia ariei Proiectului. 

Populaţia din aria proiectului care va beneficia de apă de calitate în conformitate cu Directiva 

98/83/CE după Proiect este de 216817 locuitori. 

 Conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE, cu modificările ulterioare, cu privire la 

colectarea şi tratarea apelor uzate orăşeneşti şi evitarea descărcărilor de apă uzată neepurată în 

emisari, astfel:  

• creşterea nivelului colectării şi epurării apelor uzate, respectiv îmbunătăţirea calităţii efluenţilor, 

în 4 aglomerări, 2 grupări de aglomerări (6 aglomerări incluse) şi 3 clustere (9 aglomerări 

incluse), de la   63,49% la 100 %, raportat la aria Proiectului 2048; 

• creşterea nivelului de acoperire în aglomerări mai mari de 10.000 LE de la 76,30 % fara Proiect  

la 100% cu Proiect,raportat la aria Proiectului 2048; 

• creşterea nivelului de acoperire în aglomerări între 2.000 - 10.000 LE de la 8,39 % fara Proiect 

la 100 % cu Proiect, raportat la aria Proiectului 2048; 

Populaţia echivalenta din aria proiectului care va fi racordată la retelele de canalizare cu Proiect – 

236.779 locuitori echivalenti,  raportat la aria proiectului 2048 

 Îmbunătăţirea sistemelor de management al apei şi apei uzate prin: 

• reducerea infiltraţiilor în reţelele de canalizare din aria Proiectului de la 20,65 % înainte de 

Proiect la 20,18 % după Proiect;  

• reducerea procentului de apă non profit în aria Proiectului de la 23,29 % înainte de Proiect la 

19,46 % după Proiect; 

• optimizarea funcţionării şi operării sistemelor de apă şi canalizare în 15 sisteme de alimentare 

cu apă şi în 4 aglomerări, 2 grupări de aglomerări (6 aglomerări incluse) şi 3 clustere (9 

aglomerări incluse); 

• introducerea de sisteme SCADA zonale şi a unui sistem SCADA regional (pentru controlul 

întregii arii de operare) şi prevederea SCADA local pentru toate obiectele noi/reabilitate; 

 Îmbunătăţirea modului de gestionare a nămolului din 1 aglomerare. 

 

2.11 DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE ALE PROIECTULUI 

2.11.1  Gospodării de apă 

Apa brută captată din fronturile de captare prevăzute în proiect (surse subterane) este colectată prin 

conducte de aducţiune şi transportată către gospodăriile de apă aferente fiecărui sistem. La intrarea în 

gospodăria de apă, pe conducta de aducţiune va fi montată o vană electrică ce va regla debitul de 

intrare în rezervorul/rezervoarele de apă prevăzute în fiecare gospodărie de apă. Vana va fi comandată 

în funcţie de nivelul apei din rezevor. Din rezervoarele de înmagazinare a apei brute, apa este condusă 

mai departe prin conducte, către staţia de tratare a apelor (în cazurile în care gospodăria de apă are 

prevăzută o astfel de instalaţie) şi ulterior către staţia de dezinfecţie finală cu hipoclorit. Staţia de 
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dezinfecţie cu hipoclorit va fi prevăzută cu instalaţii de dozare a hipocloritului, instalaţie de 

neutralizare, ventilaţie, duş de urgenţă şi echipamente de protecţie. Pompele de dozare vor fi automate 

cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operaţiile vor fi monitorizate şi controlate prin sistemul SCADA.  

Măsurarea debitului va fi asigurată la intrarea în gospodăria de apă. Debitmetrul va fi de tip 

electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit şi va fi amplasat în interiorul GA, unde accesul se 

poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificaţiilor producătorului şi 

integrat în sistemul SCADA.  

Injecţia hipocloritului se va realiza înainte de intrarea în rezervor şi pe conductă, la ieşirea din rezervor. 

Înainte de intrarea apei în rezervor se va realiza o injecţie de clor cu doză fixă, prestabilită, urmând ca 

pe conducta de ieşire din rezervor să se facă corecţia clorului rezidual la ieşirea din gospodăria de apă. 

Dozarea se va face în funcţie de valoarea debitului influent în rezervor şi va fi controlată prin măsurarea 

valorii concentraţiei de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel încât să se 

asigure 0,5 mg/l clor rezidual liber în apă produsă, la ieşirea din gospodăria de apă. Prelevarea apei 

potabile, pentru măsurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a cărei 

lungime şi diametru va fi calculată astfel încât să asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de 

minute. 

Gospodăriile de apă vor asigura o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 

30 de zile de operare în condiţiile de încărcare proiectată. Pe rezervoare vor fi instalaţi senzori de nivel, 

pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor şi doi senzori mecanici (tip pară sau similar), 

pentru transmiterea nivelelor de minim şi maxim din fiecare rezervor. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre reţelele de distribuţie. 

Gospodăriile de apă sunt proiectate pentru operarea de la distanţă din cameră de comandă. 

Echipamentul de automatizare va asista activităţile personalului de exploatare şi întreţinere, prin 

intermediul funcţiilor automate şi a programelor. 

 

2.11.2 Gospodării de apă cu Staţii de tratare a apei potabile  

În cadrul proiectului este prevăzută realizarea a 7 staţii noi de tratare a apei potabile (STA), precum şi 

reabilitarea, modernizarea sau extinderea a 3 staţii de tratare existente. Tehnologiile de tratare au fost 

stabilite în funcţie de caracteristicile surselor de alimentare cu apă, ce sunt reprezentate de ape 

subterane de adâncime. Caracteristicile staţiilor de tratare propuse în cadrul proiectului sunt prezentate 

în tabelul următor. 

Tabel  2-1 Caracteristicile staţiilor de tratare a apei potabile propuse în proiect 

Zona 
operare 

STA 
Capacitate 

(m3/h) 
Trepte de tratare prevăzute în 

proiect 

Reactivi şi 
dezinfectanţi 

utilizaţi în 
proces 

ZO.01 
Ilfov 

Dărăşti 
Reabilitare şi 

extindere 
51,4 

1. Preoxidare cu hipoclorit; 
2. Staţie de filtrare multistrat; 

3. Staţie de filtrare CAG; 
Hipoclorit 
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Zona 
operare 

STA 
Capacitate 

(m3/h) 
Trepte de tratare prevăzute în 

proiect 

Reactivi şi 
dezinfectanţi 

utilizaţi în 
proces 

4. Staţie nouă de clorinare cu 
hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfectie; 
5. Dezinfecţie cu UV; 

6. Treaptă de tratare nămol. 

ZO.02 
Ialomiţa 

Sineşti Nouă 62,06 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin oxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Statie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
6. Dezinfecţie cu UV; 

7. Treaptă de tratare nămol; 
8. Sistem SCADA. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

Bărcăneşti Nouă 47,3 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin oxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Staţie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfectie; 
6. Corecţie pH; 

7. Dezinfecţie cu UV; 
8. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

Armăşeşti Nouă 120,42 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin oxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Staţie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
6. Dezinfecţie cu UV; 

7. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

BZO.03 
Giurgiu 

Buturugeni Modernizare 27,41 

1. Bazin preoxidare cu permanganat 
de potasiu şi aer; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Preoxidare cu clor – Clorare la 

break-point pentru eliminare 
NH4+; 

4. Bazin preoxidare cu clor; 
5. Staţie de filtrare CAG; 

6. Dezinfecţie cu UV; 
7. Corecţie pH; 

8. Staţie nouă de clorinare cu 
hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
9. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 
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Zona 
operare 

STA 
Capacitate 

(m3/h) 
Trepte de tratare prevăzute în 

proiect 

Reactivi şi 
dezinfectanţi 

utilizaţi în 
proces 

Bulbucata Extindere 79,34 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin preoxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Staţie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
6. Dezinfecţie cu UV; 

7. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

 

Toporu Nouă 48,52 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin preoxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Staţie nouă de clorinare cu 

hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
6. Dedurizare 

7. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

 

Găiseni Nouă 157,71 

1. Preoxidare cu hipoclorit; 
2. Gospodărie de reactivi (clorură 

ferică); 
3. Bazin preoxidare cu hipoclorit; 

4. Staţie de filtrare multistrat; 
5. Staţie de filtrare CAG; 

6. Statie noua de clorinare cu 
hipoclorit: 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
7. Dezinfecţie cu UV; 

8. Treaptă de tratare nămol. 

Hipoclorit 
 

Băneasa Nouă 34,02 

1. Instalaţie automată de clorinare; 
2. Filtru cationit puternic acid; 

3. Filtru anionic slab bazic; 
4. Schimbători de ioni; 

5. Cisternă stoc de HCl 32 %; 
6. Vas de consum NaOH 48%; 

7. Pompă dozatoare cu convertizor 
HCl 32%; 

8. Pompă dozatoare  cu convertizor 
NaOH 48%; 

9. Pompă afânare /spălare; 
10. Suflante. 

- 

Herăşti Nouă 26,71 

1. Preoxidare cu permanganat de 
potasiu; 

2. Staţie de filtrare multistrat; 
3. Bazin preoxidare cu clor; 

4. Staţie de filtrare CAG; 
5. Dezinfecţie cu UV; 

6. Staţie nouă de clorinare cu 
hipoclorit; 
- oxidare; 

- dezinfecţie; 
7. Treaptă de tratare nămol. 

Permanganat 
de potasiu 
Hipoclorit 

 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  
 

 

113 
 

 

 

 

2.11.3 Staţii de epurare 

În cadrul proiectului sunt propuse 4 staţii de epurare noi. Caracteristicile staţiilor de epurare propuse 

în cadrul proiectului sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabel  2-2 Caracteristicile staţiilor de epurare propuse în proiect 

Nr. 
crt. 

Staţie de epurare Tip lucrare 
Capacitate Suprafaţa 

aproximativă 
ocupată (m2) LE Qu zi max (l/s) 

1 SEAU Moviliţa 

Construcţie 
nouă 

7.870 15,84 6..000 

2 SEAU Floreşti - Stoeneşti 14.224 25,29 8.400 

3 SEAU Băneasa 3..310 7,30 3000 

4 SEAU Herăşti 2666 5,07 4.350 

 

Principalele componente ale proceselor de epurare incluse în staţiile de epurare Moviliţa şi Floreşti - 

Stoeneşti sunt rezumate mai jos: 

➢ Linia apei: 

- canal de intrare cu deversor 

- grătar rar  

- debitmetru parshall pentru măsurarea debitului influent 

- staţie de pompare apă uzată 

- debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de intrare în staţia de epurare 

- instalaţii compacte de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi 

- punct de prelevare probe pentru influent 

- reactoare biologice SBR 

- staţie de suflante  

- staţie de pompare apă epurată 

- staţie de pompare apă tehnologică 

- unităţi de stocare şi dozare precipitant pentru defosforizare chimică 

- debitmetru parshall pentru măsurarea debitului la ieşire 

- punct de prelevare probe pentru efluent 

➢ Linia nămolului:  

- staţie de pompare nămol recirculat 

- bazine stabilizare nămol in exces  

- staţie de pompare pentru alimentarea instalaţiei de îngroşare 

- instalaţii pentru îngroşarea mecanica a nămolului in exces 

- bazin tampon nămol îngroşat 

- staţie de pompare pentru alimentarea instalaţiei de deshidratare cu nămol îngroşat 

- instalaţii pentru deshidratarea mecanica a nămolului îngroşat 

- depozit nămol deshidratat 
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➢ Instalaţii anexe:  

- instalatie de incalzire 

- grup electrogen 

- dispecerat zonal SCADA 

- post transformare 

- reţea de alimentare cu apă potabilă 

- reţea de interna de canalizare 

Apa uzată intră în staţia de epurare în căminul de intrare. Căminul de intrare va fi prevăzut cu prag 

deversor ce va evacua apa uzată ce depaşeşte debitul de Quz or max. Din acest cămin se va poza o 

conductă de by-pass, ce va evacua apa uzată influentă din staţia de epurare, atunci când staţia de 

pompare apăuzată este scoasă din funcţiune şi debitele influenţe trebuiesc evacuate. 

Din căminul de intrare, apă uzată trece printr-un canal de masură tip Parshall şi ajunge gravitaţional în 

canalul de intrare a grătarului rar, care va fi prevăzut cu un canal în paralel, cu rol de by-pass. Canalele 

vor putea fi izolate cu ajutorul unor stavile. 

Grătarul rar este dimensionat pentru Quz or max. Gratarul rar este complet mecanizat, având lumina 

dintre bare de 20 mm. Grătarul funcţionează pe baza pierderilor de sarcină, masurate prin intermediul 

unor traductoare de nivel, ce masoară nivelul aval şi amonte. Reţinerile de la grătarul rar vor fi 

compactate şi transportate într-un container, ce va fi preluat de un camion. Grătarul rar va fi montat 

într-o hală, construită din structură uşoară.  

Din canalul grătarului rar apă uzată este transpotată gravitaţional în staţia de pompare. Bazinul staţiei 

de pompare a fost dimensionat astfel încât să aibă rol şi de bazin de omogenizare şi retenţie, pentru 

uniformizarea debitelor ce intră în treaptă biologică.  

Apă uzată va fi pompată spre instalaţia de preepurare, prin intermediul a 3+1 pompe, prevăzute cu 

convertizor de frecvenţa pe unităţile active. Pe conducta de refulare a staţiei de pompare este montat 

un debitmetru electromagnetic, pentru măsurarea debitului influent în SEAU.  

Pentru o eficienţă mai bună a reţinerilor, se propune o instalaţie de sitare, în locul grătarului des, ce va 

fi integrat în instalaţia compactă de deznisipare şi separare de grăsimi.  

Din staţia de pompare apă este pompată în instalaţia compactă de sitare fină, deznisipare şi separare 

de grăsimi. Instalaţia este dimensionată pentru pentru Quz or max.  

Din conducta de refulare a staţiei de pompare va fi prevăzută o conductă, ce va permite ocolirea 

instalaţiei compacte, pentru cazurile de reparaţii, revizii, etc. În mod normal de lucru conducta va fi 

închisă cu ajutorul vanelor manuale.  

Colectarea deşeurilor de la instalaţia de sitare se va face cu un transportor cu melc.  

Deşeurile colectate vor fi compactate cu ajutorul unui compactor. Pentru colectare deşeuri compactate 

vor fi prevăzute 2 containere.  

Nisipul extras din deznisipator se va spală şi va avea un conţinut de materii organice mai mic de 3%. 

Nisipul tratat se va transferă într-un container de stocare pentru a fi transportat în afară staţiei.  
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Grăsimile vor fi evacuate în separatorul gravitaţional de apă şi flotanţi. Apă rezultată se va scurge 

gravitaţional, înapoi, în chesonul staţiei de pompare apă brută. Flotanţii din căminul de colectare vor 

fi îndepărtaţi cu vidanjă.  

Pe conducta de descărcare a apei degrosisate în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activat se 

va monta un echipament de prelevare probe. Echipamentul de prelevare a probelor de apă uzată este 

echipat cu senzori cu autocurăţare. Se vor măsură on-line urmatoarele: PO4-P, CBO5, NH4-N, pH, 

Temp, SS. 

Apa pre-epurată mecanic va fi descărcată gravitaţional în camera de distribuţie a bazinelor de nămol 

activat, care este prevăzută cu stavile manuale la intrarea în cele două bazine cu nămol activat.  

Linia biologică va fi formată din cel puţin 2 unităţi independente de epurare biologică sau un obiect 

tehnologic cu cel puţin 2 linii tehnologice independente, astfel încât să permită intervenţiile în caz de  

mentenanţă şi avarie fără a perturba major funcţionare staţiei de epurare.  Bazinele biologice vor trebui 

să reducă semnificativ încărcarea organică, azotul şi fosforul. Bazinele vor fi dotate cu sisteme de 

amestec care să permită o bună mixare a namolului şi o menţinere în echilibrul a namolului pentru 

evitarea depunerii  pe radierul bazinelor biologice, cu grile de aerare cu bule fine, şi suflante care sa 

asigure un minim de 2 mg/l oxigen. Suflantele vor fi adapostite într-o construcţie specială care să le 

asigure protecţia la intemperii şi izolarea fonică conform normelor în vigoare. Daca se adopta plasare 

acestora pe platforme deschise atunci vor trebui sa respecte normele de lucru în spaţiu deschis inclusiv 

normele de zgomot în spaţiul ambiental. De asemenea indiferent de varianta aleasă aceste echipamente 

vor respecta normativele nationale în ceea ce priveste vibraţiile admisibile în funcţionare. Bazinele 

biologice vor fi dotate cu toate echipamentele necesare funcţionării normale şi atingerii parametrilor 

de eficienţă (minim 94 % CBO5, minim 83% MTS, minim 85 Ntotal si 91 Fosfor total). Bazine vor fi 

dotate cu automatizare modernă care va include cel puţin senzorii de azot, fosfor, suspensii şi  oxigen, 

necesari asigurării unei bune funcţionări în regim automat. 

Sistemul de aerare funcţionează în mod automat conform informaţiilor primite de la sonda de oxigen. 

Acest echipament dictează pornirea/oprirea suflantelor funcţie de concentraţia de oxigen dizolvat 

măsurată în bazinul de oxidare-nitrificare astfel încât acesta concentraţie să fie menţinută la valorile 

concentraţiei optime pentru desfăşurarea proceselor biologice din reactor. 

Sursa de aer pentru zona de oxidare-nitrificare este poziţionată într-o incintă din vecinătatea bazinelor 

şi constă din 2 + 1 suflante ce alimentează cu aer staţia de epurare printr-un sistem de conducte. 

Suflantele sunt prevăzute cu convertizor de frecvenţă. 

Staţia de epurare este echipată cu o instalaţie pentru îndepartarea chimică a fosforului, pe baza de 

coagulanţi care sunt dozaţi în apa uzată. 

În condiţiile specificate ale influentului, cu mai puţin fosfor în apa uzată, precipitarea fosforului nu 

este necesară deoarece epurarea este realizată cu ajutorul eliminării biologice în bazinele anaerobe. În 

cazul în care fosforul din influent depăşeşte valorile estimate, se va asigura precipitarea folosind soluţie 

Sulfat feric cu concentraţie de 42%. Dozarea se face în camera de distribuţie la bazinele de nămol 

activat. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  
 

 

116 
 

 

 

În proces se vor monitoriza on-line următorii parametri: Oxigen dizolvat, temperatura – in bazinele 

cu nămol activat;  pH, NH4 si NO3 – in bazinele cu nămol activat; Solide in suspensie – in bazinele 

cu nămol activat si decantor; Presiuni – pe toate circuitele sub-presiune. 

Apa uzată epurata este separată de nămolul activ în decantorul secundar, iar apa rezultată din decantare 

este descărcată prin pompare sau gravitational, functie de proiectul tehnic aprobat, printr-o conducta 

de evacuare în emisar. 

Gura de varsare se va amenaja in locul unde se va evacua apa epurata in emisar. Amenajarea se va face 

din beton, pentru asigurarea protecţiei malului la deversarea debitului epurat în emisar. 

In scopul asigurării protecţiei de mal in zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de 

siguranţă a ansamblului structură – taluz precum şi pentru stoparea afuierilor la piciorul taluzului, se 

prevede realizarea unei protecţii de mal în zona deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe 

aproximativ 2,00 m. 

Necesarul de apă brută din procesul tehnologic este provenit din apa epurată. Staţia de pompare apă 

tehnologică este prevăzută înainte de canalul de măsură de la ieşirea din staţia de epurare. Pe conducta 

de evcuare a apei epurate se va monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un racord la reteaua de apa potabila, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru 

instalaţiile de polimer, necesarul de apă pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi. 

Echipamentul de prelevare a probelor de apa uzată este echipat cu senzori cu autocuratare şi senzori 

de măsura on-line a parametrilor apei epurate: PO4-P, CBO5, NH4-N, NO3-N, pH, Temp, SS. 

Nămolul activ este colectat gravitaţional din decantoarele secundare şi evacuat către staţia de pompare 

nămol recirculat şi in exces. Nămolul recirculat este pompat în camera de distribuţie a bazinelor de 

nămol activ. 

Nămolul în exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat spre instalaţia de 

ingrosare mecanica a nămolului in exces. Nămolul biologic în exces va fi ingroşat până la un minim de 

materie uscată de 8 %. Nămolul ingroşat va fi evacuat cu ajutorul unei pompe către bazinul tampon. 

În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi prevenirea depunerilor. 

Din bazinul tampon de nămol îngrosat, nămolul este pompat catre instalatia de deshidratare. Namolul 

va fi deshidratat pana la un minim de substanta uscata de 25 %. 

Pentru fiecare unitate de îngroşare şi deshidratare s-a prevazut câte o unitate de preparare şi dozare a 

polimerilor. 

Din staţia de deshidratare, namolul deshidratat este transportat cu ajutorul unui transportator mecanic 

spre platforma de depozitare acoperită, sau în container. 

Instalaţia compactă de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi (treaptă mecanică), staţia de 

suflante aferentă bazinelor cu nămol activat, instalaţia de precipitare fosfor, împreună cu 

echipamentele de epurare nămol, vor fi montate într-o hală din structura uşoară. Diversele trepte de 

epurare şi echipamente vor fi montate în interiorul halei în camere diferite.  

În cazul SEAU Băneasa şi Herăşti, principalele componente ale proceselor de epurare incluse în staţia 

de epurare sunt rezumate mai jos: 
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- Staţie de pompare cu grătar rar acţionat manual; 

- Pre-epurarea mecanică; 

- Epurarea biologică cu denitrificare frontală şi recirculare; 

- Nitrificarea şi stabilizarea nămolului; 

- Decantare secundară; 

- Deshidratarea nămolului; 

- Măsurarea debitului efluentului final cu ajutorul unui debitmetru inductiv; 

- Dezinfecţie efluent;  

- Monitorizare parametri efluent (pH, temperatura, MTS, CCO-Cr, NH4-N, PO4). 

Linia tehnologică a reactorului biologic este situată într-un bazin impermeabil din beton. 

Staţia de epurare are componente subterane şi supraterane, fiind acoperită partial cu clădirea 

operaţională. Poziţionarea golurilor bazinelor precum şi componentele supraterane sunt date de 

caracteristicile tehnologice şi de condiţiile de amplasament. 

Staţia de epurare este alcătuită din bazine din beton–armat impermeabilIzat:  

- Compartiment de oxidare-nitrificare; 

- Compartiment de denitrificare; 

- Depozit de nămol. 

Statia de pompare este echipată cu un gratar rar (distanta între bare este de 25 mm) pentru retinerea 

impuritatilor mecanice grosiere cu scopul de a proteja pompele cu care este echipata statia. Gratarul 

rar este manipulat cu ajutorul unei macarale manuale (vinci manual). In interiorul statiei de pompare 

sunt montate pe bare de ghidaj doua care ridica apele uzate la cota statiei de epurare. Controlul 

pompelor este automat cu ajutorul unui sistem flotor. In cazul in care nivelul apei in statia de epurare 

se ridica mai mult decat in mod normal (eventual din cauza avariei unei pompe) va porni alarma ce 

avertizeaza avaria produsa. 

Pe conducta de refulare din staţia de pompare va fi montat un debitmetru inductiv care va masura 

debitul de apa influent in statia de epurare. Echipamentul permite inregistrare si stocarea datelor. 

Pre-epurarea mecanica fina. In acest process sunt indepartate impuritatile grosiere, a caror prezenta in 

pasii urmatori ai procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei de epurare 

sau la blocarea acestora. 

Echipament integrat de sitare-deznisipare. Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica 

este un echipament de ultima generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea 

optima din punct de vedere economic si al spatiului ocupat. In sita sunt retinute suspensiile solide mai 

mari decat ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa impreuna cu suspensiile fine trece de sita 

prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru 

perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. Echipamentul este realizat din otel-inox 

(austenic-crom-nichel). 

Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza capata o forma 

conica. In centrul deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata. Viteza cu 
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care apa uzata este transportata scade in momentul in care aceasta ajunge in cilindrul de linistire, dar 

particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi continua traseul spre baza deznisipatorului. Suprafata 

de sub cilindrul de linistire este prevazuta cu un sistem de aerare cu bule fine, de asemenea spatiul 

dintre cilindrul de linistire si peretii exteriori ai deznisipatorului este aerat. Sistemul de aerare asigura 

buna curatare a nisipului decantat. Toate particulele cu densitate mica se ridica la suprafata de unde 

sunt pompate in bazinul de denitrificare. Tot in bazinul de denitrificare ajung si impuritatile din 

cilindrul de linistire.  

În cazul în care apa uzată conţine o cantitate mai mare de grăsimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - 

datorită principiului de functionare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la suprafaţa cilindrului de 

linistire de unde pot fi indepartate, manual, de către operator şi depozitate într-un container special de 

grăsimi. Grăsimile vor fi preluate de către o firmă specializată şi autorizată în acest scop. 

Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.   

Retinerile de pe sita contin o mare parte de substante organice de origine animala si vegetala. O parte 

din substantele organice continute in retinerile de pe sita se descompun iar o parte sunt rezistente la 

procesele de descompunere bacteriana. Retinerile de la sita pot fi tratate impotriva descompunerii cu 

clorura de var. 

Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din zona de denitrificare 

si zona de activare (oxidare – nitrificare), in interiorul careia este situat decantorul secundar tip 

Dortmund. 

Reactorul biologic poate functiona in parametrii intr-un interval de 30 – 120 % din incarcarile priectate, 

daca concentratia de namol (biomasa) din bazinul de oxidare-nitrificare se incadreaza in valori de 40%-

60%, concentratie stabilita in urma testului de sedimentare. Deci statia de epurare functioneaza in  

parametrii chiar si la fluctuatii mari atat ale debitului, cat si ale incarcarilor apei uzate. 

In zona de nitrificare, care este aerata, are loc indepartarea biologica a poluarii organice din apa uzata. 

O parte a substantelor organice din apa uzata este redusa la dioxid de carbon si apa, iar o parte trece 

prin procesul de sinteza al noilor celule de biomasa de namol activat. Polizaharidele si lipidele sunt 

sintetizate ca substante structurale. Aceasta sinteza duce la cresterea greutatii biomasei si a numarului 

de micro organisme. 

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii anoxice, 

populatia de bacterii din namolul activat, folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in procesul de 

respiratie, ca receptor final de electroni. Astfel nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este 

eliberat in atmosfera. 

In bazinul de denitrificare se afla situat un decantor secundar tip Dortmund. Intrarea apei epurate si a 

biomasei in suspensie in decantorul secundar se face printr-un cilindru de linistire. Apa epurata este 

evacuata din statia de epurare printr-un sistem de conducte perforate submersate. Pentru ca sistemul 

de conducte perforate sa functioneze corespunzator statia de epurare este echipata si cu echipament 

pentru mentinerea nivelului constant in reactor. In continuare apa ajunge in canalizarea de evacuare. 

Decantorul secundar este dimensionat in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, 

incarcarea hidraulica permisa este de 1.0 m3.m-2.h-1. In partea inferioara ingustata a decantorului 
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secundar este pozitionata admisia unei pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul 

de denitrificare (recircularea namolului), sau in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de namol. 

Decantorul secundar este echipat cu instalatie automata de indepartare a spumei de la suprafata 

acesteia si a cilindrului de linistire. 

Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp. Spuma de la 

suprafata decantorului secundar este indepartata cu ajutorul unei pompe air-lift si este adusa inapoi in 

bazinul de nitrificare. Echipamentele de aerare montate la suprafata decantorului secundar sunt 

pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel incat sa directioneze spuma spre 

zona de absorbtie. Timpul de functionare al acestei instalatii, precum si perioadele de pornire, pot fi 

modificate in functie de necesitatile de operare ale statiei. Spuma de la suprafata cilindrului de linistire 

este evacuata in depozitul de namol. 

Combinatia intre denitrificarea statica intr-o zona anoxica si o denitrificarea dinamica intr-o zona 

aerata asigura o reducere eficienta a poluarii pe baza de azot din apa uzata. 

Efluentul este dezinfectat cu soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO) ce este dozata in bazinul de beton 

in care este adusa apa epurata. Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan 

cu influentul din statie, si se opreste cu o intarziere fata de acesta. 

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul 

nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea acestui 

surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament fizico chimic. 

Gura de varsare, se va amenaja in locul unde se va evacua apa epurata in emisar. Amenajarea se va 

face din beton, pentru asigurarea protecţiei malului la deversarea debitului epurat în emisar. 

In scopul asigurării protecţiei de mal in zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de 

siguranţă a ansamblului structură – taluz precum şi pentru stoparea afuierilor la piciorul taluzului, se 

prevede realizarea unei protecţii de mal în zona deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe 

aproximativ 2,00 m. 

Necesarul de apă brută din procesul tehnologic este provenit din apa epurată. Staţia de pompare apă 

tehnologică este prevăzută înainte de canalul de măsură de la ieşirea din staţia de epurare. Pe conducta 

de evcuare a apei epurate se va monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un racord la reteaua de apa potabila, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru 

instalaţiile de polimer, necesarul de apă pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi. 

Echipamentul de prelevare a probelor de apa uzată este echipat cu senzori cu autocuratare şi senzori 

de măsura on-line a parametrilor apei epurate: PO4-P, CBO5, NH4-N, NO3-N, pH, Temp, SS. 

Nămolul în exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat spre instalaţia de 

ingrosare mecanica a nămolului in exces. Nămolul biologic în exces va fi ingroşat până la un minim de 

materie uscată de 8 %. Nămolul ingroşat va fi evacuat cu ajutorul unei pompe către bazinul tampon. 

În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi prevenirea depunerilor. 

Din bazinul tampon de nămol ingrosat, nămolul este pompat catre instalatia de deshidratare. Namolul 

va fi deshidratat pana la un minim de substanta uscata de 25 %. 
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Pentru fiecare unitate de ingrosare si deshidratare s-a prevazut cate o unitate de preparare si dozare a 

polimerilor. 

Din statia de deshidratare, namolul deshidratat este transportat cu ajutorul unui transportator mecanic 

spre platforma de depozitare acoperita, sau în container. 

 

2.12 CARACTERISTICILE PLANURILOR ŞI PROIECTELOR EXISTENTE, 

PROPUSE SAU APROBATE, CE POT GENERA IMPACT CUMULATIV CU 

PROIECTUL ANALIZAT ŞI CARE POT AFECTA ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE 

INTERES COMUNITAR 

Proiectul analizat urmăreşte extinderea şi reabilitarea infrastructurii existente de alimentare apă şi 

canalizare din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014 – 2020. 

Aceste investiţii au ca obiective îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare şi implicit a calităţii 

vieţii în localităţile vizate şi a calităţii mediului. Prin realizarea de staţii de epurare care deservesc 

localităţile din zona analizată se îmbunătăţeşte semnificativ calitatea emisarilor, atât din punct de 

vedere ecologic cât şi chimic. 

Atât în cazul unora dintre localităţile în care sunt prevăzute investiţii în cadrul acestui proiect, cât şi în 

alte localităţi din cele 3 judeţe, au fost implementate sau sunt în curs de implementare o serie de 

proiecte ce vizează înfiinţarea/ extinderea/ reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă şi 

canalizare. O mare parte a proiectelor sunt proiecte locale, finanţate prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală (PNDL), etapele I si II. De asemenea în judeţele vizate de proiect şi în judeţele 

învecinate există proiecte similare proiectului analizat, derulate de alţi operatori regionali, propuse de 

asemenea pentru finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. 

Toate aceste investiţii realizate până în prezent, în curs de implementare sau propuse au ca obiective 

îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare şi implicit a calităţii vieţii în localităţile vizate şi a 

calităţii mediului. 

Implementarea proiectului propus interferează cu investiţiile de extindere şi reabilitare a infrastructurii 

de apă şi canalizare realizate anterior sau propuse, impactul cumulativ previzionat în etapa de operare 

fiind pozitiv, pe termen lung.  

În ceea ce priveşte sistemele de alimentare cu apă, impacturi cumulative negative pot apărea ca urmare 

a presiunilor suplimentare asupra stării cantitative a corpurilor de apă subterană, în cazul sistemelor ce 

au ca sursă de apă brută aceleaşi corpuri de apă subterană. Sursele de apă brută ale obiectivelor propuse 

în proiectul analizat sunt reprezentate exclusiv de corpuri de apă subterană, astfel încât nu se vor 

genera impacturi cumulative asupra corpurilor de apă de suprafaţă ca urmare a realizării/ extinderii 

sistemelor de alimentare cu apă. 
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În cazul staţiilor de epurare a apelor uzate propuse este posibilă apariţia unui impact cumulative ca 

urmare a faptului că unele dintre acestea au emisari comuni cu unele staţii de epurare a apelor uzate 

existente sau propuse. Impacturi cumulative negative ar putea să apară în principal în situaţia operării 

necorespunzătoare a staţiilor de epurare, în condiţiile neîncadrării efluenţilor în limitele asumate. 

Aceasta impune monitorizarea efluenţilor, precum şi a emisarilor, pentru a se putea lua decizii 

oportune privind eventuale intervenţii necesare în scopul evitării/ diminuării impactului asupra 

mediului. 

În tabelele următoare sunt prezentate proiectele ce vizează dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată din UAT-urile şi judeţele din vecinătatea proiectului analizat, propuse a fi realizate prin POIM 

şi prin alte surse de finanţare (în principal PNDL). Proictele care pot genera efecte cumultative cu 

proiectul analizat au fost evidenţiate în tabele cu culoarea gri. 
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Tabel  2-3 Proiecte regionale de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, propuse a fi finanţate prin POIM 2014-2020 

Beneficiar proiect 
Denumirea 
proiectului 

Tipul investiţiilor propuse Localizarea investiţiilor propuse Stadiul proiectului 

APĂ – CANAL 
ILFOV SA 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul 
Ilfov 

Sisteme de alimentare cu apă 
(incluzând fronturi de captare, 
aducţiuni, staţii de tratare, 
rezervoare de înmagazinare, 
staţii de pompare, reţele de 
distribuţie) şi sisteme de 
canalizare-epurare (incluzând 
reţele de canalizare, staţii de 
pompare ape uzate menajere, 
staţii de epurare) 

Sisteme racordate la ANB: SAA Glina (Glina, Căţelu, Manolache), SAA 
Poşta – Bălăceanca (Poşta şi Bălăceanca (aparţinând de comuna 
Cernica)), SAA Tânganu - Căldăraru (Tânganu şi Căldăraru (aparţinând 
de comuna Cernica)), SAA Jilava (localitatea Jilava), SAA Pantelimon 
(loc. Pantelimon), SAA Brăneşti (loc. Brăneşti, Islaz, Pasărea, Vadu 
Anei), SAA Mogoşoaia (loc. Mogoşoaia), SAA Bragadiru (loc. 
bragadiru), SAA Cornetu (loc. Cornetu şi Buda), SAA Ciorogârla (loc. 
Ciorogârla şi Dârvari), SAA Domneşti (loc. Domneşti şi Ţegheş), SAA 
Clinceni (loc. Clinceni, Olteni şi Ordoreanu), SAA Măgurele (loc. 
Măgurele, Vârteju, Aluniş, Pruni şi Dumitrana), SAA Baloteşti (loc. 
Baloteşti, Săftica şi Dumbrăveni), SAA Tunari (loc. Tunari si Dimieni) 
Sisteme cu surse subterane (foraje): SAA Cernica (loc. Cernica), SAA 
Ciolpani (Ciolpani, Lupăria, Piscu şi Izvorani), SAA Moara Vlăsiei (loc. 
Moara Vlăsiei şi Căciulaţi), SAA Grădiştea (loc. Grădiştea şi Sitaru), 
SAA Gruiu (loc. Gruiu, Lipia, Sântu-Floreşti şi Siliştea Snagovului), 
SAA Periş (loc. Periş, Bâlteni şi Buriaş), SAA Petrăchioaia (loc. 
Petrăchioaia, Surlari, Vânători şi Măineasca) 
Apă uzată: Aglomerarea Bucureşti - Căţelu formată din localitatea 
Căţelu, Aglomerarea Bucureşti - Pantelimon formată din localitatea 
Pantelimon, Aglomerarea Bucureşti - Mogosoaia formată din localitatea 
Mogosoaia, Aglomerarea Bucureşti* - Domneşti, Ciorogârla, Bragadiru, 
Cornetu, Clinceni (Bragadiru parţial), Aglomerarea Bucureşti* - Jilava, 
Măgurele (parţial), Aglomerarea Cernica, Aglomerarea Tânganu, 
Aglomerarea Bălăceanca, Cluster Gruiu (Aglomerarea Fruiu având în 
componenţă localităţile Gruiu, Lipia şi Şanţu Floreşti şi Aglomerarea 
Siliştea Snagovului formată din localitatea Siliştea Snagovului), 
Aglomerarea Bucureşti* - Tunari (loc. Tunari), Aglomerarea Baloteşti 
(loc. Balotesti, Dumbrăveni si Saftica), Aglomerarea Brăneşti 
(localitatatile Branesti, Islaz si Pasarea), Aglomerarea Moara Vlasiei (loc. 
Moara Vlasiei si Caciulati), Aglomerarea Periş, Aglomerarea Ciolpani 
(loc. Ciolpani, Piscu, Lupăria, Izvorani), Aglomerarea Gradistea (loc. 
Gradistea si Sitaru), Aglomerarea Petrachioaia (loc. Petrachioaia si 
Surlari) 

Contract de Finanţare nr. 
232 / 27.11.2018 semnat 
cu 
Ministerul Fondurilor 
Europene; aplicaţie de 
finanţare transmisă la CE 
pentru decizia de aprobare 
a finanţării.  
Derulare proceduri de 
achiziţii publice a 
contractelor de tip 
execuţie lucrări (R1 - R9) 
şi de servicii (ATSL). 
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Beneficiar proiect 
Denumirea 
proiectului 

Tipul investiţiilor propuse Localizarea investiţiilor propuse Stadiul proiectului 

APA SERVICE SA 
GIURGIU 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul 
Giurgiu 

Sisteme de alimentare cu apă 
(incluzând fronturi de captare, 
aducţiuni, staţii de tratare, 
rezervoare de înmagazinare, 
staţii de pompare, reţele de 
distribuţie) şi sisteme de 
canalizare-epurare (incluzând 
reţele de canalizare, staţii de 
pompare ape uzate menajere, 
staţii de epurare) 

Adunatii Copaceni, Bolintin Vale, Calugareni, Colibasi,  Cosoba, 
Crevedia Mare,  Giurgiu,  Gostinari,  Hotarele,  Isvoarele,  Izvoarele,  
Marsa,  Mihailesti, Ogrezeni,  Sabareni,  Singureni,  Valea Dragului,  
Vanatorii Mici,  Varasti 

Studiul de fezabilitate a 
fost transmis pentru 
evaluare  
Procedura de obţinere a 
Acordului de mediu este 
în derulare  

HIDRO 
PRAHOVA SA 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul 
Prahova 

Sisteme de alimentare cu apă 
(incluzând fronturi de captare, 
aducţiuni, staţii de tratare, 
rezervoare de înmagazinare, 
staţii de pompare, reţele de 
distribuţie) şi sisteme de 
canalizare-epurare (incluzând 
reţele de canalizare, staţii de 
pompare ape uzate menajere, 
staţii de epurare) 

 Azuga,  Busteni,  Sinaia,  Comarnic,  Breaza,  Adunati,  Provita de Sus,  
Provita de Jos,  Alunis,  Varbilau, Campina,  Poiana Campina,  Telega,  
Banesti (Urleta),  Baicoi,  Cerasu,  VAlenii de Munte,  Pacurati,  Soimari,  
Surani,  Aricestii Zeletin,  Carbunesti,  Baltesti,  Podenii Noi,  Urlati,  
Tomsani,  Bertea,  Slanic,  Stefesti,  Izvoarele,  Scorteni,  Gherghita,  
Balta Doamnei,  Fulga,  Salciile,  Poienarii Burchii,  Sirna,  Tinosu,  
Draganesti,  Dumbrava,  Albesti Paleologu (Vadu Parului),  Mizil, 
SZAA Dumbrava 

Studiul de fezabilitate a 
fost transmis pentru 
evaluare  
Procedura de obţinere a 
Acordului de mediu este 
în derulare 

Compania de Apă 
SA Buzău 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul 
Buzău 

Investiţii în domeniul apei şi apei 
uzate pentru realizarea 
angajamentelor ce derivă din 
directivele europene 

Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu, Patarlagele, Valea Ramnicului, 
Topliceni, Grebanu, Cislau, Cernatesti, Merei, Viperesti, Manzalesti, 
Lopatari, Calvini, Magura, Vernesti, Sapoca, Puiesti, Beceni, Pietroasele, 
Siriu, Chiojdu 

Aplicaţia de finanţare se 
află în analiză la Comisia 
Europeană 
 

ECOAQUA SA 
Călăraşi 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi 
apă uzată pentru aria 
de operare a 
Operatorului Regional 
în judeţele Călăraşi şi 
Ialomiţa 

Investiţii pentru tratarea şi 
distribuţia apei potabile şi 
colectarea şi epurarea apelor 
uzate 

Jud. Călăraşi - 25 UAT-uri (cu 80 localitati): Calarasi, Fundulea, 
Lehliu-Gara, Oltenita, Budesti, Chirnogi, Chiselet, Crivat, Dor Marunt, 
Dorobantu, Frumusani, Independenta, Lehliu, Luica, Nana, Plataresti, 
Soldanu, Spantov, Ulmu, Vasilati, Nicolae Balcescu, Belciugatele, 
Tamadau Mare, Ileana, Lupsanu. 
Jud. Ialomiţa 8 UAT-uri (cu 12 localitati): Urziceni, Manasia, 
Alexeni, Cosereni, Garbovi, Grindu, Ion Roata, Reviga. 

Studiul de fezabilitate este 
în analiză 
Acordul de mediu a fost 
obţinut în luna iunie 2019  
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Beneficiar proiect 
Denumirea 
proiectului 

Tipul investiţiilor propuse Localizarea investiţiilor propuse Stadiul proiectului 

APA SERV SA 
Alexandria 

Proiectul Regional de 
Dezvoltare a 
Infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul 
Teleorman 

Investiţii pentru tratarea şi 
distribuţia apei potabile şi 
colectarea şi epurarea apelor 
uzate 

Sisteme de alimentare cu apă: Alexandria - Orbeasca de Sus – Orbeasca 
de Jos, Turnu Măgurele - Liţa - Ciuperceni – Poiana, Segarcea Vale – 
Olteanca, Roşiori de Vede, Zimnicea – Zimnicele, Videle, Traian - Seaca 
– Năvodari 
Lucrări pentru apa uzata: aglomerarea Alexandria, aglomerarea Turnu 
Măgurele, aglomerarea Zimnicea, aglomerarea Videle, aglomerarea 
Orbească, aglomerarea Laceni, aglomerarea Islaz, aglomerarea Seaca. 

Studiul de fezabilitate este 
în analiză 

RAJA SA Constanţa 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă si 
apă uzată din judeţele 
Constanta, Ialomiţa, 
Călăraşi, Dâmboviţa, 
Ilfov şi Braşov 

Investiţii pentru tratarea şi 
distribuţia apei potabile şi 
colectarea şi epurarea apelor 
uzate 

Jud. Ilfov: UAT Buftea (strict 1 km din retelele de alimentare cu apa si 
canalizare pentru judetul Dambovita vor fi amplasate pe raza 
administrativ teritoriala a judetului Ilfov (UAT Buftea), dar vor deservi 
strict locuitorii din UAT Crevedia (judet Dambovita). Reteaua de 
alimentare cu apa a localitatii Samurcasi (UAT Crevedia - judet 
Dambovita) va trece circa 700 m pe teritoriul localitatii Buftea (judet 
Ilfov) si o portiune de circa 300 m din traseul retelei de canalizare 
propusa pentru localitatea Crevedia (judet Dambovita), care se va 
descarca in reteaua de canalizare a localitatii Buftea (judet Ilfov) si 
ulterior in statia de epurare Buftea (judet Ilfov) 
Jud. Ialomiţa: Feteşti, Ţăndărei, Căzăneşti, Fierbinţi Târg, Dridu 
Jud. Călăraşi: Jegălia  
Jud. Dâmboviţa: Crevedia  

Aplicaţia de finanţare se 
află în analiză la Comisia 
Europeană 

   

 

Tabelul nr. 2-23 Proiecte de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare finanţate prin PNDL propuse în vecinătatea proiectului  

Nr. 
ctr. 

Judeţ U.A.T. Denumire proiect Domeniu Stadiu 

1.  

Ilfov 

Berceni 
Derularea de investitii privind dezvoltarea urbanistica si socio-economica a comunei Berceni, 
judetul Ilfov - Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila 

Alimentare apă Nefinalizat 

2.  Clinceni Retea de alimentare cu apa comuna Clinceni, judetul Ilfov Alimentare apă Nefinalizat 

3.  Clinceni Canalizare ape menajere si statii de epurare in comuna Clinceni, judetul Ilfov Canalizare Nefinalizat 

4.  Grădiştea Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Grădiştea, judetul Ilfov Alimentare apă Finalizat 

5.  Vidra Alimentare cu apa comuna Vidra, etapa 1 Alimentare apă Finalizat 
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Nr. 
ctr. 

Judeţ U.A.T. Denumire proiect Domeniu Stadiu 

6.  Voluntari 
Proiectarea si executia lucrarilor de Gospodarirea apelor (extindere, modernizare, reabilitare si 
interventii in caz de urgenta a sistemelor de alimentare cu apa) pe raza orasului Voluntari 

Alimentare apă Finalizat 

7.  1 Decembrie 
Lucrări de reabilitare şi extindere canalizare menajeră zona centrală a comunei 1 Decembrie, 
judeţul Ilfov 

Canalizare Nefinalizat 

8.  Afumaţi Lucrări de canalizare între str. Maramureş şi str. Mărăşeşti Canalizare Finalizat 

9.  Afumaţi Lucrări de canalizare între str. Maramureş şi str. Motrului Canalizare Finalizat 

10.  Afumaţi Lucrări de canalizare între str. Fermei şi str. Motrului Canalizare Finalizat 

11.  Copăceni 
"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Morii L=584m", comuna Copăceni, 
judeţul Ilfov 

Canalizare Finalizat 

12.  Copăceni 
"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Gârlei L=780m",  comuna Copăceni, 
judeţul Ilfov 

Canalizare Finalizat 

13.  Copăceni 
Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere Pădurii L=1251m",  comuna Copăceni, 
judeţul Ilfov 

Canalizare Nefinalizat 

14.  Copăceni 
"Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Sfântul Ioan (prelungire) L=1921 
m", comuna Copăceni, jud. Ilfov 

Canalizare Nefinalizat 

15.  Oraş Voluntari 
Sistem rutier, alimentare cu apă, canalizare pluvială şi menajeră stradală - lot 3733/1/2/3 cu 
racord din str.Câmpul Pipera - oraş Voluntari, judeţul Ilfov 

Proiecte integrate, 
apă şi canalizare 

Nefinalizat 

16.  

Giurgiu 

Adunaţii-
Copăceni 

Modernizare sistem alimentare cu apă în comuna Adunaţii Copăceni Alimentare apă Finalizat 

17.  Bolintin Vale 
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localităţile Malu Spart şi Suseni, oraş Bolintin -Vale, 
Judeţul Giurgiu 

Alimentare apă Nefinalizat 

18.  Bolintin-Deal Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Bolintin Deal, judeţ Giurgiu Canalizare Nefinalizat 

19.  Bulbucata Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

20.  Buturugeni 
Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni şi Podul Ilfovăţului, comuna 
Buturugeni, judeţul Giurgiu 

Alimentare apă Nefinalizat 

21.  Călugăreni Sistem de canalizare în comuna Călugăreni, satele Uzunu şi Hulubeşti, comuna Călugăreni Canalizare Finalizat 

22.  Călugăreni Sistem de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

23.  Colibaşi Sistem de alimentare cu apă în comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

24.  Colibaşi 
Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Colibaşi şi Câmpurelu, comuna Colibaşi, judeţul 
Giurgiu 

Alimentare apă Finalizat 

25.  Comana 
Alimentare cu apă în sistem centralizat , satele Grădiştea şi Falaştoaca, comuna Comana, judeţul 
Giurgiu 

Alimentare apă Nefinalizat 
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Nr. 
ctr. 

Judeţ U.A.T. Denumire proiect Domeniu Stadiu 

26.  Comana 
Alimentare cu apă în sistem centralizat, sat Vlad Ţepeş, canalizare menajeră în sistem centralizat 
sat Vlad Ţepeş, comuna Comana 

Canalizare Nefinalizat 

27.  Crevedia Mare Reţea de apă potabilă, forare puţuri şi gospodărie de apă în comuna Crevedia Mare Alimentare apă Finalizat 

28.  Daia Alimentare cu apă a localităţilor Daia şi Plopşoru Alimentare apă Nefinalizat 

29.  Floreşti-Stoeneşti Alimentare cu apă a satelor Palanca şi Stoeneşti, comuna Floreşti-Stoeneşti Alimentare apă Nefinalizat 

30.  Floreşti-Stoeneşti Alimentare cu apă în satul Floreşti, comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

31.  Frăteşti Reţea de canalizare, staţie de epurare în satele Remuş şi Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu Canalizare Nefinalizat 

32.  Găiseni Alimentare cu apă în satele Cărpenişu, Găiseni şi Căscioarele, comuna Găiseni Alimentare apă Nefinalizat 

33.  Ghimpaţi Sistem alimentare cu apă sat Valea Plopilor, comuna Ghimpaţi Alimentare apă Nefinalizat 

34.  Ghimpaţi Canalizare menajeră, asistenţă tehnică a lucrării, în comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu Canalizare Nefinalizat 

35.  Gogoşari Alimentare cu apă a satului Izvoru, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

36.  Gostinu Sistem de captare, stocare şi distribuţie apă potabilă, comuna Gostinu, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

37.  Hotarele Alimentare cu apă în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

38.  Iepureşti Alimentare cu apă în satele Iepureşti, Stâlpu şi Gorneni, comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

39.  Izvoarele Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

40.  Letca Nouă Reţea de alimentare cu apă în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

41.  Mihai Bravu Alimentare cu apă a localităţii Mihai Bravu, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

42.  Mihăileşti 
Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în satele Popeşti şi Novaci, oraş Mihăileşti, judeţul 
Giurgiu 

Canalizare Nefinalizat 

43.  Mihăileşti Alimentare cu apă a satelor Popeşti şi Novaci Alimentare apă Nefinalizat 

44.  Oinacu Extindere alimentare cu apă în satul Comasca, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

45.  Putineiu Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

46.  Toporu Alimentarea cu apă în sistem centralizat în comuna Toporu Alimentare apă Finalizat 

47.  Ulmi Sistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

48.  Vărăşti Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

49.  Vărăşti Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Vărăşti Alimentare apă Nefinalizat 

50.  Gostinu Extindere reţea distributie apă potabilă 21,5 Km în comuna Gostinu, judetul Giurgiu Alimentare apă Finalizat 

51.  Hotarele Extindere alimentare cu apă în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu Alimentare apă Nefinalizat 

52.  
Oraş Bolintin-
Vale 

Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare oraş Bolintin-Vale, judetul Giurgiu 
Proiecte integrate, 
apă şi canalizare 

Nefinalizat 

53.  Stăneşti 
Înfiinţare sistem de canalizare apă uzată menajeră cu staţie de epurare în satele Balanu si 
Ghizdaru -comuna Stăneşti, jud. Giurgiu 

Canalizare Nefinalizat 
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Nr. 
ctr. 

Judeţ U.A.T. Denumire proiect Domeniu Stadiu 

54.  Vânătorii Mici 
Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Corbeanca, Vâlcelele şi Zădariciu, comuna 
Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu 

Alimentare apă Nefinalizat 

55.  

Ialomiţa 

Borăneşti Sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Borăneşti, jud. Ialomiţa Alimentare apă Nefinalizat 

56.  Borduşani Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în comuna Borduşani Alimentare apă Finalizat 

57.  Ion Roată Extindere alimentare cu apa si sistem centralizat de canalizare in comuna Ion Roata Alimentare apă Finalizat 

58.  Maia Executie sistem alimentare cu apă şi canalizare in com. Maia Alimentare apă Nefinalizat 

59.  Moldoveni Alimentare cu apă si canalizare in comuna Modoveni Alimentare apă Nefinalizat 

60.  Moviliţa Sistem de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în comuna Moviliţa, judeţul Ialomiţa Alimentare apă Nefinalizat 

61.  Adâncata Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Adâncata, judeţul Ialomiţa Alimentare apă Finalizat 

62.  Adâncata Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Adâncata, judeţul Ialomiţa Canalizare Nefinalizat 

63.  Sfântu Gheorghe 
Extindere front captare şi reţele de alimentare cu apă în comuna Sfântu Gheorghe, judeţul 
Ialomiţa 

Alimentare apă Nefinalizat 

64.  

Călăraşi 

Belciugatele Alimentare cu apă în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi Alimentare apă Finalizat 

65.  Căscioarele 
Reabilitare captare apă, înlocuire conductă aducţiune şi extindere reţele de alimentare cu apă, 
comuna Căscioarele 

Alimentare apă Finalizat 

66.  Ileana Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Ileana,  judeţul Călăraşi Alimentare apă Nefinalizat 

67.  Belciugatele Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi Alimentare apă Nefinalizat 

68.  Budeşti Canalizare sat Aprozi Canalizare Nefinalizat 

69.  Budeşti Canalizare sat Buciumeni Canalizare Nefinalizat 

70.  Budeşti Canalizare sat Gruiu Canalizare Nefinalizat 

71.  

Dâmboviţa 

Brezoaele Sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Brezoaele Alimentare apă Finalizat 

72.  Corbii Mari Sistem de alimentare cu apă în comuna Corbii Mari Alimentare apă Nefinalizat 

73.  Tărtăşeşti Înfiinţare reţea alimentare cu apă în comuna Tărtăşeşti Alimentare apă Nefinalizat 

74.  Tărtăşeşti Extindere reţea de canalizare în comuna Tărtăşeşti Canalizare Nefinalizat 

75.  Poiana 
Extindere sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare ape uzate în comuna Poiana, judeţul 
Dâmboviţa 

Proiecte integrate, 
apă şi canalizare 

Finalizat 

76.  Prahova Ciorani Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Ciorani, judeţul Prahova Canalizare Nefinalizat 

 

Buzău 
Glodeanu Sărat 

Alimentare cu apă - extindere reţele de distribuţie în satele Glodeanu Sărat, Ileana, Pitulicea şi 
Căldăruşanca, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău 

Alimentare apă Finalizat 

77.  Glodeanu Sărat 
Corectia calitatii apei potabile distribuita in sistemul de alimentare cu apa al comunei Glodeanu 
Sărat, jud Buzau prin dotarea cu o statie de tratare 

Alimentare apă Nefinalizat 
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Dintre alte tipuri de lucrări/ proiecte ce urmează a fi realizate în zona de implementare a proiectului, 

ce ar putea interfera cu lucrările propuse în cadrul acestui proiect, se pot menţiona: 

• „AUTOSTRADA DE CENTURĂ BUCUREŞTI KM 0+000 - KM 100 + 900”, titular Compania 

Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA). Autostrada de Centură 

Bucureşti (A0) va avea o lungime totală de 100,9 km, va avea traseul pe teritoriul judeţelor Ilfov 

(97,9 km) şi Giurgiu (3 km) şi va face legătura între autostrăzile A1, A2 şi A3. Pe teritoriul judeţului 

Ilfov, Autostrada de Centură Bucureşti traversează teritoriul administrativ al 23 de comune şi 

oraşe, şi anume: Dragomireşti Vale, Buftea, Mogoşoaia, Corbeanca, Baloteşti, Dascălu, Tunari, 

Ştefăneştii de Jos, Afumaţi, Pantelimon, Cernica, Glina, Popeşti Leordeni, Berceni, Vidra, Jilava, 

1 Decembrie, Dărăşti Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Clinceni, Domneşti, Ciorogârla. Pe teritoriul 

judeţului Giurgiu, Autostrada de Centură Bucureşti traversează teritoriul administrativ al 3 

comune: Joiţa, Bolintin Deal, Săbăreni. Din punct de vedere al siturilor Natura 2000, acest proiect 

intersectează siturile Lacul Cernica şi Pădurea Cernica (ROSPA0122/ ROSCI0308), asupra cărora 

nu va genera impacturi cumulative împreună cu proiectul Euro Apavol; 

• Realizarea pasajelor Mogoşoaia, Berceni, Cernica, Domneşti şi Popeşti-Leordeni pe actuala 

Centură a Bucureştiului. Lucrările de realizare a pasajelor Berceni şi Popeşti-Leordeni pot genera 

un impact cumulativ în ceea ce priveşte emisiile atmosferice şi zgomotul, în cazul în care acestea 

se vor realiza simultan cu lucrările de execuţie a conductelor de apă şi canalizare din localitatea 

Berceni. Cu toate acestea se precizează că impactul va fi nesemnificativ având în vedere 

dimensiunea redusă a lucrărilor de execuţie a conductelor, acestea realizându-se cu un număr redus 

de utilaje, pe suprafeţe mici de teren. 

• „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CALE FERATĂ DINTRE STAȚIILE C.F. 

BUCUREŞTI NORD – JILAVA – GIURGIU NORD – GIURGIU NORD FRONTIERĂ”, 

titular COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA. Acest proiect, împreună cu 

proiectul “Redeschiderea circulaţiei pe pod peste râul Argeş între Vidra şi Comana”, fac parte din 

iniţiativa de modernizare a magistralei de cale ferată Bucureşti Nord – Jilava - Giurgiu. Zona de 

interes pentru lucrările aferente proiectului propus se află în judeţele Ilfov, Giurgiu şi pe raza 

Municipiului Bucureşti. Raportat la zona de studiu, acest proiect se află la peste 3,5 km distanţă 

faţă de cele mai apropiate obiective proiectate (conducte de alimentare cu apă şi canalizare din 

localitatea Berceni), nefiind astfel estimată posibilitatea de generare a unui impact cumulativ chiar 

şi în situaţia în care aceste lucrări de execuţie se vor desfăşura simultan. 

• "MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 302 (KM 13+865 - KM 37+545) 

LOCALITĂȚILE DRĂGOIEŞTI - ROŞIORI - MOVILIȚA - DRIDU, DJ 101 (KM 52+100 - 

KM 37+600) LOCALITĂȚILE DRIDU - FIERBINȚI - TÂRG - LIMITĂ JUDEȚ ILFOV, DJ 

101 (KM 52+100 - KM 59+700) DRIDU - JILAVELE ŞI DJ 402 (KM 53+700 - KM 61+740) 

LIMITĂ JUDEȚ CĂLĂRAȘI - SINEȘTI (DN2)”. Localizare: intravilanul şi extravilanul comunei 

Drăgoeşti, intravilanul şi extravilanul comunei Dridu, intravilanul şi extravilanul comunei Moviliţa, 

intravilanul şi extravilanul oraşului Fierbinţi - Târg, intravilanul şi extravilanul comunei Jilavele, 

intravilanul şi extravilanul comunei Roşiori, intravilanul şi extravilanul comunei Sineşti. Stadiul 

proiectului: s-a eliberat Autorizaţia de Construire nr. 8 din data de 03.07.2019. În cazul în care 

aceste lucrări se vor realiza simultan cu lucrările de execuţie a proiectului analizat există 

posibilitatea generării unor impacturi cumulative asupra calităţii aerului, nivelului de zgomot actual 
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dar şi de perturbare a traficului auto local. Având în vedere că proiectul de modernizare a 

drumurilor a obţinut în 2019 Autorizaţia de construcţie, este puţin probabil ca acesta să se 

intercaleze cu graficul lucrărilor de execuţie a proiectului analizat. Chiar şi în cazul desfăşurării 

simultane a lucrărilor de execuţie nu sunt aşteptate impacturi cumulative semnificative. 

• "INTERCONECTARE REȚELE TELECOMUNICAȚII ELECTRONICE ÎNTRE 

COMUNELE ARMĂȘEȘTI ȘI JILAVELE, JUD. IALOMIȚA". Localizare: intravilanul şi 

extravilanul comunei Armăşeşti, intravilanul şi extravilanul comunei Jilavele. Stadiul proiectului: s-

a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 13 din data de 16.04.2018. Acest proiect nu este în măsură 

să genereze un impact cumulativ semnificativ cu proiectul analizat, volumul lucrărilor fiind foarte 

redus. In plus, având în vedere decalajul mare de timp din punct de vedere al calendarului de 

execuţie, este foarte puţin probabil ca aceste lucrări să se desfăşoare concomitent cu lucrările de 

execuţie din proiectul analizat. 

• "CONSTRUIRE REȚEA SUBTERANĂ ȘI AERIANĂ DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU 

FURNIZARE SERVICII". Localizare: intravilanul şi extravilanul comunei Armăşeşti, intravilanul 

şi extravilanul comunei Moldoveni şi intravilanul şi extravilanul comunei Adâncata. Stadiul 

proiectului: s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 26 din data de 24.04.2018. Similar cu proiectul 

analizat anterior, această investiţie nu este în măsură să genereze un impact cumulativ semnificativ 

cu proiectul analizat, volumul lucrărilor fiind foarte redus şi cu posibilitate foarte redusă ca acestea 

să se desfăşoare concomitent cu proiectul analizat; 

• "ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MOLDOVENI". 

Localizare: extravilanul comunei Coşereni, extravilanul comunei Bărbuleşti şi intravilanul şi 

extravilanul comunei Moldoveni. Stadiul proiectului: s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 20 

din data de 03.05.2019. În comunele Coşereni, Bărbuleşti şi Moldoveni nu sunt propuse în 

proiectul analizat investiţii noi. În cazul desfăşurării simultane a lucrărilor proiectate în comunele 

vecine (Jilavele, Armăşeşti) există posibilitatea cumulării unor efecte asupra calităţii aerului şi 

nivelului actual de zgomot însă impactul va fi unul nesemnificativ ţinând cont de distanţa relativ 

mare între lucrări dar şi a faptului că volumul acestora sunt reduse, desfăşurate pe un interval scurt 

de timp; 

• Modernizare străzi în comuna Roşiori, Jud. Ialomiţa, propus în intravilanul localităţii – proiect 

depus pentru finanţare. În cazul în care aceste lucrări se vor realiza simultan cu lucrările de execuţie 

a proiectului analizat există posibilitatea generării unor impacturi cumulative asupra calităţii aerului, 

nivelului de zgomot actual dar şi de perturbare a traficului auto local. Cu toate acestea nu sunt 

aşteptate impacturi cumulative semnificative, volumul lucrărilor fiind redus, sursele manifestându-

se pe o perioadă scurtă de timp; 

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea căminului cultural Roşiori, propus în intravilanul 

localităţii (Str. Independentei nr. 40) – proiect în curs de execuţie. Avănd în vedere că acest proiect 

este în stadiu de execuţie, fiind finalizat până la inceperea lucrărilor Apavol, se consideră că acesta 

nu este în măsură să genereze un impact cumulativ semnificativ cu lucrările de execuţie a 

proiectului analizat; 

• Amenajare stadion în com Roşiori, jud. Ialomiţa, propus în intravilanul localităţii (Str. 

Independentei nr. 22 A) – proiect în curs de execuţie. Avănd în vedere că acest proiect este în 

stadiu de execuţie, fiind finalizat până la inceperea lucrărilor Apavol, se consideră că acesta nu este 
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în măsură să genereze un impact cumulativ semnificativ cu lucrările de execuţie a proiectului 

analizat; 

În etapa de execuţie a proiectului, la acest moment, nu s-au identificat eventuale lucrări planificate a 

se desfăşura simultan în zonă, lucrări ce ar putea conduce la un impact cumulativ semnificativ asupra 

factorilor de mediu şi asupra populaţiei. Cu toate acestea, este necesar ca fiecare din lucrările prevăzute 

să facă obiectul dialogului cu ceilalţi factori interesaţi (ex. administraţii locale, beneficiari proiecte, 

custozi/administratori arii naturale protejate etc) pentru corelarea lucrărilor într-o manieră în care să 

se evite apariţia unui impact cumulativ (cu alte lucrări de construcţie sau alţi factori perturbatori) în 

principal la nivelul zonelor sensibile precum ariile naturale protejate şi zonele locuite. 
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3 INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE 
INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI ANALIZAT 

3.1 AMPLASAREA PROIECTULUI FAŢĂ DE ARIILE NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES COMUNITAR 

În vederea identificării ariilor naturale protejate situate în vecinătatea amplasamentului proiectului au 

fost utilizate limitele format vectorial ale ariilor naturale protejate (situri de interes comunitar, arii de 

protecţie specială avifaunistică şi arii naturale protejate de interes naţional). 

Astfel, s-a constatat faptul că investiţiile din proiect intersectează sau se învecinează cu arii naturale 

protejate de interes local, naţional şi comunitar. 

Ariile naturale protejate de interes comunitar intersectate şi învecinate de investiţii sunt prezentate în 

tabelele de mai jos. 

 

Tabelul nr. 3-1 Lungimea aproximativă a investiţiilor propuse în interiorul ariilor naturale protejate de 

interes comunitar intersectate 

Nr. 
crt. 

Judeţ 
Numele şi codul 

ariei naturale 
protejate 

Suprafaţa ocupată de 
investiţii în interiorul 

ariei naturale 
protejate (ha) 

Suprafaţa ocupată 
permanent de 

investiţii în interiorul 
ariei naturale 
protejate (ha) 

Denumire 
intervenţie 

Lungime 
conductă 

(m) 

1.  Ialomiţa 
ROSCI0290 

Coridorul Ialomiţei 

1,6736 0 conductă refulare 4184 

0,052 0,043 conductă de colectare 130 

0,019 0,019 gură de vărsare  

2.  Giurgiu 
ROSCI0106 Lunca 
Mijlocie a Argeşului 

0,0468 0 conductă refulare 117 

3.  Ialomiţa 
ROSPA0152 

Coridorul Ialomiţei 

1,6736 0 conductă refulare 4184 

0,052 0,043 conductă de colectare 130 

0,019 0,019 gură de vărsare  

4.  Ialomiţa 
ROSPA0112 

Câmpia Gherghiței 

1,4524 0 
conductă aducţiune 

apă tratată 
3631 

0,0004 0,0004 SPAU 3  

0,006132 0 
Canal proiectat 

pentru extindere sau 
reabilitare 

15,33 

0,0064 0 Conductă refulare 16 

0,0004 0,0004 SPAU 8  

0,0588 0 reţea distribuţie 147 

0,128 0 conductă refulare 320 

0,1348 0 
Canal proiectat 

pentru extindere sau 
reabilitare 

337 

0,0012 0 
Canal proiectat 

pentru extindere sau 
reabilitare 

3 

0,002 0 reţea distribuţie 5 

0,308 0 conductă de apă 770 
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Nr. 
crt. 

Judeţ 
Numele şi codul 

ariei naturale 
protejate 

Suprafaţa ocupată de 
investiţii în interiorul 

ariei naturale 
protejate (ha) 

Suprafaţa ocupată 
permanent de 

investiţii în interiorul 
ariei naturale 
protejate (ha) 

Denumire 
intervenţie 

Lungime 
conductă 

(m) 

5.  Giurgiu 
ROSPA0146 Valea 

Câlniştei 
0,024 0 conductă de apă 60 

6.  Giurgiu 
ROSPA0161 Lunca 
Mijlocie a Argeşului 

0,0468 0 conductă refulare 117 

 

Tabel 3-1 Distanţa aproximativă a proiectului faţă de ariile naturale protejate de interes comunitar 

învecinate 

Nr. 
crt. 

Judeţ Numele şi codul ariei naturale protejate 
Distanţa aproximativă a proiectului 
faţă de aria naturală protejată (m) 

1 Giurgiu ROSCI0138 Pădurea Bolintin 3 

2 Giurgiu ROSCI0043 Comana 400 

3 Giurgiu ROSPA0022 Comana 400 

 

Tabel 3-2 Distanţa aproximativă a proiectului faţă de ariile naturale protejate de interes naţional şi 

local învecinate 

Judeţ Numele şi codul ariei naturale protejate 
Distanţa aproximativă a proiectului 

față de aria naturală protejată (m) 

Giurgiu RONPA0928 Parcul Natural Comana 400 
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Figura nr. 3-1 Distribuţia investiţiilor propuse în cadrul proiectului în raport cu ariile naturale protejate 
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3.2 DATE PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR  

În tabelul următor sunt prezentate sintetic o serie de informaţii, respectiv locaţia ariilor naturale 

protejate de interes comunitar în raport cu proiectul propus (intersectate de proiect şi din vecinătatea 

acestuia), anul confirmării acestora ca SCI/SPA, ordinele prin care au fost aprobate Planurile de 

management corespunzătoare siturilor potenţial afectate de proiect, dar şi deciziile ANANP de 

aprobare a Obiectivelor Specifice de Conservare. 

 

Tabel  3-1 Informaţii referitoare la siturile intersectate de proiect şi din vecinătatea acestuia 

Nr. 
crt.  

Situl Natura 2000 
An 

confirmare 
SCI/SPA 

Anul 
aprobării 

PM 

Nr. act 
administrativ 
de aprobare a 

PM 

Act administrativ de aprobare a 
OSC 

Locaţia 
proiectului 
faţă de sit 

(m) 

1. 
ROSCI0290 

Coridorul Ialomiței 
2013 - - 

Decizia nr. 20519/CA din 
05.05.2020 revizuită prin decizia 

nr. 20519/CA din 26.06.2020 
Intersectat 

2. 
ROSPA0152 

Coridorul Ialomiței 
2016 - - 

Decizia nr. 20514/CA din 
05.05.2020 revizuită prin decizia 
nr. 20514/CA din 26.06.2020 şi 

Decizia nr. 20514/CA din 
05.08.2020 

Intersectat 

3. 
ROSPA0112 

Câmpia Gherghiţei 
2011 - - 

Decizia nr. 11532/CA din 
21.08.2020 

Intersectat 

4. 
ROSPA0146 Valea 

Câlniştei 
2011 - - 

Decizia nr. 18549/MF din 
06.11.2020 

Intersectat 

5. 
ROSCI0106 Lunca 
Mijlocie a Argeşului 

2009 2016 
Ordinul nr. 
1069/2016 

Decizia nr. 414 din 16.09.2020 Intersectat 

6. 
ROSPA0161 Lunca 
Mijlocie a Argeşului 

2009 2016 
Ordinul nr. 
1069/2016 

Decizia 13916/CA din 17.09.2020 Intersectat 

7. 
ROSCI0138 

Pădurea Bolintin 
2009 2015 

Ordinul nr. 
1968/2015 

Decizia nr. 529 din 05.11.2020 3 

8. 
ROSCI0043 

Comana 
2009 - - 

Decizia nr. 16971/CA din 
21.10.2020 

460 

9. 
ROSPA0022 

Comana 
2007 - - 

Decizia nr. 16971/CA din 
21.10.2020 

460 

 

În cazul siturilor ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei şi ROSPA0152 există un draft al Planului de 

management elaborat prin proiectul POIM „Elaborarea planului de management integrat pentru 

siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și rezervația 

naturală Pădurea Alexeni (III.2.)”. De asemenea pe site-ul Ministerului Mediului a fost publicat planul 

de management supus dezbaterii publice al Parcului Natural Comana.  

Informaţiile prezentate în continuare pentru fiecare arie naturală protejată de interes comunitar 

corespund stării actuale a habitatelor naturale şi speciilor pentru care au fost desemnate siturile, în 

conformitate cu ultima actualizare a Formularelor standard ale siturilor de interes comunitar, publicate 

în decembrie 2020 pe site-ul Ministerului Mediului2. 

 

2 http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435 
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3.2.1 ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei este situat pe teritoriul judeţelor 

Ialomiţa şi Prahova, având o suprafaţă totală de 27109,2 de hectare cuprinsă între altitudinea minimă 

de 20 m şi cea maximă de 120 m. Fiind situat în regiunile biogeografice stepică (72,1 %) şi continentală 

(27,9%), cea mai mare parte din suprafaţa sitului se suprapune cu aria de protecţie specială avifaunistică 

ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei. 

Din punct de vedere geomorfologic, situl este constituit din culoarul Văii Ialomiţei, în aval de 

confluenţa cu Râul Prahova, până la confluenţa cu Dunărea, la care se adaugă culoarul Râului Prahova 

în aval de localitatea Cocorăştii şi Râul Teleajen, în aval de localitatea Coşlegi, precum şi dintr-o serie 

de trupuri de pădure situate pe terasele/ interfluviile de pe partea dreaptă a Râului Ialomiţa. 

Altitudinea variază de la cca. 150 m în partea din amonte a sitului, situată pe Râul Prahova şi afluentul 

său Teleajenul, la cca. 20 m la vărsarea Ialomiţei în Dunăre. Litologia de suprafaţă a luncii este 

constituită din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase apar depozite de loess datând 

din cretacic până în cuaternar.  

Clima este temperat continentală de câmpie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste 

termice mari de la iarnă la vară, cu precipitaţii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuală 

este de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscăciune şi secetă.  

Solurile sunt de tip aluviosol în lunca şi cernoziom pe terase. În luncă vegetaţia este reprezentată de 

zăvoaie de plopi şi de salcie, de şleauri de luncă, dar şi de pajişti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis 

şi Poa pratensis, pe terase evidenţiindu-se şi păduri de stejar brumăriu. 

Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri pe care le 

adăposteşte (şleauri de luncă cu stejar pedunculat, zăvoaie de plopi şi sălcii, vegetaţia de cursuri de apă 

şi de mâluri, comunităţile de ierburi higrofile, pajiştile de altitudine joasă), dar şi prin vegetaţia specifică 

teraselor din stepă care marginesc lunca (tufărişuri ponto-sarmatice, pajişti stepice, precum şi prin 

speciile de faună existente).  

Conform Formularului standard, importanţa sitului este dată de existenţa în interiorul acestuia a opt 

tipuri de habitate de interes comunitar (3260, 3270, 40C0*, 6430, 91F0, 91I0*, 91Y0 şi 92A0), trei 

specii de mamifere (Castor fiber, Lutra lutra, Spermophilus citellus), două specii de amfibieni (Bombina 

bombina, Triturus cristatus) şi o specie de reptilă de interes comunitar (Emys orbicularis). 

În figurile de mai jos sunt prezentate limitele ariilor naturale protejate ROSCI0290 şi ROSPA0152.
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Figura nr. 3-2 Localizarea proiectului în raport cu siturile Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 
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Figura nr. 3-3 Localizarea proiectului în raport cu ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  
 

138 
 

 

 

3.2.2 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului este situat pe teritoriul 

judeţelor Giurgiu şi Dâmboviţa, având o suprafaţă totală de 3648,9 ha. Situat în regiunea biogeografică 

continentală (100%), situl se suprapune în cea mai mare parte cu ROSPA0161 Lunca Mijlocie a 

Argeşului. 

Lunca Argeşului reprezintă o prelungire spre sud a Câmpiei Titului şi este delimitată la est de Câmpul 

Câlnăului, parte a Câmpiei Vlăsiei, iar spre vest de Câmpia Găvanu-Burdea şi se întinde spre sud până 

la confluenţa Neajlovului cu râul Argeş.  

Lunca Mijlocie a Argeşului face parte din Câmpia Română, din punct de vedere geomorfologic situl 

Natura 2000 ROSCI0106 fiind localizat în lunca râului Argeş, în regiunea de câmpie înaltă, fiind format 

din zăvoaie de plop şi salcie.  

Conform Formularului standard al sitului, pe lângă habitatele forestiere de importanţă comunitară 

(91E0*, 91F0, 92A0) pentru care a fost desemnat, situl mai conservă şi habitate acvatice şi alte habitate 

de luncă, de o deosebită importanţă pentru speciile de păsări şi amfibieni (Bombina bombina) care se 

găsesc în aria protejată condiţii optime de hrănire şi reproducere. Condiţiile de habitat şi hrănire oferite 

de acest sit pentru specia Lutra lutra determină dezvoltarea unei populaţii viabile şi sustenabile în timp. 

De asemenea, situl este important şi pentru speciile de peşti reofili (Cobitis taenia, Romanogobio kessleri, 

Sabanejewia balcanica) care au condus la integrarea acestui sit în Reţeaua Natura 2000. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

 

139 
 

 

 

 

Figura nr. 3-4 Localizarea proiectului în raport cu siturile Natura 2000 ROSCI0106 şi ROSPA0161 
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3.2.3 ROSCI0138 Pădurea Bolintin 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0138 Pădurea Bolintin este situat în întregime pe teritoriul 

judeţului Giurgiu, având o suprafaţă totală de 5638 ha, fiind situat la o altitudine de aproximativ 75 m. 

Situl este localizat în totalitate (100%) în regiunea biogeografică continentală. 

Din punct de vedere geomorfologic, situl este localizat pe terasa înaltă, neindudabilă, din lunca cursului 

inferior al râului Argeş şi constituie cea mai reprezentativă pădure de stejar (Quercus robur) din întregul 

areal al speciei din România. 

Conform Formularului standard al sitului, acesta cuprinde terenuri cu destinaţe forestieră şi un lac, 

respectiv Lacul Hobaia. Zona de pădure este exploatată în scop forestier (ocazional pentru agrement), 

lacul fiind utilizat pentru pescuit (inclusiv de agrement), în timp ce terenurile din vecinătatea sitului 

sunt folosite cu scop agricol.  

În interiorul sitului există structuri forestiere arhetipale şi exemplare seculare de stejar în 3 din cele 28 

tipuri de habitate forestiere naturale protejate din România (92A0, 91M0 şi 91Y0). De asemenea,  situl 

cuprinde habitate favorabile pentru o specie de mamifer (Lutra lutra), două specii de amfibieni (Bombina 

bombina, Triturus cristatus) şi o specie de reptilă (Emys orbicularis), specii de interea comunitar pentru a 

căror prezenţă a fost desemnat situl.
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Figura nr. 3-5 Localizarea proiectului în raport cu ROSCI0138 Pădurea Bolintin
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3.2.4 ROSCI0043 Comana 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0043 Comana este situat în întregime pe teritoriul judeţului 

Giurgiu, având o suprafaţă totală de 26579,2 ha. Acesta este situat în regiunea biogeografică 

continentală (100%) şi se suprapune pe o porţiune mare cu aria de protecţie specială avifaunistică 

ROSPA0022 Comana, dar şi cu rezervaţia naturală RONPA0928 Parcul Natural Comana. 

Din punct de vedere geomorfologic, situl Comana face parte din Câmpia Română, cunoscută şi sub 

numele de Câmpia Teleormanului, câmpie tabulară, înaltă şi fragmentată, formată prin acumulări 

lacustre, fluvio-lacustre, fiind acoperită cu loess. 

Conform Formularului standard al sitului, datorită diversităţii microreliefului şi a prezenţei unor 

izvoare şi cursuri de apă abundente într-un sector de climă uscată, temperat-continentală, în această 

zonă se întâlnesc numeroase habitate ce permit dezvoltarea unui număr mare de specii de floră şi 

faună. Principalele habitate sunt reprezentate de pajişti, păduri, zone umede şi habitate de apă dulce.  

Trupurile de păduri din zona Comana alcătuiesc un masiv păduros ce adăposteşte o serie de specii 

lemnoase tipice şleaurilor, precum stejarul brumăriu, stejarul pufos, cer, gârniţă, tei, frasin pufos, 

carpen, ulm, jugastru, arţar tătăresc, etc. La marginile acestor păduri se găsesc pajişti xerice sub formă 

de fragmente. Totodată, în zona Comana se întâlnesc pajişti umede bine reprezentate de-a lungul 

râurilor, cât şi pajişti sărăturate. 

Balta Comana cuprinde habitate de apă dulce, având în prezent aspectul unei delte cu bălţi, ochiuri de 

apă, braţe şi grinduri cu o vegetaţie abundentă de stuf. Aceste habitate reprezintă un mediu de viaţă 

prielnic pentru multe specii de păsări, în special anseriforme. Remarcabil pentru flora pădurilor de la 

Comana este faptul că întruneşte specii din zone şi etaje de vegetaţie foarte diferite şi cu ecologie 

aparte, alături de speciile de foioase tipice pădurilor de câmpie cât şi celor de silvostepă. 

Astfel, situl este important pentru conservarea a cincisprezece tipuri de habitate de interes comunitar   

(1530*, 3130, 3150, 3160, 3260, 3270, 40C0*, 6430, 91AA, 91E0*, 91F0, 91I0*, 91M0, 91Y0 şi 92A0).  

De asemenea, acesta cuprinde habitate favorabile pentru  mai multe specii de  faună de interes 

comunitar: mamifere (Myotis myotis, Spermophilus citellus), amfibieni (Bombina, bombina, Triturus dobrogicus), 

reptile (Emys orbicularis), peşti (Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Romanogobio kesslerii, Umbra 

krameri), nevertebrate (Anisus vorticulus, Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, Euphydryas maturna, Euplagia 

quadripunctaria*, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Morimus asper funereus, Nymphalis vaualbum*, Osmoderma 

eremita*, Vertigo angustior) şi plante  (Himantoglossum jankae, Marsilea quadrifolia, Pontechium maculatum subsp. 

maculatum).  

În figura de mai jos sunt prezentate limitele ariilor naturale protejate ROSCI0043 şi ROSPA0022. 
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Figura nr. 3-6 Localizarea proiectului în raport cu siturile Natura 2000  ROSCI0043 şi ROSPA0022
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3.2.5 ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei 

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei se extinde în teritoriile 

administrative ale judeţelor Ialomiţa şi Prahova. Având o suprafaţă de 25307,9 ha, aceasta este cuprinsă 

între altitudinea minimă de 20 m şi cea maximă de 150 m, fiind localizată în regiunile biogeografice 

continentală (29,9%) şi stepică (70,12%). Cea mai mare parte a acestei arii de protecţie specială 

avifaunistică se suprapune cu ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei. 

Din punct de vedere geomorfologic, situl este constituit din culoarul Văii Ialomiţei, în aval de 

confluenţa cu Râul Prahova, până la confluenţa cu Dunărea, la care se adaugă în partea din amonte 

culoarul Râului Prahova, aval de localitatea Cocorăştii şi Râul Teleajen, în aval de localitatea Coşlegi, 

precum şi dintr-o serie de trupuri de pădure situate pe terasele/ interfluviile de pe partea dreaptă a 

Râului Ialomiţa. 

Zona este importantă pentru populaţia cuibăritoare de dumbrăveancă (Coracias garrulus), ciocănitoare 

de stejar (Dendrocopos medius), şorecar mare (Buteo rufinus), uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), 

pescărel albastru (Alcedo atthis), silvie porumbacă (Sylvia nisoria), egretă mică (Egretta garzetta), vânturelul 

de seară (Falco vespertinus), stârc pitic (Ixobrychus minutus) şi stârc de noapte (Nycticorax nycticorax). 

Conform Formularului standard al sitului, acesta este important pentru conservarea a 27 specii de 

păsări, dintre care 20 sunt listate în Anexa I a Directivei  Păsări (Aythya nyroca, Lullula arborea, Falco 

vespertinus, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Picus canus, Coracias garrulus, Sylvia nisoria, 

Lanius minor, Lanius collurio, Accipiter brevipes, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus, Alcedo atthis, Ciconia nigra, 

Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Haliaeetus albicilla). 

Harta sitului Natura 2000 ROSPA0152 poate fi vizualizată în secţiunile anterioare, în Figura nr. 3-3. 

 

3.2.6 ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului 

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0146 Valea Câlniştei se extinde pe teritoriile 

administrative ale judeţelor Giurgiu şi Dâmboviţa. Aceasta are o suprafaţă de 3648,9 ha şi se încadrează 

în regiunea biogeografică continentală (100%).  

În ceea ce priveşte suprapunerea cu alte arii naturale protejate, acest sit se suprapune cu situl de 

importanţă comunitară ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului. 

Din punct de vedere geomorfologic, situl este localizat în lunca râului Argeş, în regiunea de câmpie 

înaltă, fiind reprezentat de zăvoaie de plop şi salcie. 

Importanţa ariei protejate constă în faptul că aceasta reprezintă coridor de migraţie pentru păsările 

acvatice, dar şi pentru speciile migratoare de păsări. Situl este important pentru populaţiile cuibaritoare 

de stârc pitic (Ixobrychus minutus), pescărel albastru (Alcedo atthis), crestecenuiu (Porzana parva) şi raţa 

roşie (Aythya nyroca). 

Conform  Formularului Standard al sitului, acesta este important pentru conservarea a 19 specii de 

păsări ce sunt listate în  Anexa I a Directivei Păsări (Aythya nyroca, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, 

Dendrocopos syriacus, Lanius collurio, Lanius minor, Picus canus, Circus cyaneus, Circaetus gallicus, Alcedo atthis, 
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Chlidonias hybridus, Phalacrocorax pygmeus, Porzana parva, Sterna hirundo, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, 

Ardea purpurea, Philomachus pugnax, Ciconia nigra). 

Harta sitului Natura 2000 ROSPA0161 poate fi vizualizată în secţiunile anterioare, în Figura nr. 3-4. 

 

3.2.7 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței 

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0112 Câmpia Gherghiței se extinde în teritoriile 

administrative ale judeţelor Ialomiţa, Buzău şi Prahova şi are o suprafaţă de 7604,1 ha, fiind localizată 

în regiunile biogeografice continentală (93,26 %) şi stepică (6,74 %). 

Din punct de vere geomorfologic, situl se află în Câmpia Română şi prezintă ecosisteme acvatice tipice 

şi terenuri agricole. 

Conform Formularului Standard al sitului, Lacurile Boldeşti - Grădiştea, Sălciile şi Fulga sunt 

reprezentative ca arii de reproducere, hrănire şi pasaj de migraţie pentru un număr mare de specii de 

păsări protejate. În perioada 2008-2010 au fost observate între 116 - 132 de specii.  

Pe lacurile din sit se întâlnesc colonii mixte de stârci galbeni, roşii, cenuşii şi pitici, lopătari şi ţigănuşi. 

Totodată, a fost identificată prezenţa unei specii rare în România, fugaciul mare (Calidris canutus), dar 

şi specii rare de răpitoare de zi aflate în pasaj, precum codalbul, uliganul pescar sau şerparul. Gârliţa 

mare (Anser albifrons) se aglomerează pe timpul iernii în perimetrul sitului şi se hrăneşte pe câmpurile 

din zona Sălciile-Rodeanu. Zona adiacenta luciului de apă prezintă suprafeţe suficient de mari, 

compacte, de stuf, oferind condiţii de adăpost şi cuibărire pentru numeroase specii de păsări acvatice. 

Situl este important pentru conservarea a şaizeci de specii de păsări, din care şaptesprezece sunt listate 

în Anexa 1 a Directivei  Păsări (Aythya nyroca, Ciconia ciconia, Dendrocopos major, Glareola pratincola, Circus 

cyaneus, Circus pygargus, Circus aeruginosus, Falco columbarius, Asio flammeus, Platalea leucorodia, Plegadis 

falcinellus, Recurvirostra avosetta, Ardea purpurea, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Pelecanus crispus, 

Pelecanus onocrotalus).  
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Figura nr. 3-7 Localizarea proiectului în raport cu situl Natura 2000  ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei 
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3.2.8 ROSPA0146 Valea Câlniştei 

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0146 Valea Câlniştei se extinde în teritoriile 

administrative ale judeţelor Giurgiu şi Teleorman. Având o suprafaţă de 2574,8 ha, acesta este localizat 

în totalitate în regiunea biogeografică continentală (100%). În regiunea nord-estică, situl Natura 2000 

ROSPA0145 se suprapune parţial cu situl de importanţă comunitară ROSCI0043 Comana. 

Din punct de vedere geomorfologic, situl cuprinde valea Pârâului Câlniştea şi a afluenţilor săi, dintre 

localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, în extremitatea vestică şi Bila în cea estică. Acesta cuprinde, în principal, 

zone umede, pajişti, terenuri agricole şi zone de pădure. Se remarcă enclavele forestiere din foştii codrii 

ai Deliormanului şi pădurile de luncă din lungul Câlniştei şi afluenţilor. 

Situl este deosebit de important pentru speciile de păsări acvatice, în special pentru efectivele 

cuibăritoare de Aythya nyroca. Zonele agricole şi corpurile de pădure din perimetrul sitului sunt 

importante pentru efectivele cuibăritoare de Coracias garrulus şi Emberiza hortulana. 

Conform Formularului standard al sitului, acesta este important pentru conservarea a 9 specii de păsări 

ce sunt menţionate în Anexa I a Directivei Păsări:  Anthus campestris, Ardeola ralloides, Chlidonias hybridus, 

Coracias garrulus, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Nyctycorax nyctycorax.
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Figura nr. 3-8 Localizarea proiectului în raport cu ROSPA0146 Valea Câlniştei 
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3.2.9 ROSPA0022 Comana 

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0022 Comana este situată în întregime pe teritoriul 

judeţului Giurgiu, având o suprafaţă totală de 24982 de hectare. Situl este localizat în întregime în 

regiunea biogeografică continentală (100%) şi se suprapune cu ROSCI0043 Comana şi 

RONPA0928 Parcul Natural Comana. 

Din punct de vedere geomorfologic, situl Comana face parte din Câmpia Română, subdiviziunea 

centrală, cunoscută şi sub numele de Câmpia Teleormanului, câmpie tabulară, înaltă şi fragmentată, 

realizată prin acumulări lacustre, fluvio-lacustre şi este acoperită cu loess. 

Situl prezintă o importanţă deosebită deoarece găzduieşte efective importante ale unor specii de 

păsări protejate. Situl este important pentru populaţiile cuibaritoare ale următoarelor specii: 

Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Porzana porzana, Porzana parva, 

Chlidonias hybridus. În perioada de migraţie, acesta este important pentru următoarele specii: 

Himantopus himantopus, Recurvirostra avoseta, Philomachus pugnax şi Tringa glareola. 

Conform Formularului Standard al sitului, acesta este important pentru găzduirea a 169 specii de 

păsări, dintre care 43 sunt listate în Anexa I a Directivei Păsări. 

Harta sitului Natura 2000 ROSPA0161 poate fi vizualizată în secţiunile anterioare, în Figura nr. 

3-6. 

 

3.2.10   Habitate şi specii de flora şi fauna de interes comunitar protejate la 

nivelul siturilor de importanţă comunitară din zona proiectului. 

Proiectul intersectează şi se învecinează cu situri de importanţă comunitară, cât şi cu situri de 

protecție specială avifaunistică. Prin urmare, efectele generate de proiect pot afecta atât habitate de 

importanţă comunitară, cât şi specii de floră, faună şi avifaună. 

În tabelul următor sunt prezentate în mod sintetic elementele de biodiversitate protejate în cadrul 

fiecărui sit Natura 2000 potenţial afectat de Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro Apavol SA. 

 

Tabelul nr. 3-2 Componenete de biodiversitate ce fac obiectul conservării în siturile Natura 2000 

potenţial afectate de proiect 

Sit Natura 2000 Habitate Plante Nevertebrate Peşti Herpetofaună Păsări  Mamifere 

ROSPA0112 Câmpia Gherghiței - - - - - x - 

ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei - - - - - x - 

ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei x - - - x - x 

ROSPA0146 Valea Câlniştei - - - - - x - 

ROSPA0161 Lunca Mijlocie a 
Argeşului 

- - - - - x - 

ROSCI0106 Lunca Mijlocie a 
Argeşului 

x - - x x - x 

ROSCI0138 Pădurea Bolintin x - - - x - x 
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Sit Natura 2000 Habitate Plante Nevertebrate Peşti Herpetofaună Păsări  Mamifere 

ROSCI0043 Comana x x x x x - x 

ROSPA0022 Comana - - - - - x - 

 

În tabelele de mai jos sunt prezentate, conform informaţiilor conţinute în Formularele Standard 

ale siturilor (actualizate în 2020), tipurile de habitate şi speciile de floră şi faună de interes comunitar 

protejate la nivelul siturilor de importanţă comunitară din zona proiectului şi din imediata 

vecinătate a acestuia. 

 

Tabelul nr. 3-3 Tipuri de habitate de interes comunitar menţionate în Formularele Standard ale 

siturilor de importanţă comunitară din zona/vecinătatea proiectului 

Nr. 
crt. 

Cod Denumire ROSCI0290 ROSCI0106 ROSCI0138 ROSCI0043 

1.  1530* Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice - - - x 

2.  3130 
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu 

vegetaţie din Litorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-
Nanojuncetea 

- - - x 

3.  3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip 

Magnopotamion sau Hydrocharition 
   x 

4.  3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale - - - x 

5.  3260 
Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel 
montan, cu vegetaţie Ranunculion fluitantis şi 

Callitricho-Batrachion 
x - - x 

6.  3270 
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de 

Chenopodion rubri p.p. şiBidention p.p. 
x - - x 

7.  40C0* Tufişuri caducifoliate ponto-sarmatice x - - x 

8.  6430 
Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie şi 

de nivel montan până la alpin 
x - - x 

9.  91E0* 
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
- x - x 

10.  91F0 
Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus 
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, 

din lungul marilor râuri Ulmenion minoris 
x x - x 

11.  91AA Păduri de stejar alb estice - - - x 

12.  91I0* 
Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu 

Quercus spp. 
x - - x 

13.  91M0 Păduri balcano-panoice de cer şi gorun - - x x 

14.  91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen x - x x 

15.  92A0 
Păduri galerii/ zăvoaie cu Salix alba şi Populus 

alba 
x x x x 

Legendă: „x” – Prezenţa habitatului respectiv; „-” – Absenţa habitatului respectiv. 

 

Tabelul nr. 3-4 Specii de plante de interes comunitar în Formulare Standard ale siturilor de 

importanţă comunitară din zona/vecinătatea proiectului 

Nr. 

crt. 
Cod Denumire ROSCI0290 ROSCI0106 ROSCI0138 ROSCI0043 

1.  6927 Himantoglossum jankae - - - x 
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Nr. 

crt. 
Cod Denumire ROSCI0290 ROSCI0106 ROSCI0138 ROSCI0043 

2.  1428 Marsilea quadrifolia - - - x 

3.  6948 Pontechium maculatum subsp. maculatum - - - x 

Legendă: „x” – Prezenţa speciei respective; „-” – Absenţa speciei respective 

 

Tabelul nr. 3-5 Specii de nevertebrate de interes comunitar în Formularele Standard ale siturilor 

de importanţă comunitară din zona/vecinătatea proiectului 

Nr. 
crt 

Cod Denumire ROSCI0290 ROSCI0106 ROSCI0138 ROSCI0043 

1.  4056 Anisus vorticulus - - - x 

2.  1088 Cerambyx cerdo - - - x 

3.  4045 Coenagrion ornatum - - - x 

4.  6169 Euphydryas maturna - - - x 

5.  6199* Euplagia quadripunctaria - - - x 

6.  1083 Lucanus cervus - - - x 

7.  1060 Lycaena dispar - - - x 

8.  6908 Morimus asper funereus - - - x 

9.  4039* Nymphalis vaualbum - - - x 

10.  6966* Osmoderma eremita - - - x 

11.  1014 Vertigo angustior - - - x 

Legendă: „x” – Prezenţa speciei respective; „-” – Absenţa speciei respective 

 

 

Tabelul nr. 3-6 Specii de peşti de interes comunitar menţionate în Formularele Standard ale 

siturilor de importanţă comunitară din zona/vecinătatea proiectului 

Nr. 
crt 

Cod Denumire ROSCI0290 ROSCI0106 ROSCI0138 ROSCI0043 

1.  1130 Aspius aspius - x - - 

2.  6963 Cobitis taenia - x - x 

3.  6143 Romanogobio kesslerii - x - x 

4.  5197 Sabanejewia balcanica - x - - 

5.  1145 Misgurnus fossilis - - - x 

6.  5339 Rhodeus amarus - - - x 

7.  2011 Umbra krameri - - - x 

Legendă: „x” – Prezenţa speciei respective; „-” – Absenţa speciei respective 

 

Tabelul nr. 3-7 Specii de amfibieni şi reptile de interes comunitar menţionate în Formularele 

Standard ale siturilor de importanţă comunitară din zona/vecinătatea proiectului 

Nr. 
crt. 

Cod Denumire ROSCI0290 ROSCI0106 ROSCI0138 ROSCI0043 

1.  1188 Bombina bombina x x x x 

2.  1166 Triturus cristatus x - x - 

3.  1993 Triturus dobrogicus - - - x 

4.  1220 Emys orbicularis x - x x 

Legendă: „x” – Prezenţa speciei respective; „-” – Absenţa speciei respective 
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Tabelul nr. 3-8 Specii de mamifere de interes comunitar menţionate în Formularele Standard ale 

siturilor de importanţă comunitară din zona/vecinătatea proiectului 

Nr. 
crt. 

Cod Denumire 
ROSCI0290 ROSCI0106 ROSCI0138 ROSCI0043 

1 1337 Castor fiber x - - - 

2 1355 Lutra lutra x x x - 

3 1335 Spermophilus citellus x - - x 

4 1324 Myotis myotis - - - x 

Legendă: „x” – Prezenţa speciei respective; „-” – Absenţa speciei respective 

 

Tabelul nr. 3-9 Specii de păsări de interes comunitar menţionate în Formularele Standard ale ariilor 

de protecţie specială avifaunistică din zona/vecinătatea proiectului 

Nr. 
crt. 

Cod Denumire specie ROSPA0112 ROSPA0152 ROSPA0146 ROSPA0161 ROSPA0022 

1.  A402 Accipiter brevipes - x - - x 

2.  A086 Accipiter nisus - x - - x 

3.  A298 Acrocephalus arundinaceus x - - - x 

4.  A296 Acrocephalus palustris - - - - x 

5.  A295 Acrocephalus schoenobaenus x - - - x 

6.  A297 Acrocephalus scirpaceus x - - - x 

7.  A168 Actitis hypoleucos - - - - x 

8.  A324 Aegithalos caudatus x - - - - 

9.  A247 Alauda arvensis - - - - x 

10.  A229 Alcedo atthis - x - x x 

11.  A054 Anas acuta - - - - x 

12.  A056 Anas clypeata - - - - x 

13.  A052 Anas crecca - - - - x 

14.  A050 Anas penelope - - - - x 

15.  A053 Anas platyrhynchos x - - - x 

16.  A055 Anas querquedula - - - - x 

17.  A051  Anas strepera x - - - x 

18.  A041  Anser albifrons x - - - x 

19.  A043 Anser anser x - - - x 

20.  A255 Anthus campestris - - x - - 

21.  A258 Anthus cervinus - - - - x 

22.  A259 Anthus spinoletta - - - - x 

23.  A226 Apus apus - - - - x 

24.  A089 Aquila pomarina - - - - x 

25.  A028 Ardea cinerea - - - - x 

26.  A029 Ardea purpurea x - - x x 

27.  A024 Ardeola ralloides - - x - x 

28.  A169 Arenaria interpres - - - - x 

29.  A222 Asio flammeus x - - - x 

30.  A221 Asio otus - - - - x 

31.  A218  Athene noctua x - - - - 

32.  A059  Aythya ferina x - - - x 

33.  A061 Aythya fuligula - - - - x 

34.  A060 Aythya nyroca x x x x x 

35.  A263 Bombycilla garrulus - - - - x 

36.  A021 Botaurus stellaris - - - x x 

37.  A067 Bucephala clangula - - - - x 

38.  A087 Buteo buteo x x - - x 

39.  A088 Buteo lagopus - - - - x 

40.  A403  Buteo rufinus  - x - - - 
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Nr. 
crt. 

Cod Denumire specie ROSPA0112 ROSPA0152 ROSPA0146 ROSPA0161 ROSPA0022 

41.  A144 Calidris alba - - - - x 

42.  A149 Calidris alpina - - - - x 

43.  A147 Calidris ferruginea - - - - x 

44.  A145 Calidris minuta - - - - x 

45.  A146 Calidris temminckii - - - - x 

46.  A224 Caprimulgus europaeus - - - - x 

47.  A366  Carduelis cannabina x - - - x 

48.  A364 Carduelis carduelis x - - - x 

49.  A363 Carduelis chloris x - - - x 

50.  A365  Carduelis spinus x - - - x 

51.  A136 Charadrius dubius x - - - x 

52.  A137 Charadrius hiaticula - - - - x 

53.  A196 Chlidonias hybridus - - x x x 

54.  A198 Chlidonias leucopterus - - - - x 

55.  A197 Chlidonias niger - - - - x 

56.  A031  Ciconia ciconia  x - - - x 

57.  A030 Ciconia nigra - x - x x 

58.  A080 Circaetus gallicus - - - x x 

59.  A081 Circus aeruginosus x - - - x 

60.  A082  Circus cyaneus  x - - x - 

61.  A084  Circus pygargus  x - - - - 

62.  A373 Coccothraustes coccothraustes x - - - x 

63.  A207 Columba oenas - - - - x 

64.  A208 Columba palumbus - - - - x 

65.  A231 Coracias garrulus - x x - x 

66.  A350  Corvus corax x - - - - 

67.  A113 Coturnix coturnix - - - - x 

68.  A122 Crex crex - - - - x 

69.  A212 Cuculus canorus - - - - x 

70.  A036 Cygnus olor - - - - x 

71.  A253 Delichon urbica - - - - x 

72.  A237  Dendrocopos major x - - - - 

73.  A238 Dendrocopos medius - x - x x 

74.  A429 Dendrocopos syriacus - - - x x 

75.  A236 Dryocopus martius - x - x - 

76.  A027 Egretta alba - - - - x 

77.  A026 Egretta garzetta x x x - x 

78.  A376  Emberiza citrinella x - - - - 

79.  A379 Emberiza hortulana - x x - x 

80.  A381  Emberiza schoeniclus x - - - - 

81.  A269  Erithacus rubecula x - - - x 

82.  A098  Falco columbarius  x - - - - 

83.  A099  Falco subbuteo x - - - x 

84.  A096  Falco tinnunculus x - - - x 

85.  A097 Falco vespertinus - x - - x 

86.  A321 Ficedula albicollis - - - - x 

87.  A322 Ficedula hypoleuca - - - - x 

88.  A359 Fringilla coelebs - - - - x 

89.  A360 Fringilla montifringilla - - - - x 

90.  A125 Fulica atra - - - - x 

91.  A244  Galerida cristata - x - - x 

92.  A153 Gallinago gallinago - - - - x 

93.  A123 Gallinula chloropus - - - - x 

94.  A135 Glareola pratincola x - - - x 

95.  A130 Haematopus ostralegus - - - - x 

96.  A075  Haliaeetus albicilla - x - - - 

97.  A092  Hieraaetus pennatus  - x - - - 
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Nr. 
crt. 

Cod Denumire specie ROSPA0112 ROSPA0152 ROSPA0146 ROSPA0161 ROSPA0022 

98.  A131 Himantopus himantopus - - - - x 

99.  A299 Hippolais icterina - - - - x 

100.  A251 Hirundo rustica - - - - x 

101.  A022 Ixobrychus minutus - x - x x 

102.  A233  Jynx torquilla x - - - x 

103.  A338  Lanius collurio - x x x x 

104.  A340  Lanius excubitor x - - - x 

105.  A339 Lanius minor - x - x x 

106.  A459 Larus cachinnans - - - - x 

107.  A182 Larus canus - - - - x 

108.  A183 Larus fuscus - - - - x 

109.  A179 Larus ridibundus - - - - x 

110.  A150 Limicola falcinellus - - - - x 

111.  A156 Limosa limosa - - - - x 

112.  A292 Locustella luscinioides - - - - x 

113.  A246  Lullula arborea - x - - x 

114.  A270 Luscinia luscinia - - - - x 

115.  A271 Luscinia megarhynchos - - - - x 

116.  A272 Luscinia svecica - - - - x 

117.  A152 Lymnocryptes minimus - - - - x 

118.  A070 Mergus merganser - - - - x 

119.  A069 Mergus serrator - - - - x 

120.  A230 Merops apiaster - - - - x 

121.  A383  Miliaria calandra x - - - x 

122.  A073 Milvus migrans - - - - x 

123.  A262  Motacilla alba x x - - x 

124.  A261 Motacilla cinerea - - - - x 

125.  A260  Motacilla flava x - - - x 

126.  A319 Muscicapa striata - - - - x 

127.  A058 Netta rufina - - - - x 

128.  A160 Numenius arquata - - - - x 

129.  A023 Nycticorax nycticorax x x x - x 

130.  A277  Oenanthe oenanthe x - - - - 

131.  A337 Oriolus oriolus - - - - x 

132.  A214 Otus scops - - - - x 

133.  A323  Panurus biarmicus x - - - - 

134.  A329 Parus caeruleus (Cyanistes 
caeruleus) 

x x - - - 

135.  A330  Parus major x x - - - 

136.  A020  Pelecanus crispus x - - - - 

137.  A019 Pelecanus onocrotalus x - - - x 

138.  A072 Pernis apivorus - x - - x 

139.  A017 Phalacrocorax carbo - - - - x 

140.  A393 Phalacrocorax pygmeus - - - x x 

141.  A151 Philomachus pugnax - - - x x 

142.  A273 Phoenicurus ochruros - - - - x 

143.  A274 Phoenicurus phoenicurus - - - - x 

144.  A315  Phylloscopus collybita x - - - x 

145.  A316 Phylloscopus trochilus - - - - x 

146.  A234 Picus canus - x - x x 

147.  A034 Platalea leucorodia x - - - x 

148.  A032 Plegadis falcinellus x - - - x 

149.  A141 Pluvialis squatarola - - - - x 

150.  A006  Podiceps  grisegena x - - - x 

151.  A005  Podiceps cristatus x - - - x 

152.  A008 Podiceps nigricollis x - - - x 

153.  A120 Porzana parva - - - x x 
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Nr. 
crt. 

Cod Denumire specie ROSPA0112 ROSPA0152 ROSPA0146 ROSPA0161 ROSPA0022 

154.  A119 Porzana porzana - - - - x 

155.  A266 Prunella modularis - - - - x 

156.  A372 Pyrrhula pyrrhula x - - - x 

157.  A118 Rallus aquaticus x - - - x 

158.  A132 Recurvirostra avosetta x - - - x 

159.  A318 Regulus ignicapilla - - - - x 

160.  A317 Regulus regulus - - - - x 

161.  A336 Remiz pendulinus - - - - x 

162.  A249 Riparia riparia - - - - x 

163.  A275 Saxicola rubetra x - - - x 

164.  A276 Saxicola torquata x - - - x 

165.  A155 Scolopax rusticola - - - - x 

166.  A193 Sterna hirundo - - - x x 

167.  A210 Streptopelia turtur - - - - x 

168.  A351 Sturnus vulgaris - - - - x 

169.  A311 Sylvia atricapilla - - - - x 

170.  A309 Sylvia communis - - - - x 

171.  A308 Sylvia curruca - - - - x 

172.  A307  Sylvia nisoria - x - - x 

173.  A004 Tachybaptus ruficollis x - - - x 

174.  A048 Tadorna tadorna - - - - x 

175.  A161 Tringa erythropus - - - - x 

176.  A166 Tringa glareola - - - - x 

177.  A164 Tringa nebularia - - - - x 

178.  A165 Tringa ochropus - - - - x 

179.  A163 Tringa stagnatilis - - - - x 

180.  A162 Tringa totanus - - - - x 

181.  A286 Turdus iliacus - - - - x 

182.  A283 Turdus merula - - - - x 

183.  A285 Turdus philomelos - - - - x 

184.  A284 Turdus pilaris - - - - x 

185.  A282 Turdus torquatus - - - - x 

186.  A287 Turdus viscivorus - - - - x 

187.  A232 Upupa epops x - - - x 

188.  A142 Vanellus vanellus x - - - x 

Legendă: „x” – Prezenţa speciei respective; „-” – Absenţa speciei respective 

 

3.3 DATE DESPRE PREZENŢA, LOCALIZAREA, POPULAŢIA ŞI ECOLOGIA 

SPECIILOR ŞI/SAU HABITATELOR DE INTERES NAŢIONAL PREZENTE PE 

SUPRAFAŢA ŞI ÎN IMEDIATA VECINĂTATE A PROIECTULUI, MENŢIONATE 

ÎN FORMULARUL STANDARD AL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES 

COMUNITAR 

În vederea observării, identificării şi evaluării habitatelor şi speciilor de floră şi faună de interes 

comunitar existente în zona proiectului, au fost efectuate deplasări atât în interiorul siturilor Natura 

2000 de interes, cât şi în zonele adiacente acestora. Un aspect important de menţionat este că 
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investigaţiile s-au desfăşurat în aria de extindere a proiectului şi în vecinătatea acesteia, vizând 

aşadar în principiu ariile naturale protejate intersectate de acesta. 

Este important de menţionat faptul că modul de colectare a datelor s-a realizat în conformitate cu 

recomandările ghidurilor de specialitate, fiind surprinse aşadar atât etapele de dezvoltare a 

elementelor de vegetaţie care au permis identificarea asociaţiilor vegetale şi a habitatelor 

corespondente acestora, cât şi etapele fenologice corespunzătoare surprinderii şi identificării 

speciilor de faună. Datele colectate au fost integrate în baza de date şi prelucrate ulterior. 

Informaţiile prezentate în următoarele subcapitole vizează toate speciile de interes comunitar 

pentru protecţia cărora au fost desemnate cele zece situri relevante în cadrul acestui studiu şi care 

apar menţionate în cadrul Formularelor standard aferente acestora. Totodată, au fost luate în 

considerare şi analizate şi acele habitate sau specii care au fost identificate suplimentar în Planurile 

de management ale siturilor Natura 2000 şi pentru care au fost stabilite Obiective Specifice de 

Conservare.  

Informaţiile relevante au fost prezentate pe baza literaturii de specialitate, respectiv a Planurilor de 

management ale siturilor analizate, articolelor ştiinţifice, publicaţiilor de profil, bazei de date a SOR 

etc., toate acestea fiind susţinute şi întărite prin intermediul bazei de date întocmite în urma 

deplasărilor în teren desfăşurate în cadrul acestui proiect. Totodată, o serie de informaţii necesare 

au fost solicitate diferitelor instituţii avizate. 

Pentru toate habitatele şi speciile vor fi prezentate informaţii spaţiale care să permită estimarea 

impactului asupra acestora. Totodată, pentru fiecare tip de habitat, specie de floră şi faună de 

interes comunitar identificate în zonele analizate sunt prezentate informaţii descriptive relevante 

privind ecologia acestora. 

3.3.1 Prezenţa şi localizarea habitatelor şi speciilor din siurile Natura 2000 

intersectate de proiect sau din vecinătatea acestuia 

În tabelul următor sunt prezentate informaţii referitoare la prezenţa habitatelor şi speciilor de 

interes comunitar în zona proiectului prezent.  
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Tabelul nr. 3-10 Habitate şi specii de interes comunitar incluse în Formularele Standard ale siturilor şi prezenţa acestora în zona proiectului/în 

vecinătatea acestuia 

Grup 
Cod 

habitat/ 
specie 

Denumire habitat/ specie ROSCI0290 ROSCI0106 ROSCI0138 ROSCI0043 Sursa de informare 

Habitate 

1530* Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice - - - 
Identificat în sit (cca. 7000 m faţă de 

proiect). 
PM ROSCI0043 

3130 
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu 
vegetaţie din Litorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-
Nanojuncetea 

- - - 
Identificat în sit (cca. 8200 m faţă de 

proiect). 
PM ROSCI0043 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip 
Magnopotamion sau Hydrocharition 

- - - 
Identificat în sit (cca. 10000 m faţă de 

proiect). 
PM ROSCI0043 

3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale - - - 
Identificat în sit (cca. 8890 m faţă de 

proiect). 
PM ROSCI0043 

3260 
Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel 
montan, cu vegetaţie Ranunculion fluitantis şi 
Callitricho-Batrachion 

Identificat în sit 
(cca. 2000 m faţă 

de proiect). 
- - 

Identificat în sit (cca. 7500 m faţă de 
proiect, Iepureşti). 

Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

3270 
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de 
Chenopodion rubri p.p. şiBidention p.p. 

Identificat în sit 
(intersectat de 

proiect). 
- - 

Identificat în sit (cca. 7580 m faţă de 
proiect). 

Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

40C0* Tufişuri caducifolias ponto-sarmatice 
Identificat în sit 
(cca. 4 m faţă de 

proiect). 
- - 

Identificat în sit (cca. 8750 m faţă de 
proiect) 

Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

6430 
Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie şi 
de nivel montan până la alpin 

Nu a fost 
identificat în sit. 

- - 
Identificat în sit (cca. 5 km faţă de 

proiect, Iepureşti) 

Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

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

- 
Identificat în sit 

(cca. 15800 m faţă 
de proiect) 

- 
Identificat în sit (cca. 5100 m faţă de 

proiect, localitatea Băneasa). 
PM ROSCI0106 
PM ROSCI0043 

91F0 
Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus 
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, 
din lungul marilor râuri Ulmenion minoris 

Identificat în sit în 
zona proiectului 

Identificat în sit 
(cca. 1700 m faţă 

de proiect) 
- 

Identificat în sit (cca. 6880 m faţă de 
proiect, localitatea Herăşti). 

PM ROSCI0106 
Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

91AA Păduri de stejar alb estice - - - 
Identificat în sit (cca. 7800 m faţă de 

proiect, Herăşti) 
PM ROSCI0043 

91I0* 
Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus 
spp. 

Identificat în sit 
(cca. 500 m faţă de 

proiect) 
- - 

Identificat în sit (cca. 5840 m faţă de 
proiect, localitatea Herăşti). 

Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

91M0 Păduri balcano-panoice de cer şi gorun - - 
Identificat în sit în 

proximitatea 
proiectului. 

Identificat în sit (cca. 5070 m faţă de 
proiect, localitatea Herăşti). 

PM ROSCI0138 
PM ROSCI0043 
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91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 
Identificat în sit 

(cca. 27650 m faţă 
de proiect) 

- 
Identificat în sit 
(cca. 200 m de 

proiect). 

Identificat în sit (cca. 10000 m faţă de 
proiect, localitatea Copăceni). 

PM ROSCI0138 
Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

92A0 
Păduri galerii/ zăvoaie cu Salix alba şi Populus 
alba 

Identificat în sit 
(intersectat de 

proiect). 

Identificat în sit 
(cca. 150 m faţă de 

proiect) 

Nu a fost 
identificat în sit. 

Identificat în sit (cca. 7800 m faţă de 
proiect, localitatea Herăşti). 

PM ROSCI0106 
PM ROSCI0138 

Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

Plante 

6927 Himantoglossum jankae - - - 
Identificată în sit (cca. 4670 m faţă de 

proiect, localitatea Băneasa). 
PM ROSCI0043 

1428 Marsilea quadrifolia - - - 
Identificat în sit (cca. 12000 m faţă de 

proiect, localitatea Iepureşti). 
PM ROSCI0043 

6948 Echium russicum - - - 
Identificată în sit (cca. 6800 m faţă de 

proiect, localitatea Copăceni). 
PM ROSCI0043 

Nevertebrate 

4056 Anisus vorticulus - - - 
Identificat în sit (cca. 7550 m faţă de 

proiect, localitatea Băneasa) 
PM ROSCI0043 

1088 Cerambyx cerdo - - - 
Identificat în sit (cca. 10670 m faţă de 

proiect, localitatea 1 Decembrie) 
PM ROSCI0043 

4045 Coenagrion ornatum - - - 

Identificat în sit (cca. 7850 m faţă de 
proiect, localitatea Băneasa). 

Identificat în urma deplasărilor în teren 
(proiectul de redeschidere a circulaţiei 

feroviare pe pod peste râul Argeş, între 
Vidra şi Comana) (cca. 10000 m faţă de 

proiect, UAT Băneasa). 

PM ROSCI0043. 
Observaţii în teren. 

6169 Euphydryas maturna - - - 
Identificat în sit (cca. 11700 m faţă de 

proiect, localitatea Iepureşti). 
PM ROSCI0043 

6199* Euplagia quadripunctaria - - - 
Identificat în sit (cca. 10700 m faţă de 

proiect, localitatea Copăceni). 
PM ROSCI0043 

1083 Lucanus cervus - - - 

Identificată în sit (habitat favorabil la 
cca. 8300 m faţă de proiect, UAT 

Băneasa).  
Identificată în  teren (proiectul de 

redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 

Comana) (cca. 11000 m faţă de proiect, 
UAT Băneasa). 

PM ROSCI0043  
Observaţii în teren 

1060 Lycaena dispar - - - 
Identificată în sit (habitat favorabil la 

cca. 9800 m faţă de proiect, UAT 
PM ROSCI0043 

Observaţii în teren 
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Copăceni). 
Identificată în teren (proiectul de 

redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 

Comana) la cca. 11150 m faţă de proiect 
(UAT Copăceni). 

6908 Morimus asper funereus - - - 

Identificată în sit (habitat favorabil la 
cca. 10800 m faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 
Identificată în teren (proiectul de 

redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 
Comana) (la cca. 11400 m faţă de 

proiect, UAT Copăceni). 

PM ROSCI0043 
Observaţii în teren 

4039* Nymphalis vaualbum - - - 
Identificat în sit (habitat favorabil la cca. 

12000 m faţă de proiect, UAT 
Iepureşti). 

PM ROSCI0043 

6966* Osmoderma eremita - - - 
Identificată în sit (habitat favorabil la 
cca. 10850 m faţă de proiect, UAT 

Copăceni). 
PM ROSCI0043 

1014 Vertigo angustior - - - 
Identificată în sit (habitat favorabil la 
cca. 10550 m faţă de proiect, UAT 

Copăceni). 
PM ROSCI0043 

Peşti 

1130 Aspius aspius - 
Identificată în sit în 

zona proiectului. 
- - PM ROSCI0106 

6963 Cobitis taenia - 
Identificată în sit în 

zona proiectului. 
- 

Identificată în sit (habitat favorabil în 
zona Bălţii Comana, cca. 7200 m faţă de 

proiect, conductă de apă Copăceni).  
Identificată în teren (proiectul de 

redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 

Comana) (cca. 10650 m faţă de proiect, 
UAT Copăceni) 

PM ROSCI0106 
PM ROSCI0043 

Observaţii în teren 

6143 Romanogobio kesslerii - 
Identificat în sit 
(cca. 40 m de 

proiect). 
- 

Identificat în sit (habitat favorabil în 
zona Bălţii Comana, cca. 7200 m faţă de 

proiect, conductă de apă Copăceni). 

PM ROSCI0106 
PM ROSCI0043 

5197 Sabanejewia balcanica - 
Identificat în sit 
(cca. 40 m de 

proiect). 
- - PM ROSCI0106 
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1145 Misgurnus fossilis - - - 
Identificat în sit (habitat favorabil în 

zona Bălţii Comana, la cca. 7200 m faţă 
de proiect, conductă de apă Copăceni). 

PM ROSCI0043 

5339 Rhodeus amarus - - - 

Identificat în sit (habitat favorabil în 
zona Bălţii Comana, la cca. 7200 m faţă 
de proiect, conductă de apă Copăceni).  

Identificată în teren (proiectul de 
redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 

Comana) (cca. 10500 m faţă de proiect, 
conductă apă Copăceni), în râul Gurban 

PM ROSCI0043 
Observaţii în teren 

2011 Umbra krameri - - - 

Identificat în sit (habitat favorabil în 
zona Bălţii Comana, la cca. 7200 m faţă 
de proiect, conductă de apă Copăceni).  

Identificată în teren (proiectul de 
redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 

Comana) (cca. 10500 m faţă de proiect, 
conductă apă Copăceni), în râul Gurban 

PM ROSCI0043 

Herpetofaună 

1188 Bombina bombina 
Identificat în sit 

(cca. 29500 m faţă 
de proiect). 

Identificat în sit 
(cca. 5500 m de 

proiect). 

Identificată în sit 
(habitat favorabil 
speciei la cca. 3 m 

distanţă faţă de 
proiect). 

Identificat în sit (habitat favorabil în 
zona Bălţii Comana, la cca. 7200 m faţă 
de proiect, conductă de apă Copăceni).  

Identificată în teren (proiectul de 
redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 

Comana) (cca. 7750 m faţă de proiect, 
conductă apă Copăceni), râul Gurban. 

PM ROSCI0106 

1166 Triturus cristatus 
Identificat în sit 

(cca. 29500 m faţă 
de proiect). 

- 

Identificată în sit 
(habitat favorabil 
speciei la cca. 3 m 

distanţă faţă de 
proiect). 

- 

PM ROSCI0106 
Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0138 

1993 Triturus dobrogicus - - - 

Identificat în sit (habitat favorabil în 
râul Gurban, la cca. 6500 m faţă de 
proiect, conductă de apă Băneasa).  
Identificată în teren (proiectul de 

redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 

Comana) (cca. 8500 m faţă de proiect, 
conductă apă Copăceni), în Balta 

Comana. 

PM ROSCI0043 
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1220 Emys orbicularis 
Identificat în sit 

(cca. 3500 m faţă 
de proiect). 

- 

Identificată în sit 
(punct de prezenţă 
la cca. 2300 m de 
proiect şi habitat 

favorabil acesteia la 
cca. 2100 m). 

Identificat în sit (habitat favorabil în 
zona Bălţii Comana, la cca. 7200 m faţă 
de proiect, conductă de apă Copăceni).  

Identificată în teren (proiectul de 
redeschidere a circulaţiei feroviare pe 
pod peste râul Argeş, între Vidra şi 

Comana) (cca. 8900 m faţă de proiect, 
conductă apă Copăceni), în Balta 

Comana. 

PM ROSCI0106 
Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

Mamifere 

1337 Castor fiber 
Identificat în sit 

(cca. 860 m faţă de 
proiect). 

- - - 
PM ROSCI0106 

Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

1355 Lutra lutra 
Identificat în sit 

(cca. 6200 m faţă 
de proiect). 

Identificată în sit în 
zona proiectului. 

Identificată în sit 
(habitat favorabil 

speciei la cca. 3000 
m faţă de proiect şi 
punct de prezenţă 
la cca. 6300 m). 

- 

PM ROSCI0106 
Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0106 
PM ROSCI0138 

1335 Spermophilus citellus 

Identificat în sit 
(proiectul 

intersectează 
habitatul speciei). 

- - 
Identificat în sit (cca. 12600 m faţă de 

proiect, UAT Iepureşti). 

PM ROSCI0106 
Hărţi ale studiilor suport 
pentru PM ROSCI0290 

PM ROSCI0043 

1324 Myotis myotis - - - 
Identificat în sit (habitat favorabil la cca. 
9200 m faţă de proiect, UAT Băneasa). 

PM ROSCI0043 

Legendă: „-„ specia nu apare în Formularul standard al sitului; PM – Plan de management; Zona proiectului – traseul propriu-zis al proiectului (zona ocupată definitiv) şi o zonă de 

învecinare corespunzătoare limitei lucrărilor de construcţi.
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Tabelul nr. 3-11 Specii de păsări de interes comunitar incluse în Formularele Standard ale siturilor şi prezenţa acestora în zona proiectului/în vecinătatea 

acestuia 

Cod habitat/ 

specie 

Denumire habitat/ 

specie 
ROSPA0152 ROSPA0161 ROSPA0112 ROSPA146 ROSPA0022 Sursa de informare 

A402 Accipiter brevipes 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 9 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni) 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Studiile suport ale PM 

ROSPA0022 

A086 Accipiter nisus 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 6,5 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni) 

SOR Ornitodata 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSCI0152 

A298 Acrocephalus arundinaceus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A296 Acrocephalus palustris - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 

A295 Acrocephalus schoenobaenus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A297 Acrocephalus scirpaceus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A168 Actitis hypoleucos - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 
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ROSPA0152 ROSPA0161 ROSPA0112 ROSPA146 ROSPA0022 Sursa de informare 

A324 Aegithalos caudatus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Nenişori). 

- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A247 Alauda arvensis - - - - 

Identificată în sit (cca. 10,7 

km faţă de proiect, UAT 1 

Decembrie). 

PM ROSPA0022 

A229 Alcedo atthis 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Bărcăneşti şi 

Manasia, puncte de 

prezenţă la cca. 1,6 km 

faţă de proiect). 

Habitatul speciei 

este intersectat de 

proiect în zona 

UAT Găiseni 

- - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A054 Anas acuta - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022 

A056 Anas clypeata - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022 

A052 Anas crecca - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022 

A050 Anas penelope - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022 

A053 Anas platyrhynchos - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

Identificată în urma 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

Observaţii în teren. 

PM ROSPA0022. 
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deplasărilor în teren (cca. 

150 m de proiect). 

A055 Anas querquedula - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 

A051 Anas strepera - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A041 Anser albifrons - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 200 m de 

proiect) 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A043 Anser anser - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A255 Anthus campestris - - - 
Nu a fost 

identificată în sit. 
- 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A258 Anthus cervinus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A259 Anthus spinoletta - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A226 Apus apus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A089 Aquila pomarina - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni) 

PM ROSPA0022. 
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ROSPA0152 ROSPA0161 ROSPA0112 ROSPA146 ROSPA0022 Sursa de informare 

A028 Ardea cinerea - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 

A029 Ardea purpurea - 
Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,8 km de 

proiect - Malul Roşu). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A024 Ardeola ralloides - - - 
Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A169 Arenaria interpres - - - - Nu a fost identificată în sit PM ROSPA0022 

A222 Asio flammeus - - 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 6 km faţă 

de proiect, UAT Băneasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A221 Asio otus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022 

A218 Athene noctua - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A059 Aythya ferina - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A061 Aythya fuligula - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 
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ROSPA0152 ROSPA0161 ROSPA0112 ROSPA146 ROSPA0022 Sursa de informare 

A060 Aythya nyroca 

Identificată în sit 

(habitatul speciei la cca. 

13 km faţă de proiect). 

Habitatul favorabil 

speciei se afla la cca. 

100 m distanţă faţă 

de proiect, în zona 

UAT Găiseni. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele). 

Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A263 Bombycilla garrulus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A021 Botaurus stellaris - 

Habitatul favorabil 

speciei se afla la cca. 

100 m distanţă faţă 

de proiect, în zona 

UAT Găiseni. 

- - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A067 Bucephala clangula - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 

A087 Buteo buteo 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Bărcăneşti şi 

Manasia şi Dridu, 

puncte de prezenţă la 

cca. 400 m distanţă de 

proiect). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

PM ROSPA0052. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A088 Buteo lagopus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A403 Buteo rufinus 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- - - - 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152 

A144 Calidris alba - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 
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A149 Calidris alpina - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A147 Calidris ferruginea - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 

A145 Calidris minuta - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 

A146 Calidris temminckii - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 

A224 Caprimulgus europaeus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 3,9 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Identificată în teren (cca. 12 

km faţă de UAT Copăceni). 

PM ROSPA0022. 

Observaţii în teren. 

A366 Carduelis cannabina - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A364 Carduelis carduelis - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- Nu a fost identificată în sit 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A363 Carduelis chloris - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Nenişori). 

- Nu a fost identificată în sit 
Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 
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Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A365 Carduelis spinus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Nenişori, Jilavele, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A136 Charadrius dubius - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Nenişori, Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A137 Charadrius hiaticula - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSPA0022. 

A196 Chlidonias hybridus - 
Nu a fost 

identificată în sit. 
- 

Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSCI0022. 

A198 Chlidonias leucopterus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km de 

proiect, UAT Bănerasa) 

PM ROSCI0022. 

A197 Chlidonias niger - - - - Nu a fost identificată în sit 

PM ROSCI0022 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A031 Ciconia ciconia - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 6,7 km de 

proiect - Malul Roşu) 

Identificată în teren în 

proximitatea proiectului. 

- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

Observaţii în teren. 
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A030 Ciconia nigra 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Dridu, Bărcăneşti 

şi Manasia) 

Habitatul speciei 

este intersectat de 

proiect în zona 

UAT Găiseni 

- - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 10,7 km 

faţă de proiect, UAT 

Copăceni). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

Observaţii în teren. 

A080 Circaetus gallicus - 

Habitatul speciei se 

află la cca. 7 km faţă 

de proiect. 

- - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 10,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSCI0022 

A081 Circus aeruginosus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 10,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Copăceni) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A082 Circus cyaneus - 
Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (cca. 300 

m faţă de proiect, comuna 

Jilavele) 

- - 

SOR Ornitodata. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

Observation.org 

A084 Circus pygargus - - 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A373 Coccothraustes coccothraustes - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A207 Columba oenas - - - - Nu a fost identificată în sit. PM ROSPA0022. 

A208 Columba palumbus - - - - 
Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 
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de proiect, UAT Copăceni). 

Identificată în teren (cca. 8 

km faţă de UAT Copăceni). 

Păsări. 

Observaţii în teren. 

A231 Coracias garrulus 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Dridu, Bărcăneşti 

şi Manasia, puncte de 

prezenţă în proximitatea 

proiectului). 

- - 
Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 8,3 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Identificată în teren (cca. 5 

km faţă de UAT Copăceni). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

Observaţii în teren. 

A350 Corvus corax - - 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A113 Coturnix coturnix - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A122 Crex crex - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A212 Cuculus canorus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A036 Cygnus olor - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A253 Delichon urbica - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A237 Dendrocopos major - - 

Identificată în sit 

(habitatul favorabil 

intersectat de proiect, 

Slătioarele, Jilavele, 

Nenişori şi Armăşeşti) 

- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări 

A238 Dendrocopos medius 
Identificată în sit 

(habitat favorabil 

Habitatul speciei 

este intersectat de 
- - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 10,3 km 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152.  
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intersectat de proiect, 

UAT Dridu, Bărcăneşti 

şi Manasia) 

proiect în zona 

UAT Găiseni 

faţă de proiect, UAT 

Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A429 Dendrocopos syriacus - 

Habitatul speciei 

este intersectat de 

proiect în zona 

UAT Găiseni 

- - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 10,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A236 Dryocopus martius 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Bărcăneşti şi 

Manasia) 

Habitatul speciei 

este intersectat de 

proiect în zona 

UAT Găiseni 

- - - 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152.  

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A027 Egretta alba - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A026 Egretta garzetta 

Identificată în sit (în 

proximitatea 

proiectului). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,8 km de 

proiect, sat Slătioarele). 

Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A376 Emberiza citrinella - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Armăşeşti). 

- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A379 Emberiza hortulana 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Bărcăneşti şi 

Manasia) 

- - 
Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 10,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 
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A381 Emberiza schoeniclus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A269 Erithacus rubecula - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori şi 

Armăşeşi). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A098 Falco columbarius - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 1,6 km de 

proiect, sat Slătioarele). 

- - SOR Ornitodata. 

A099 Falco subbuteo - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A096 Falco tinnunculus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A097 Falco vespertinus 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Dridu, Bărcăneşti 

şi Manasia) 

- - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 10,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Iepureşti). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

PM ROSPA0022. 

A321 Ficedula albicollis - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 
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A322 Ficedula hypoleuca - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A359 Fringilla coelebs - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Identificată în teren (cca. 7 

km faţă de UAT Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

Observaţii în teren. 

A360 Fringilla montifringilla - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A125 Fulica atra - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A244 Galerida cristata 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- - - 

Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

PM ROSPA0152 

PM ROSPA0022 

A153 Gallinago gallinago - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Baneasa). 

PM ROSPA0022. 

A123 Gallinula chloropus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A135 Glareola pratincola - - 

Identificată în sit 

(habitatul favorabil 

intersectat de proiect, 

Slătioarele) 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A130 Haematopus ostralegus - - - - Nu a fost identificată în sit. PM ROSPA0022. 

A075 Haliaeetus albicilla 

Identificată în sit 

(habitatul speciei la cca. 

13 km faţă de proiect). 

- - - - 
Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152 

A092 Hieraaetus pennatus 
Identificată în sit 

(habitat favorabil la cca. 
- - - - 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152 
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60 de km faţă de 

proiect). 

A131 Himantopus himantopus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A299 Hippolais icterina - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A251 Hirundo rustica - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A022 Ixobrychus minutus 

Identificată în sit 

(habitat favorabil la cca. 

13 km faţă de proiect). 

Habitatul speciei 

este intersectat de 

proiect în zona 

UAT Găiseni 

- - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152.  

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A233 Jynx torquilla - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A338 Lanius collurio 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Bărcăneşti şi 

Manasia, puncte de 

prezenţă în proximitatea 

proiectului). 

Habitatul speciei 

este intersectat de 

proiect în zona 

UAT Găiseni 

- 
Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,8 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Identificată în teren (cca. 7 

km faţă de proiect, UAT 

Copăceni). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

Observaţii în teren. 

A340 Lanius excubitor - - 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- 

Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări.  

PM ROSPA0022. 
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A339 Lanius minor 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Bărcăneşti şi 

Manasia) 

Habitatul speciei 

este intersectat de 

proiect în zona 

UAT Găiseni 

- - 

Identificată în sit (habitatul 

speciei la cca. 11,2 km faţă 

de proiect, UAT Băneasa). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152.  

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A459 Larus cachinnans - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A182 Larus canus 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Dridu, Bărcăneşti 

şi Manasia, puncte de 

prezenţă în proximitatea 

proiectului). 

- - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

PM ROSPA0022. 

A183 Larus fuscus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A179 Larus ridibundus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A150 Limicola falcinellus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A156 Limosa limosa - - - - 
Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 
PM ROSPA0022. 
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faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

A292 Locustella luscinioides - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A246 Lullula arborea 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Bărcăneşti şi 

Manasia) 

- - - 

Identificată în sit (habitatul 

speciei la cca. 7 km faţă de 

proiect, UAT Copăceni). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

PM ROSPA0022. 

A270 Luscinia luscinia - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A271 Luscinia megarhynchos - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A272 Luscinia svecica - - - - 

Identificată în sit (habitatul 

speciei la cca. 10 km faţă de 

proiect, UAT Iepureşti). 

PM ROSPA0022 

A152 Lymnocryptes minimus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A070 Mergus merganser - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A069 Mergus serrator - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 
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A230 Merops apiaster - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A383 Miliaria calandra - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- Nu a fost identificată în sit. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A073 Milvus migrans - - - - 

Identificată în sit (habitatul 

speciei la cca. 10 km faţă de 

proiect, UAT Copăceni). 

PM ROSPA0022 

A262 Motacilla alba 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A261 Motacilla cinerea - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A260 Motacilla flava - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

Identificată în urma 

deplasărilor în teren (cca. 

300 m de proiect). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

Observaţii în teren. 

PM ROSPA0022. 

A319 Muscicapa striata - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A058 Netta rufina - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 
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A160 Numenius arquata - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A023 Nycticorax nycticorax 

Identificată în sit 

(proiectul intersectează 

habitatul speciei în UAT 

Bărcăneşti, Manasia şi 

Dridu) 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,8 km de 

proiect - Malul Roşu). 

Nu a fost 

identificată în sit. 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A277 Oenanthe oenanthe - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A337 Oriolus oriolus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A214 Otus scops - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A323 Panurus biarmicus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A329 
Parus caeruleus (Cyanistes 

caeruleus) 

Nu a fost identificată în 

sit. 
- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- - 

PM ROSPA0152. 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A330 Parus major 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 
- - 

PM ROSPA0153. 

Raportările României în 
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proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A020 Pelecanus crispus - - 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- - 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări . 

A019 Pelecanus onocrotalus - - 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- 

Identificată în sit (cca. 5,3 

km faţă de proiect, UAT 

Copăceni) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări . 

A072 Pernis apivorus 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Dridu, Bărcăneşti 

şi Manasia) 

- - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

PM ROSPA0022. 

A017 Phalacrocorax carbo - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A393 Phalacrocorax pygmeus - 
Nu a fost 

identificată în sit. 
- - 

Identificată în sit (fără date 

spaţiale) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSCI0022 

A151 Philomachus pugnax - 
Nu a fost 

identificată în sit. 
- - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,7 km faţă 

de proiect, UAT Copăceni). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A273 Phoenicurus ochruros - - - - Nu a fost identificată în sit. PM ROSPA0022. 

A274 Phoenicurus phoenicurus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A315 Phylloscopus collybita - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 
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Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A316 Phylloscopus trochilus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A234 Picus canus 

Identificată în sit 

(proiectul intersectează 

habitatul speciei - 

conductă refulare din 

UAT Dridu, Bărcăneşti 

şi Manasia, puncte de 

prezenţă în proximitatea 

proiectului). 

Habitatul speciei se 

află la cca. 7 km faţă 

de proiect. 

- - 

Identificată în sit (habitatul 

speciei la cca. 10 km faţă de 

proiect, UAT Copăceni). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152.  

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022 

A034 Platalea leucorodia - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 6,7 km de 

proiect - Malul Roşu). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A032 Plegadis falcinellus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,8 km de 

proiect - Malul Roşu). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A141 Pluvialis squatarola - - - - Nu a fost identificată în sit. PM ROSPA0022. 

A006 Podiceps  grisegena - - 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A005 Podiceps cristatus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A008 Podiceps nigricollis - - 
Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 
- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 
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proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

Identificată în sit în urma 

deplasărilor în teren (cca. 

150 m de proiect) 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Păsări. 

Observaţii în teren. 

PM ROSPA0022. 

A120 Porzana parva - 

Habitatul speciei se 

află la cca. 100 m 

faţă de proiect. 

- - 

Identificată în sit (cca. 5,7 

km faţă de proiect, UAT 

Copăceni) 

PM ROSPA0022 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A119 Porzana porzana - - - - 

Identificată în sit (cca. 5,7 

km faţă de proiect, UAT 

Copăceni) 

PM ROSPA0022 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A266 Prunella modularis - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A372 Pyrrhula pyrrhula - - 
Nu a fost identificată în 

sit. 
- 

Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A118 Rallus aquaticus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A132 Recurvirostra avosetta - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 5,8 km de 

proiect - Malul Roşu). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A318 Regulus ignicapilla - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 
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A317 Regulus regulus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A336 Remiz pendulinus - - - - Nu a fost identificată în sit. PM ROSPA0022. 

A249 Riparia riparia - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A275 Saxicola rubetra - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A276 Saxicola torquata - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

A155 Scolopax rusticola - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A193 Sterna hirundo - 
Nu a fost 

identificată în sit. 
- - 

Identificată în sit (cca. 5,7 

km faţă de proiect, UAT 

Copăceni) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A210 Streptopelia turtur - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A351 Sturnus vulgaris - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A311 Sylvia atricapilla - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A309 Sylvia communis - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 
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A308 Sylvia curruca - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A307 Sylvia nisoria 

Identificată în sit 

(habitat favorabil 

intersectat de proiect, 

UAT Bărcăneşti şi 

Manasia) 

- - - 

Identificată în sit (habitatul 

speciei la cca. 8,7 km faţă de 

proiect, UAT Iepureşti). 

Hărţi ale studiilor suport 

pentru PM ROSPA0152. 

PM ROSPA0022. 

A004 Tachybaptus ruficollis - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

Identificată în sit în urma 

deplasărilor în teren (cca. 

200 m de proiect) 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

Observaţii în teren. 

PM ROSPA0022. 

A048 Tadorna tadorna - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A161 Tringa erythropus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A166 Tringa glareola - - - - 

Identificată în sit (cca. 5,7 

km faţă de proiect, UAT 

Copăceni) 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

A164 Tringa nebularia - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 
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A165 Tringa ochropus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A163 Tringa stagnatilis - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A162 Tringa totanus - - - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

PM ROSPA0022. 

A286 Turdus iliacus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A283 Turdus merula - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A285 Turdus philomelos - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A284 Turdus pilaris - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A282 Turdus torquatus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A287 Turdus viscivorus - - - - 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 
PM ROSPA0022. 

A232 Upupa epops - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 
Identificată în sit (fără date 

spaţiale). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 
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Denumire habitat/ 
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ROSPA0152 ROSPA0161 ROSPA0112 ROSPA146 ROSPA0022 Sursa de informare 

A142 Vanellus vanellus - - 

Identificată în sit (habitat 

favorabil intersectat de 

proiect, Slătioarele, 

Jilavele, Nenişori, 

Armăşeşti). 

- 

Identificată în sit (habitat 

favorabil la cca. 11,3 km 

faţă de proiect, UAT 

Băneasa). 

Raportările României în 

baza art. 12 al Directivei 

Păsări. 

PM ROSPA0022. 

Legendă: „-„ specia nu apare în Formularul standard al sitului; PM – Plan de management; Zona proiectului – traseul propriu-zis al proiectului (zona ocupată definitiv) şi o zonă de 

învecinare corespunzătoare limitei lucrărilor de construcţie.
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3.3.2 ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

3.3.2.1 Habitate de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0290 

În cele ce urmează sunt prezentate aspecte relevante în ceea ce priveşte habitatele de interes comunitar 

din situl Natura 2000 ROSCI0290, aflate în apropierea proiectului sau intersectate de acesta, conform 

informaţiilor disponibile în Planurile de management ale siturilor, literaturii de specialitate şi 

observaţiilor în teren. 

3260 Cursuri de apă din pajiştile montane cu vegetaţia de Ranunculion fluitantis şi Callitricho-

Batrachion 

Fitocenozele acvatice ale acestui habitat se dezvoltă insular în ochiurile de apă puţin adânci 0,2-0,5 m 

din trestiişuri, sparganiete, printre popândacii unor mlaştini, precum şi la marginea lacurilor, bălţilor, 

în ape lin curgătoare, adânci de 0,2-1,5 m. Substratul habitatului este reprezentat de soluri nisipoase, 

nămolo-nisipoase, turboase, cu resturi de material fibric, mlăştinoase sau argiloiluviale pseudogleizate, 

supuse unor procese intense de hidromorfism, cu un conţinut moderat în substanţe nutritive 

(mezotrofe, slab eutrofe). Apele din aceste bazine sunt limpezi, permanente, cu un conţinut mediu de 

substanţe nutritive (mezotrofe până la slab eutrofe) şi cu un grad mediu de mineralizare (Mountford 

et al, 2008).  

Conform Planului de Management al sitului (supus dezbaterii), fragmente de habitat, mai puţin tipice, 

au fost observate şi pe braţe moarte ale Ialomiţei sau cursuri de apă amenajate pentru piscicultură 

(Maia). Condiţiile de biotop din sit nu sunt optimale, datorită influenţei antropice intense asupra 

peisajului natural în general, inclusiv asupra cursurilor de apă. Răspândirea acestui tip de habitat în sit 

este restrânsă, în canale sau braţe moarte ale Ialomiţei sau în bălţi puţin adânci, fiind observat în 

locaţiile: Piersica şi Borduşelu (IL), baltă la vest de Piersica, canalul Maia între localitate şi râul Prahova. 

Speciile caracteristice observate în timpul investigaţiilor în teren pentru elaborarea Planului de 

management au fost: Ranunculus fluitans, Myriophyllum spp., Potamogeton spp., Zannichellia palustris. 

Habitatul are cca. 30 ha. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea studiului prezent singura zonă cu vegetaţie acvatică 

submersă şi emersă aflată în zona proiectului este reprezentată de un canal alimentat cu apă din 

acumularea Dridu (alimentată la rândul său de râul Ialomiţa). În canal s-au observat specii, precum 

Polygonum hydropiper, Potamogeton natans (alcătuieşte stratul natant), Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum 

spicatum (domină în apă).  

Speciile identificate în canal sunt importante în alcătuirea habitatului acvatic de interes comunitar 3260 

(ce are corespondenţă cu R2208 Comunităţi danubiene cu Ranunculus aquatilis şi Hottonia palustris), însă 

în zona analizată, în perioada investigaţiilor în teren nu s-au identificat speciile caracteristice şi 

edificatoare ale acestui tip de habitat: Ranunculus aquatilis, R. fluitans, Hottonia palustris sau alte specii 

caracteristice: Ranunculus trichophyllus, R. peltatus, R. penicillatus subsp. penicillatus, Callitriche spp., Sium 

erectum, Zannichellia palustris, Fontinalis antipyretica. Prezenţa acestor specii poate fi posibilă având în 

vedere condiţiile favorabile pentru dezvoltarea acestora. Observaţiile asupra speciilor de plante 

acvatice nu s-au putut desfăşura pe toată lungimea traseului conductei de-a lungul canalului, din cauza 

vegetaţiei dense de pe maluri şi greu de pătruns pe mai multe porţiuni. 
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În interiorul sitului Natura 2000, acest tip de habitat a fost identificat, însă la o distanţă de cca. 2 km 

faţă de proiectul prezent (conducta de colectare de la SEAU Moviliţa). 

 

  
Vegetaţie cu Potamogeton natans, Iris pseudacorus, Salvinia natans şi Myriophyllum spicatum în canal 

Figura nr. 3-9 Aspecte ale vegetaţiei acvatice din canal şi vegetaţia de pe malul acestuia 

 

3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. 

Habitatul preferă un substrat ce este alcătuit din depozite aluviale, nisipuri şi luturi; solurile (gleiosoluri, 

aluviosoluri) pot fi uşor sărăturate sau cu surplus de materie organică de la animale, în zonele păşunate 

(Mountford et al, 2008). Primăvara şi la începutul verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă 

fără niciun fel de vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului). Dacă condiţiile nu sunt 

favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau poate fi total absentă (Gafta şi Mountford, 2008). 

Conform Planului de management, biotopul habitatului este reprezentate de malurile cursurilor 

principale (Ialomiţa, Prahova, Teleajen) sau albia anumitor japşe sau canale cu curs de apă temporar. 

Dinamica suprafeţelor habitatului este relativ accentuată. În funcţie de regimul anual al revărsărilor/ 

viiturilor se poate schimba foarte rapid structura substratului (spălarea mâlului sau depunerea de 

sedimente mai grosiere), ceea ce determină modificări în tiparul de distribuţie a habitatului, care dispare 

dintr-un loc, dar se poate forma în altă parte. Răspândirea habitatului este punctiformă, cu suprafeţe 

reduse, fiind observat pe cursul Prahovei şi Ialomiţei. Speciile observate în descursul investigaţiilor în 

teren au fost: Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, Cyperus glomeratus, Polygonum lapathifolium, Ranunculus 

sceleratus, Xanthium italicum, X. strumarium. Habitatul are cca. 10 ha. 

În urma observaţiilor în teren realizate pentru elaborarea studiului prezent, acest tip habitat nu a fost 

observat în zona sau în vecinătatea proiectului. 

40C0* Tufişuri caducifoliate ponto-sarmatice 

Habitat xerofil-heliofil, se dezvoltă pe zonele de câmpie sau de podiş, pe coaste abrupte, adesea 

stâncoase, dar şi pe platouri line, pe calcare, dar poate apărea şi pe loess, cu succesiune de marne şi 

nisipuri (Mountford et al, 2008). 
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Conform Planului de management, habitatul este seminatural şi mai rar natural. În mare parte 

tufărişurile din cadrul sitului sunt de origine secundară, generate antropic pentru fixarea terenurilor 

erodate (prezenţa speciilor alohtone, precum salcâmul, sălcioara, mojdreanul, etc.).  

În cuprinsul sitului, condiţii pentru dezvoltarea habitatului natural s-au mai păstrat doar pe fruntea 

teraselor înalte ale Ialomiţei din zona de silvostepă, acolo unde terenul a fost mai puţin afectat de 

eroziunea cauzată de pantă mare şi substratul friabil. Tufărişurile sarmatice vin aici în contact cu 

rămăşiţe de pajişti stepice. 

Speciile de plante observate în cadrul habitatului au fost: Prunus fruticosa, Prunus mahaleb, Rhamnus 

cathartica, Orlaya grandiflora, Kochia prostrata, Galium glaucum.  

Tufărişurile ponto-sarmatice naturale au o răspândire limitată în acest sit, din cauza folosirii intensive 

a terenurilor pentru agricultură şi zootehnie. Au fost identificate două pâlcuri cu Prunus fruticosa în raza 

localităţilor Orezu şi Copuzu (IL). Tufărişurile cu porumbar, păducel, vişin turcesc, spinul cerbului 

ocupă terenuri cu pantă mare de pe fruntea teraselor, pe taluzuri sau ravene în raza localităţilor Maia, 

Coşereni, Borăneşti, Bărbătescu, Copuzu, Orezu, Borduşelu, Bueşi – Poiana (conform PM). În ceea 

ce priveşte suprafaţa, habitatul natural are cca. 0.2 ha, iar cel seminatural cca. 10 ha. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea studiului prezent acest tip de habitat nu a fost 

observant în zona sau în vecinătatea proiectului. Singura zonă compactă cu tufărişuri în apropierea 

traseului conductei (ce străbate situl între localităţile Bărcăneşti şi Urziceni), se află la limita nordică a 

sitului şi a unei plantaţii de salcâm din sit, fiind reprezentată îndeosebi de Crataegus monogyna şi Prunus 

spinosa, însă acestea nu edifică habitatul 40C0*. 

De asemenea, de-a lungul traseului conductei, la limita sudică a sitului (şi la sudul traseului conductei 

ce străbate situl), pe o lungime de cca. 500, pe partea stângă a drumului de-a lungul căruia se va amplasa 

conducta domină Prunus spinosa, în stratul arbustiv pe alocuri fiind observate speciile Rosa canina, 

Crataegus monogyna. 

 

  
Tufărişuri de Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pyrus 

pyraster în partea de nord a sitului ROSIC0290 

Fitocenoze cu Prunus spinosa de-a lungul traseului 

conductei 

Figura nr. 3-10 Tufărişuri în situl ROSCI0290 
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6430 Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie şi de nivel montan până la alpin 

Acest tip de habitat nu a fost identificat în sit în urma observaţiilor în teren realizate pentru elaborarea 

Planului de Management. De asemenea, nu au fost identificate specii caracteristice a acestui tip de 

habitat în urma investigaţiilor în teren pentru elaborarea studiului prezent. 

91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior  sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor râuri Ulmenion minoris 

Habitatul se dezvoltă pe terase înalte plane ± inundabile din lunci, depresiuni ± adânci, între dunele 

de nisip, cu apa freatică aproape de suprafaţă pe soluri de tip cambosol tânăr de luncă, eutricambosol, 

aluviosol, psamosol, profunde, bogate în humus, gleizate, slab acid-neutre, eubazice, reavene-umede-

ude, eutrofice (roci: aluviuni variate, lutoase, argiloase, pietrisuri, nisip cochilifer) (Mountford et al, 

2008). 

Conform Planului de Management al sitului acest tip de habitat cu caracter azonal, este larg răspândit 

şi se întinde pe aproape toată lungimea sitului, de la Colţu de Jos (PH) la Ţăndărei (IL), traversând atât 

zona forestieră, cât şi cea de silvostepă. În funcţie de favorabilitatea staţională şi managementul silvic, 

habitatul ocupă suprafeţe mai compacte sau în mozaic cu habitatul 92A0, faţă de 92A0, tipul 91F0 este 

pe terenuri ceva mai înalte sau mai îndepărtate de cursurile de apă. Speciile de plante observate în 

cadrul habitatului, în urma investigaţiilor în teren pentru elaborarea Planului de management au fost: 

Quercus robur (uneori şi Quercus pedunculiflora, plantat), Fraxinus excelsior, F. angustifolia, Populus alba, Prunus 

padus, Ulmus minor, Aegopodium podagraria, Cucubalus baccifer, Festuca gigantea, Rubus caesius, Physalis 

alkekengi. Suprafaţa habitatului în sit este mare de cca. 4160 ha. 

Conform hărţii de distribuţie a habitatului anexată Planului de management, habitatul se află în zona 

străbătută de conductă de refulare/ colector aparţinând clusterului Jilavele- Bărcăneşti, între localităţile 

Bărcăneşti şi Urziceni. Este de menţionat că habitatul nu se întinde pe toată lungimea proiectului, 

conform hărţii. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea studiului prezent s-a constatat că zona cuprinde în 

mare parte plantaţii de salcâm şi glădiţă, dar pe o lungime de cca. 600 m traseul conductei se află în 

vecinătatea unei păduri cu stejar (Quercus pedunculiflora, Quercus robur), ulm (Ulmus minor), jugastru (Acer 

campestre) şi rar Populus sp.. Este de menţionat că pădurea este despărţită de un drum de acces de 

pământ, de plantaţia de salcâm fiind astfel bine delimitată. Majoritatea exemplarelor de stejar au 

frunzele parazitate de mai multe specii de nevertebrate, precum: Neuroterus numismalis, Cynips quecus, C. 

divisa, Andricus foecundatrix. În stratul arbustiv s-a remarcat şi prezenţa speciilor Pyrus pyraster, Clematis 

vitalba, Crataegus monogyna. Stratul ierbos din pădure este foarte slab dezvoltat identificându-se speciile  

Physalis alkekengi, Viola sp. la marginea pădurii fiind mai diversificat: Dipsacus laciniatus (abundentă), 

Inula salicina, Achilea setacea, Clinopodium vulgare, Centaurea sp.,  Stachys annua, Lolium perene, Leonurus cardica, 

Erigeron annuus (invazivă), etc. 
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Physalis alkekengi Pădure cu Quercus spp., Acer campestre, Ulmus minor 

  
Aspectul vegetaţiei pe drumul de acces în sit pe partea 

stângă plantaţie de salcâm, iar pe partea dreaptă fâşie cu 

Ulmus minor, Populus sp., Gleditsia triachantos, Quercus 

pedunculiflora la marginea plantaţiei de salcâm 

Plantaţie cu Robinia pseudoacacia 

Figura nr. 3-11 Vegetaţia din zona traseului conductei ce traversează situl ROSCI0290 Coridorul 

Ialomiţei 

 

91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 

Este întâlnit pe versanţi slab până la mediu înclinaţi, în expoziţii mai mult însorite, pe platouri ori pe 

văi largi pe depozite de loessoide sau luto-argiloase, pe soluri de tip cernoziom cambic, eubazic, hidric 

deficitare pe timpul verii, eutrofice (Mountford et al, 2008). 

Trei suprafeţe mai întinse şi compacte ale acestui tip de habitat se găsesc în Pădurea Groasă din raza 

localităţilor Crăsanii de Sus şi Horia (IL), în Pădurea Stroiasca din raza localităţilor Fierbinţii de Sus şi 

Moviliţa (IL) şi respectiv trupul de pădure La Broască din raza localităţii Moldoveni (IL). Fragmente 

izolate se află în raza localităţilor Moviliţa (trupurile Morăreanca, Sărindeanca, Deleanca), Sălcioara 

(Pădurea Călugăru), Piersica, Bueşti, Ion Ghica – toate în judeţul Ialomiţa. 

Speciile de plante din compoziţia floristică a habitatului, observate în urma investigaţiilor în teren 

pentru elaborarea Planului de management au fost: Quercus pedunculiflora, Q. pubescens, Q. robur, Acer 

tataricum, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinos, Asparagus tenuifolium, Galium dasypodum, 
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Lithospermum purpurocaeruleum, Polygonatum latifolium, Thalictrum minus, Viola suavis. Habitatul are cca. 900 

ha (Conform PM). 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 

Habitatul se dezvoltă pe versanţi slab-mediu înclinaţi, cu expoziţii diferite, coame, platouri, pe roci 

faeoziom (sol cenuşiu), eutricambosol, preluvosol-luvosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric 

echilibrate-optimale, eutrofice (Mountford et al, 2008). 

Habitatul este larg răspândit în sit, având o suprafaţă de cca. 2640 ha, fiind localizat doar partea de 

vest a sitului, în zona nemorală, în cuprinsul D.S. Prahova, în lungul râului Teleajen şi Prahova (în 

amonte de confluenţa cu Teleajen). Speciile de plante din compoziţia floristică a habitatului, observate 

în urma investigaţiilor în teren pentru elaborarea Planului de management au fost: Quercus robur, Q. 

cerris, Tilia tomentosa, Carpinus betulus, Dentaria bulbifera, Stellaria holostea, Carex pilosa, Galium odoratum, G. 

schultesii, Isopyrum thalictroides, Lathyrus vernus, Viola reichenbachiana. 

92A0 Păduri galerii/ zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba  

Habitatul se dezvoltă pe grinduri nisipoase din apropierea albiei râurilor, grinduri de mal din lunci, 

suprafeţe slab înclinate din lunci care fac legatura cu grindurile de mal cu locurile joase de sub terasă, 

depresiuni înguste, puţin adânci (roci: aluviuni nisipoase şi stratificate, aluviuni luto-argiloase, nisip 

cochilifer; soluri: de tip aluviosol, nisipoase, mijlociu profunde, uneori scheletice, mezobazice, umede-

ude, cu posibile deficite în timpul verii, mezotrofice-eutrofice) (Mountford et al, 2008). 

Habitatul preferă soluri aluviale, umede, aflate sub influenţa apelor din revărsări sau din pânza freatică. 

Este larg răspândit în sit, având o suprafaţă de cca. 3660 ha, ocupând suprafeţe întinse în luncile 

râurilor Prahova, Teleajen, Ialomiţa şi Dunăre.  

Speciile de plante din compoziţia floristică a habitatului, observate în urma investigaţiilor în teren 

pentru elaborarea Planului de management au fost: Populus alba, P. nigra, Salix alba, S. fragilis; Galium 

palustre, Rubus caesius, Vitis vinifera ssp. sylvestris. 

În zona de descărcare, a apei în râul Ialomiţa (conductă Moviliţa) au fost observate specii caracteristice 

ale habitatului 92A0. Pe malurile râului vegetaţia lemnoasă este reprezentată de Populus alba, Populus 

nigra, Salix alba. Prezenţa speciilor invazive indică degradarea habitatului, fiind observate specii, 

precum Populus x canadensis, Robinia pseudoacacia (mai abundentă pe malul stâng), iar în stratul arbustiv 

fiind frecventă Ambrosia artemisiifolia, dar Erigeron annuus, E. canadensis, Xanthium italicum şi Amaranthus 

retroflexus, care sunt, de asemenea invazive. În stratul ierbos au fost identificate specii ce nu aparţin 

compoziţiei floristice specifice pentru acest tip de habitat. 

În zona de intersecţie cu râul Ialomiţa (conductă până la staţia de epurare existentă transfer apă uzată 

între localităţi, Bărcăneşti – SE Urziceni) au fost observate de asemenea, specii caracteristice 

habitatului. Pe malurile râului este prezentă specia Populus alba, dar în apropierea zonei de traversare a 

conductei nu s-au observat fitocenoze compacte. Alte specii lemnoase observate pe maluri: Salix alba, 

Populus nigra, Juglans regia (observată într-un singur punct), Clematis vitalba (observată într-un singur 

punct), speciile invazive Amorpha fruticosa, Populus x canadensis. Speciile Salix alba, Populus alba sunt 

caracteristice habitatului de interes comunitar 92A0, însă, având în vedere slaba acoperire a malurilor 

şi stadiul degradat (pătrunderea speciilor invazive Amorpha fruticosa, Populus x canadensis) fitocenozele 
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nu s-au putut încadra în habitatul de interes comunitar 92A0 în zona analizată (în apropierea zonei de 

traversare a conductei). 

În aval de zona de traversare vegetaţia este mult mai compactă (la o distanţă de cca. 2 km), având 

aceeaşi compoziţie floristică, pe ambele maluri cu Populus alba, Salix alba, Populus nigra. 

 

 
Vegetaţie cu Populus alba, P. nigra, Salix alba şi Populus x canescens pe malurile râului Ialomiţa în zona de descărcare 

  
Aspect al vegetaţiei cu Populus alba şi Salix alba în zona de 

traversare a conductei 

Amorpha fruticosa pe malul râului în zona de traversare a 

conductei 

  
Aspectul vegetaţiei cu Populus alba, P. nigra şi Salix alba şi puiet de Populus alba în aval de zona de traversare a conductei 

(la cca. 2 km distanţă faţă de proiect) 

Figura nr. 3-12 Aspecte ale vegetaţiei în zona de intersecţie a conductei cu râul Ialomiţa 
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3.3.2.2 Specii de plante de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0290 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de plante de interes comunitar. 

 

3.3.2.3 Specii de nevertebrate de interes comunitar din situl Natura 2000 

ROSCI0290 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de nevertebrate de interes comunitar. 

 

3.3.2.4 Specii de peşti de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0290 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de peşti de interes comunitar conform 

Formularului Standard. În Planul de Management al sitului nu sunt menţionate specii de peşti. 

 

3.3.2.5 Speci de amfibieni şi reptile de interes comunitar din situl ROSCI0290 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a două specii de amfibieni de interes comunitar Bombina bombina 

şi Triturus cristatus şi a unei specii de reptile: Emys orbicularis.  

Bombina bombina 

Această specie este răspândită în toate regiunile ţării, în zonele de câmpie şi colinare. Este un amfibian 

cu activitate diurnă ce preferă zonele umede situate la câmpie, bălţi temporare sau permanente de 

dimensiuni mai mari, cu vegetaţie palustră bogată, zone mlăştinoase, dar şi ape încet curgătoare 

(izvoare, canale de irigaţie), zone ripariene situate în apropierea cursurilor de apă. Este mai sensibilă la 

calitatea apelor comparativ cu B. variegata. Intră în apă primăvara, în martie şi se retrage pentru 

hibernare în octombrie. Iernează pe uscat în ascunzişuri. Reproducerea începe din aprilie-mai şi poate 

dura până în august, cu depuneri de pontă repetate (Török et al, 2013). 

Specia este larg răspândită în sit (fiind estimat un efectiv de 3000-3500 indivizi), prezentă în bălți 

temporare, şanţuri cu apă, urme de vehicule, zone mlăştinoase şi alte corpuri de apă cu precădere din 

partea vestică a sitului. 

Habitatele populate însumează aproximativ 23,6 ha, iar habitatele potenţiale 8,5 ha. Specia Bombina 

bombina este comună la nivelul suprafeţei inventariate, fiind prezentă în efective şi abundenţe mai mari 

cu precădere în partea vestică a sitului, pe suprafaţa ocolului silvic Ploieşti. Aceasta distribuţie 

reprezintă rezultatul condiţiilor climatice din perioada de inventariere a habitatelor de reproducere, 

pentru elaborarea PM, mai exact lipsei de precipitaţii şi temperaturilor ridicate. Nu se exclude astfel 

prezența a speciei din partea centrală şi estică a sitului, aceasta nefiind întâlnită în abundenţe similare 

din pricina lipsei habitatelor de reproducere în perioada de inventariere. 

Triturus cristatus 

Se întâlneşte de la câmpie până la 1000 m altitudine. Lipseşte din Dobrogea, Bărăganul şi zonele din 

apropierea sectorului din sudul Munteniei şi Olteniei a văii Dunării. Preferă ape stagnante mari şi  
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adânci, cu vegetaţie submersă şi palustră. Este frecvent în iazuri şi lacuri, şanţuri, bălţi, canale cu  

curgere lină, mai ales dacă există vegetaţie acvatică în care să se poată ascunde. Nu este foarte 

pretenţios la calitatea apei (Török et al, 2013). 

Specia are o prezenţă rară la nivelul sitului (efectivul estimat fiind între 200-400 indivizi), fiind prezentă 

în bălţi temporare, canale de scurgere, braţe moarte şi mlaştini, toate cu suprafeţe variabile. Suprafaţa 

totală a habitatelor favorabile ale speciei în sit a fost estimată la 25,3 ha. 

Emys orbicularis 

Aceasta este o specie larg răspândită pe teritoriul ţării din zonele de şes până în zone situate la 

aproximativ 700 m altitudine. În ceea ce priveşte preferinţele pentru habitat, aceasta preferă zone cu 

apă stagnantă şi lin curgătoare, cu vegetaţie ierboasă şi arbustivă pe mal, dar şi vegetaţie acvatică, cu 

populaţii importante de peşti şi nevertebrate acvatice. De asemenea, un aspect important în cazul 

acestei specii este existenţa unor structuri adecvate pentru încălzirea la soare. Este sensibilă la calitatea 

apei, nefiind întâlnită în ape poluate. 

Specia Emys orbicularis se poate deplasa pe distanţe mari faţă de apă în perioada de depunere a pontei 

(până la 500 m) (Cadi, Nemoz, Thienpont, & Joly, 2004).  

Specia are o prezenţă rară la nivelul sitului (efectivul estimat fiind între 1000-1500 indivizi) prezentă 

în lacuri, mlaştini, braţe moarte ale Ialomiţei, canale de scurgere şi iazuri pe toată suprafaţa ariei 

naturale protejate. Specia a fost localizată într-un număr mic de habitate acvatice naturale sau antropice 

atât temporare cât şi permanente. 

 

3.3.2.6 Specii de mamifere de interes comunitar din situl ROSCI0290 

Castor fiber 

Preferă o varietate de sisteme acvatice de apă dulce: cursuri de apă permanente, ramificate, lacuri, braţe 

moarte, bălţi cu alimentare permanentă, canale, cu fluctuaţii de nivel reduse, cu maluri propice pentru 

săparea sau construirea vizuinelor, care asigură condiţii de adăpost, preferând zonele în care vegetaţia 

din apropierea apei este lemnoasă (plop, salcie, anin şi specii de arbuşti). Este o specie ierbivoră, iarna 

hrănindu-se în special cu vegetaţie lemnoasă (preferă salcia, plopul, mesteacănul cu diametrul sub 10 

cm), pe care o adună în cantităţi mari toamna şi o depozitează în apă. Este monogam, se reproduce o 

dată pe an (o singură pereche de adulţi/ colonie). Se reproduc primăvara devreme (ianuarie-februarie) 

(Ionescu et al, 2013).  

Specia este larg răspândită în sit (efectivul estimat fiind între 150-200 indivizi), fiind reintrodusă. 

Habitatul favorabil este reprezentat în principal de râurile Ialomiţa, Prahova şi vegetaţia ripariană 

dezvoltată de-a lungul acestora. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea prezentului studiu nu au fost observaţi indivizi 

aparţinând speciei sau urme ale acesteia în zona sau în apropierea proiectului. 

Lutra lutra  

Trăieşte pe malurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, prezenţa ei fiind un indicator al 

apelor curate, specia fiind sensibilă la poluare (Goriup, 2008). De regulă, nu îşi construieşte galerie, ci 
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ocupă o galerie de vulpe sau viezure sau adâncituri naturale de sub ţărmuri, rădăcini de arbori de pe 

mal, pe care le adânceşte, eventual cu o ieşire sub nivelul apei şi un cotlon mai larg deasupra acestuia, 

prevăzut cu o deschidere pentru aerisire (Ionescu et al, 2013). Perioada de reproducere este în lunile 

ianuarie-februarie (Goriup, 2008). 

Specia este larg răspândită în sit (efectivul estimat fiind între 50-70 indivizi). Habitatul favorabil este 

reprezentat în principal de râurile Ialomiţa, Prahova şi vegetaţia ripariană dezvoltată de-a lungul 

acestora. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea prezentului studiu nu au fost observaţi indivizi 

aparţinând speciei sau urme ale acesteia în zona sau în apropierea proiectului. 

Spermophilus citellus 

În România este răspândit de la nivelul mării până la cca. 450 m altitudine. Popândăul are un habitat 

foarte specific, anume cel de stepă, cu vegetaţie ierboasă joasă şi foarte joasă (păşuni şi suprafeţe cu 

sol bine drenat), unde îşi face galeriile. Pentru galerii caută taluzurile, haturile, digurile, pantele 

domoale. A fost semnalat şi în terenuri cultivate, mai ales cu plante perene (pentru a preîntâmpina 

riscul distrugerii galeriilor).  

Perioada de hibernare este din septembrie sau jumătatea lui octombrie până la sfârşitul lunii mai, 

mijlocul lui aprilie, după latitudine, altitudine şi climă. Perioada de reproducere începe primăvara 

imediat după ieşirea din hibernare (Goriup, 2008). 

Specia este prezentă preponderent în păşunile păşunate de către bovine, cu o densitate mai mare la est 

de Urziceni cu 10-20 indivizi la hectar, iar în restul zonelor, densitatea variază între 5 şi 10 indivizi la 

hectar. A fost estimat un efectiv de 15000-25000 indivizi cu structură echilibrată pe vârstă şi pe sexe 

(Conform PM). 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea prezentului studiu, specia a fost observată pe terenul 

agricol din apropierea sitului, la cca. 500 m distanţă faţă de sit, şi la cca. 70 m faţă de conducta pentru 

deversare a apei Moviliţa. 

Un habitat favorabil a fost observat între Urziceni şi Manasia, reprezintat de o pajişte ce se întinde şi 

în afara sitului cu vegetaţie scurtă, însă nu au fost identificaţi indivizi aparţinând speciei sau galerii. 

 

3.3.2.7 Specii de chiroptere de interes comunitar din situl ROSCI0290 

Situl nu a fost desemnat pentru conservarea unor specii de chiropterofaună. 

 

3.3.3 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului 

3.3.3.1 Habitate de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0106 

Conducta de refulare din cadrul Clusterului Floreşti-Stoeneşti traversează situl ROSCI0106 Lunca 

Mijlocie a Argeşului în nordul localităţii Căscioarele. Traversarea conductei peste râul Argeş se 

realizează de-a lungul podului rutier existent pe DC190, nefiind realizate lucrări în albia râului Argeş. 
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Conform hărţilor de distribuţie a habitatelor disponibile în Planul de management al ROSCI0106 

Lunca Mijlocie a Argeşului, în zona de implementare a proiectului (atât zona de traversare a râului 

Argeş, cât şi zonele învecinate din localităţile Găiseni şi Căscioarele) nu au fost identificate cele trei 

tipuri de habitate de interes comunitar ce fac obiectul protecţiei în sit: 91E0*, 91F0 şi 92A0, dar sunt 

prezentate informaţii cu privire la aceste tipuri de habitate în cele ce urmează. 

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

Salicion albae) 

Habitatul se dezvoltă pe terase joase şi maluri de râuri şi pâraie, lunci montane înguste, versanţi umeziţi, 

grinduri nisipoase din preajma albiei râurilor şi pâraielor, luncile dintre grindurile de mal şi locurile de 

sub terasă, terasele joase din marile luncii în care apa stagnează (bălteşte) mai mult timp (pe roci variate, 

calcare, şisturi cristaline, aluviuni grosiere de pietrişuri şi nisipuri, aluviuni lutos-argiloase şi argiloase). 

Soluri preferate sunt de tip: litosol, gleiosol, aluvisol, superficial profunde până la profunde, gleizate, 

scheletice, acide până la neutre, eumezobazice, eu-mezotrofice, permanent umede-ude (Mountford et 

al, 2008). 

Conform Planului de management al sitului, habitatul se întâlneşte izolat, pe suprafeţe variabile, de-a 

lungul luncii râului Argeş, speciile dominante fiind salcia, aninul negru şi frasinul. Este natural, parţial 

reconstituit - pădurea este relativ tânără, datorită extragerii arborilor bătrâni. Suprafaţa habitatului a 

fost estimată la 90 ha. Habitatul este situat în amonte de proiect, la o distanţă mare faţă de acesta. 

91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor râuri Ulmenion minoris 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

Acest tip de habitate apare insular, pe două mici suprafeţe, în mod discontinuu. Existenţa acestuia este 

legată de prezenţa apei freatice la adâncime mică. Suprafaţa habitatului a fost estimată între 8-11 ha. 

Habitatul este situat în amonte dar şi în aval de conducta ce va traversa râul Argeş. 

92A0 Păduri galerii/zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

Habitatul este răspândit de-a lungul cursului râului Argeş, dar şi în unele zone de luncă, limitrofe. Este 

localizat de-o parte şi de alta a Argeşului, cu lăţime în general mică, pe alocuri cu prezenţă discontinuă. 

În jumătatea de Nord-Vest a sitului, prezenţa habitatului 92A0 este redusă, mai mult sporadică, sau 

lipseşte. 

Din totalul suprafeţei identificate ca aparţinând tipului de habitat Natura 2000 92A0, au fost 

identificate arborete parţial sau total derivate, a căror compoziţie actuală diferă de cea a tipului natural 

fundamental de pădure. Suprafaţa acestuia a fost estimată la 260 ha. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea studiului prezent, au fost observate specii 

caracteristice ale acestui tip de habitat. Pe malul râului s-au remarcat porţiuni relativ întinse cu 

exemplare de Salix alba şi Populus nigra, invadate de speciile Populus x canadensis, Amorpha fruticosa şi 

Robinia pseudoacacia. Suprafeţe însemnate ocupate de specia invazivă Ambrosia artemisiifolia au fost 

observate în cadrul deplasărilor, atât în apropierea râului, cât şi mai spre interiorul teritoriului. În urma 
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observaţiilor din teren, considerăm că în această zonă nu poate fi vorba de o vegetaţie care să formeze 

habitate de interes comunitar. 

 

3.3.3.2 Specii de plante de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0106 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de plante de interes comunitar. 

 

3.3.3.3 Specii de nevertebrate de interes comunitar din situl Natura 2000 

ROSCI0106 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de nevertebrate de interes comunitar. 

 

3.3.3.4 Specii de peşti de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0106 

Din punct de vedere al distribuţiei speciilor conform Planului de Management, în aval de zona de 

traversare a conductei de refulare proiectată (Clusterul Floreşti-Stoeneşti) au fost identificate cele 4 

specii de peşti de interes comunitar din sit: Cobitis taenia, Aspius aspius, Romanogobio kesslerii şi Sabanejwia 

aurata. 

Aspius aspius 

Este considerată o specie comună şi larg răspândită în România. Este o specie dulcicolă reofil-

stagnofilă, întâlnită frecvent în râurile de şes până în zona colinară, bălţi, lacuri dulcicole sau salmastre 

(Bănăţean et al, 2015). Este o specie răpitoare diurnă. Hrana constă din plancton la alevini, urmează 

apoi o faza scurtă de hrănire cu nevertebrate după care se trece la hrana pe bază de peşte, în special 

obleţi. O bună parte din exemplarele din Dunăre intră pentru reproducere în bălţi şi se retrag la 

scăderea apelor; altele rămân în Dunare, iar altele sunt sedentare în bălţi. În râuri urcă înspre amonte 

în perioada de reproducere, care are loc în martie - aprilie. Depun icrele pe substrat dur, atât în apa 

curgatoare cât şi în bălţi (Goriup, 2008). 

Specia are o distribuţie aproape continuă la nivelul sitului ROSCI0106, având o populaţie stabilă. 

Cobitis taenia 

Preferă apele lin curgătoare sau stătătoare a căror facies este format din nisip, argilă şi mai rar pietriş. 

Evită ecosistemele acvatice al căror facies este format din mâl. Reproducerea are loc în lunile aprilie-

iulie (Bănăţean et al, 2015). Adesea se îngroapă complet în mâl sau nisip; după hrană umblă mai mult 

noaptea, constând din nevertebrate şi alge (Goriup, 2008). 

Specia are o distribuţie aproape continuă la nivelul sitului ROSCI0106, având o populaţie stabilă, fiind 

larg răspândită. 

Romanogobio kesslerii 

Preferă apele curgătoare (specie reofilă) din partea inferioară a zonei scobarului şi ajunge până în zona 

crapului, în unele râuri mici de şes găsindu-se şi în zona cleanului. Preferă porţinile de râu cu o viteza 
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a apei de 45-65 cm/s, rar până la 90 cm/s; aceasta viteză fiind caracteristică râurilor de câmpie şi 

anume porţiunilor puţin adânci, cu substrat nisipos. Reproducerea are loc în lunile mai-iunie. Hrana 

constă mai ales din diatomee, mai apoi din nevertebrate (Nicolin et al, 2015, Goriup, 2008). 

Conform Planului de management al sitului, există un prag la nivelul localităţii Căscioarele. Astfel, cel 

mai probabil specia s-a retras de mai multe ori - în perioadele secetoase, în aval, iar revenirea în amonte 

a fost blocată. Prin urmare, cel mai probabil populaţia din amonte a dispărut. 

Sabanejewia balcanica 

Preferă apele curgătoare a căror facies este format din prundiş amestecat cu nisip şi argilă; altitudinea  

ecosistemelor acvatice reofile nu condiţionează prezenţa ei. Unele subspecii au preferinţe şi pentru 

substrat bolovănos. Hrana constă din diatomee şi nevertebrate. În râurile nisipoase în cea mai mare 

parte a timpului se îngroapă în nisip. Evită râurile/ sectoarele cu namol. Reproducerea acestei specii 

are loc în lunile mai-august (Bănăţean et al, 2015, Goriup, 2008).  

Specie prezintă o populaţie stabilă, dar are un habitat fragmentat din cauza pragurilor şi barajelor de 

pe râul Argeş. De exemplu, este prezentă până la acumularea de la Zăvoiu, dar până la limita de nord 

- vest a sitului nu a mai fost identificată. 

 

3.3.3.5 Speci de amfibieni şi reptile de interes comunitar din situl ROSCI0106 

Bombina bombina 

Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.5 a prezentului studiu.  

Conform Planului de Management al sitului, specia este larg răspândită în sit, fiind observată în multe 

dintre bălţile permanente sau temporare de-a lungul râului Argeş, atât în zona forestieră, cât şi de pajişti 

din sit, în special în perioada mai-iunie. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea studiului prezent această specie nu a fost identificată 

în zona proiectului. De asemenea, nu au fost identificate habitate favorabile pentru aceasta. 

 

3.3.3.6 Specii de mamifere de interes comunitar din situl ROSCI0106 

Lutra lutra 

Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 0 a prezentului studiu.  

În urma investigaţiilor în teren pentru elaborarea Planului de Management al sitului, nu au fost 

observate exemplare aparţinând speciei, însă au fost identificate urme aparţinând acesteia. Conform 

hărţii de distribuţie anexate Planului de Management, habitatul speciei se află în zona proiectului, aceta 

fiind dispus atât în amonte, cât şi în aval. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea studiului prezent această specie nu a fost identificată 

în zona proiectului. De asemenea, nu au fost identificate urme aparţinând acesteia.  
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3.3.3.7 Specii de chiroptere de interes comunitar din situl ROSCI0106 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de chiropterofaună. 

 

3.3.4 ROSCI0138 Pădurea Bolintin 

3.3.4.1 Habitate de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0138 

Conform Formularului Standard al sitului acesta este important pentru conservarea a 3 tipuri de 

habitate de interes comunitar: 91M0, 91Y0 şi 92A0.  

Conform Planului de Management al sitului, habitatul  92A0 Păduri galerii/ zăvoaie cu Salix alba 

şi Populus alba nu a fost identificat în sit, în urma inventarierilor realizate pentru elaborarea acestuia. 

În zona localităţii Căscioarele, conform hărţilor de distribuţie a habitatelor din Planul de Management 

al sitului Natura 2000, ROSCI0138 Pădurea Bolintin – 2015, mai multe conducte trec prin vecinătatea 

a două tipuri de habitate de interes comunitar, 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 

respectiv 91Y0* Păduri dacice de stejar şi carpen. 

Pentru a facilita delimitarea zonelor ce au fost analizate pentru elaborarea studiului prezent, acestea au 

fost numite după localitate (Căscioarele) şi numerotate de la 1 la 5. Zonele sunt reprezentate de 

capetele conductelor de canalizare proiectate ce sunt dispuse de-a lungul drumurilor existente în 

localitate. Este de menţionat că observaţiile s-au desfăşurat şi între aceste zone. În cele ce urmează 

sunt prezentate informaţii cu privire la habitatele de interes comunitar din sit Conform Planului de 

Management al sitului şi a observaţiilor din teren. 

91M0 Păduri balcano-panoice de cer şi gorun 

Habitatul se dezvoltă pe versanţi mediu-puternic înclinaţi, cu expoziţii mai frecvent însorite, culmi, pe 

soluri brune, profunde, dezvoltate pe substrat calcaros, de andezit, bazalt, loess, argilă sau nisip 

(Mountford et al, 2008). 

Habitatul 91M0 grupează pădurile subcontinentale xero-termofile de Quercus cerris, Q. petraea sau Q. 

frainetto şi alte specii de stejari caducifoliaţi (Gafta, 2008).  

Habitatul se găseşte pe suprafeţe mai restrânse în sit, conform hărţii de distribuţie a acestuia, din Planul 

de Management al sitului. 

În urma deplasărilor din teren, în zona Căscioarele observaţiile botanice au fost realizate într-o zonă 

marginală habitatului de interes comunitar 91M0 (conform hărţilor de distribuţie a habitatelor din 

Planul de Management al sitului Natura 2000, ROSCI0138 Pădurea Bolintin, 2015), remarcându-se o 

compoziţie floristică cu elemente caracteristice acestuia, precum: stratul arborilor format preponderent 

din Quercus cerris, Q. robur, Fraxinus excelsior, Tilia tomentosa, Carpinus betulus, abundent Acer campestre şi 

Acer tataricum; în stratul arbuştilor au fost observate exemplare numeroase de Crataegus monogyna, 

abundent Cornus sanguinea şi Cornus mas, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Euonymus europaeus, Morus nigra, 

Sambucus nigra şi Clematis vitalba. 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

 

200 
 

  

 

Conform hărţii de distribuţie a habitatului anexate Planului de management acest tip de habitat are cea 

mai mare acoperire în sit, şi se află în apropierea proiectului, în zona localităţii Căscioarele. 

În urma observaţiilor în teren pentru elaborarea prezentului studiu au fost identificate specii 

caracterisctice aparţinând acestui tip de habitat în zona Căscioarele. Este necesar de menţionat însă, 

că lucrarea va avea loc în apropierea unei zone marginale a habitatului, zonă puternic antropizată, unde 

au fost observate doar unele elemente caracteristice acestuia, precum Carpinus betulus, diverse specii 

aparţinând genului Quercus, precum Q. cerris şi Q. robur. În compoziţia vegetaţiei forestiere a putut fi 

remarcată, de asemenea, prezenţa speciilor Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Carpinus betulus, Ulmus minor, 

Acer campestre (cu valori mari ale abundenţei-dominanţei), A. platanoides, Acer tataricum în stratul 

arborilor, în timp ce stratul arbuştilor este dominat de Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Crataegus 

monogyna, Ligustrum vulgare. 

 

3.3.4.2 Specii de plante de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0138 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de plante de interes comunitar. 

 

3.3.4.3 Specii de nevertebrate de interes comunitar din situl Natura 2000 

ROSCI0138 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de nevertebrate de interes comunitar conform 

Formularului Standard al sitului. 

 

3.3.4.4 Specii de peşti de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0138 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de peşti de interes comunitar. 

 

3.3.4.5 Speci de amfibieni şi reptile de interes comunitar din situl ROSCI0138 

Bombina bombina 

Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunile anterioare ale acestui studiu.  

Conform hărţii de distribuţie anexată Planului de Management al sitului, conductele proiectate din 

reţeaua de canalizare din localitatea Căscioarele se află în apropierea habitatelor de distribuţie ale 

speciei Bombina bombina.  

Triturus cristatus 

Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunile anterioare ale prezentului studiu. 

Conform hărţii de distribuţie anexată Planului de management al sitului, conductele proiectate din 

reţeaua de canalizare din localitatea Căscioarele se află în apropierea habitatelor de distribuţie ale 

speciei Triturus cristatus.  

Emys orbicularis 
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Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunile anterioare ale acestui studiu.  

Conform hărţii de distribuţie anexate Planului de management al sitului, specia nu se află în zona 

proiectului, habitatul favorabil al acesteia fiind reprezentat în special de lacul Hobaia.  

 

3.3.4.6 Specii de mamifere de interes comunitar din situl ROSCI0138 

Lutra lutra  

Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.6 a prezentului studiu. 

Conform Planului de management al sitului, lacul Hobaia reprezintă habitatul favorabil al acesteia, 

având în vedere că lacul cuprinde mai multe specii de peşti ce constituie sursa principală de hrană a 

acesteia. 

 

3.3.4.7 Specii de chiroptere de interes comunitar din situl ROSCI0138 

Situl nu a fost desemnat pentru protecţia unor specii de chiropterofaună de interes comunitar. 

 

3.3.5 ROSCI0043 Comana 

3.3.5.1 Habitate de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Situl a fost desemnat pentru protecţia a cincisprezece tipuri de habitate de interes comunitar (1530* , 

3130, 3150, 3160, 3260, 3270, 40C0* , 6430, 91AA, 91E0* , 91F0, 91I0* , 91M0, 91Y0, 92A0), conform 

Formularului standard al sitului.  

În continuare sunt prezentate câteva informaţii cu privire la locaţiile habitatelor de interes comunitar 

pentru care a fost desemnat situl şi amplasarea proiectului faţă de acestea, conform Planului de 

Management al Parcului Natural Comana. 

1530* Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice 

Aceste tipuri de habitate au origine parţial naturală şi parţial determinată de influenţa distinctă a 

păşunatului bovinelor. Vegetaţia halofitică constă în comunităţi de plante din depresiuni şi stepe 

sărăturate uscate, pajişti sărăturate umede, şi comunităţi de plante anuale din lacurile sărate, periodic 

inundate, cu zonare tipică (Gafta şi Mountford, 2008). 

Conform Planului de management al Parcului Natural Comana (supus dezbaterii), vegetaţia halofilă 

inclusă în acest tip de habitat, se găseşte în zona cuprinsă între DJ 412A şi calea ferată între localităţile 

Grădiştea-Comana (ferma piscicolă). Suprafaţa habitatului este de 1328 ha. 

3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Litorelletea uniflorae şi/sau 

Isoeto-Nanojuncetea 

Habitatul este caracterizat de vegetaţia palustră pionieră – aluvionară ce ocupă terenuri plane sau 

microdepresionare înmlăştinite primăvara şi zvântate spre sfârşitul perioadei de vegetaţie, pe soluri 

aluviale, nisipoase, nisipo-lutoase, nesolidificate, adesea bătătorite, uneori slab sărăturate, cu suprafeţe 
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de 100 - 600 m² până la 1 – 3 hectare, situate în jurul lacurilor, pe marginea băltilor, în luncile inundabile 

ale râurilor (Mountford et al, 2008). 

Habitatul se află în zona Bălţii Comana, cuprinsă între trupul de pădure Grădinari şi terenul agricol 

aparţinând UAT Budeni. Suprafaţa acestuia este de 265 ha. 

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition 

Habitatul depinde de un relief cu bazine acvatice, lacuri, bălţi, canale, microdepresiuni cu apa 

permanentă, adânci de 0,4-2,5 m aflate pe un substrat de depozite aluviale, nisipuri, luturi, argile, loess, 

acoperit de un strat de nămol gros de 10-30 cm (Mountford et al, 2008). 

Habitatul este localizat în Balta Comana, având o suprafaţă de 265 ha. 

3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale 

Acest tip de habitat se întâlneşte în bazine acvatice naturale cu apa permanentă, adânci de 0,8-2,5 m, 

aflate pe un substrat lutos, humico-argilos, soluri gleice cu un orizont de turba bine conturat, pe care 

se diferenţiază un strat mai subţire de nămol sapropelic de 2-15 cm grosime, soluri nămoloase, soluri 

nămolo-nisipoase. Apele distrofice până la slab mezotrofice ale acestor bazine prezintă un grad de 

mineralizare mai scăzut (Mountford et al, 2008). 

Habitatul este localizat în râul Neajlov şi Balta Comana, conform hărţii de distribuţie a acestuia, 

anexată Planului de management. Suprafaţa habitatului este de 1063 ha. 

3260 Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetaţie Ranunculion fluitantis 

şi Callitricho-Batrachion 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

Habitatul este localizat în albia minoră a râului Neajlov (braţe ale acestuia), în suprafaţa teritorial 

administrativă a comunei Singureni, în zona aflată în extravilanul localităților Singureni şi Crânguri în 

vecinătatea trupului de pădure Singureni din unitatea de producţie Călugăreni. Suprafaţa habitatului 

este de 265 ha. 

3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

În urma inventarierilor pentru elaborarea Planului de Management al Parcului Natural Comana, 

habitatul a fost identificat pe Valea Câlniștei în zona localităţilor Copaciu – Cămineasca şi între 

localităţile Stoeneşti şi Hulubeşti. Suprafaţa habitatului de de 265 ha. 

40C0* Tufişuri caducifolias ponto-sarmatice 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

Habitatul este prezent în suprafeţe necultivate agricol de pe raza UAT: Comana, Mihai Bravu, Băneasa, 

Prundu, însă localizarea acestuia nu este reprezentată în Planul de Management al Parcului Natural 

Comana. Suprafaţa habitatului este de 132 ha. 

6430 Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie şi de nivel montan până la alpin 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 
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Habitatul este localizat în zona de nord a ariei protejate, însă localizarea acestuia nu este reprezentată 

în Planul de Management al Parcului Natural Comana. Suprafaţa habitatului este de 265 ha. 

91AA Păduri de stejar alb estice 

Habitatul este xero-termofil şi heliofil şi se dezvoltă pe loessuri sau pe soluri pietroase, cu un conţinut 

ridicat de baze, pe terenuri plane sau pe versanţi cu înclinare mică (Mountford et al, 2008). 

Habitatul este prezent în trupul de pădure Puieni-Burnaz, unitatea de producţie V Padina Tătarului, 

delimitat pe latura nordică de drumul naţional DN 41 Giurgiu. 

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

Salicion albae) 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.3.1 a prezentului studiu. 

Habitatul este prezent în trupul de pădure Călugăreni, unitatea de producţie I Călugăreni reprezentând 

fond forestier administrat de Ocolul Silvic Comana. 

91F0 Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor râuri Ulmenion minoris 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

Acest tip de habitat este prezent în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Comana, UP I 

Călugăreni în trupurile de pădure Singureni, Paleologu, Călugăreni şi Crucea, pe cursul râului Neajlov 

în UP VI Comana, trupul de pădure Grădinari în vecinătatea Bălţii Comana şi UP VII Măgura în trupul 

de pădure cu acelaşi nume. Suprafaţa habitatului este de 7 ha. 

91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

Acest habitat se întâlneşte în trupul de pădure din UP I Călugăreni și UP VI Comana. Suprafaţa 

habitatului este de 1063 ha. 

91M0 Păduri balcano-panoice de cer şi gorun 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.4.13.3.2.1 a prezentului 

studiu. 

Habitatul este larg răspândit, având o suprafaţă de cca. 3455 ha, fiind reprezentat de păduri 

subcontinentale xero-termofile de Quercus cerris sau Q. frainetto şi alte specii de stejari caducifoliaţi, local 

păduri de Q. pedunculiflora, din unităţile de producţie: II Mihai Bravu, IV Islaz, V Padina Tătarului şi 

VII Măgura din cadrul Ocolului Silvic Comana. 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 

Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

Habitatul este izolat, fiind prezent în trupul de pădure Crucea, unitatea de producţie I Călugăreni şi 

trupul de pădure Oloaga Silvestru, UP VI Comana, reprezentând fond forestier administrat de Ocolul 

Silvic Comana. 

92A0 Păduri galerii/ zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 
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Detalii cu privire la preferinţele habitatului sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.1 a prezentului studiu. 

Habitatul este larg răspândit, având o suprafaţă de 26 ha. Habitatul este prezent pe tot cuprinsul sitului, 

în fond forestier administrat de Ocolul Silvic Comana pe cuprinsul UP I Călugăreni, UP II Mihai 

Bravu, UP III Izvoarele, UP IV Islaz, UP V Comana, UP VI Comana, suprafeţe situate în zonele 

inundabile din trupurile de pădure Singureni, Călugăreni, Paleologu și Crucea, străbătute de râul 

Neajlov şi pe terase în zone în care se acumulează o cantitate considerabilă de apa din precipitaţii. 

Stratul arborescente este format din salcie albă (Salix alba) în zonele cele mai joase, cu exemplare de 

plop alb (Populus alba) în zonele mai înalte. Local, cu creşterea nivelului faţă de apă, se asociază în mod 

natural cu plopul negru (Populus nigra), Salix spp., Morus sp., chiar şi Fraxinus sp. şi Quercus pedunculiflora.  

 

3.3.5.2 Specii de plante de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Himantoglossum jankae 

Este o specie perenă, geofită, submediterană, atlantică, xeromezofilă, subtermofilă. Creşte în special 

pe soluri calcaroase, din regiunea de câmpie până în cea montană inferioară. Preferă marginile 

pădurilor de fag, tufărişuri sau pajişti de pe substrat calcaros. Reproducerea este sexuată (polenizare) 

şi vegetativă (Mihăilescu et al., 2015). 

Specia este foarte rară în sit, având indivizi izolaţi. Se dezvoltă pe pajiştile xeromezofile, în regiunea 

nord-estică a ariei protejate. 

Marsilea quadrifolia 

Marsilea quadrifolia este o specie perenă de ferigă regăsită pe marginea apelor, ce sporifică în lunile 

august-octombrie. Conform Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din 

România această specie preferă lacurile, apele stagnante şi mlaştinile din zone de şes şi trăieşte în 

habitate cu substrat argilos cu conţinut de nisip fin şi pietriş. Totodată, solurile preferate de Marsilea 

quadrifolia sunt cele acide, la fel şi zonele expuse la lumină puternică sau semi-umbrite (Mihăilescu et 

al., 2015). 

Specia este larg răspândită în sit, în lunca Neajlovului la nord de Comana şi lunca Câlniştei, între 

Strâmba şi Tr. Crucea. 

Pontechium maculatum subsp. maculatum 

Specia este hemiterofită, xeromezofită, subtermofită, neutrofilă, răspândită în pajişti şi tufărişuri din 

zona stepei până în zona gorunului. Reproducerea este sexuată prin seminţe şi entomofilă (Mihăilescu 

et al., 2015). 

Specia este foarte rară în sit, fiind distribuită în regiunea nord-estică a acestuia.  

 

3.3.5.3 Specii de nevertebrate de interes comunitar din situl Natura 2000 

ROSCI0043 

Anisus vorticuluss 
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Preferă apele stagnante, bogate în vegetaţie, gropi, canale, iazuri, mlastini, dar şi ape încet curgatoare 

în zone de câmpie, fixată pe părţile submerse ale florei dure sau pe diferite substraturi (predominant 

macrofitofilă). Se dezvoltă în apele limpezi, fiind un bioindicator de calitate superioară a habitatului 

(Goriup, 2008). În sit sunt prezente habitate favorabile de interes comunitar: 3130, 3150 şi 3160. 

Specia este larg răspândită în sit, pe cursurile râurilor Câlniştea, Neajlov, Gurban şi în Balta Comana. 

Cerambyx cerdo 

Conform informaţiilor disponibile în cadrul Ghidului sintetic pentru monitorizarea speciilor de 

nevertebrate de interes comunitar din România, larvele speciei Cerambyx cerdo preferă lemnul viu de 

Quercus în partea centrală a Europei, dar şi a altor specii precum Castanea, Juglans, Ceratonia în regiunile 

sudice ale continentului. De cele mai multe ori coleopterul preferă arborii bătrâni şi deterioraţi, larvele 

acestuia dezvoltându-se şi procurându-şi hrana din scoarţa desprinsă a copacilor. În România, 

Cerambyx cerdo este regăsit pe toată suprafaţa ţării. Capacitatea de dispersie a speciei este redusă, aceasta 

nu depăşeşte 500 de metri de locul în care trăiesc. 

Specia este larg răspândită în sit, în fondul forestier din UP VI Comana, UP V Padina Tătarului, UP 

II Mihai Bravu şi UP VII Măgura. 

Coenagrion ornatum 

Larvele acestei specii trăiesc în ape curgătoare, în zonele lentice cu fund mâlos şi zboară în perioada 

iunie-iulie. Dispersia speciei este limitată, între 200 m – 1 km (Jaeschke et al, 2013). Specia se poate 

dezvolta şi în zonele unde se instalează vegetaţie în canalele betonate de scurgere/supraplin de la 

baraje3. 

Această specie se întâlneşte în tot arealul Parcului Natural Comana, unde sunt îndeplinite condiţiile 

ecologice specifice. 

Euphydryas maturna 

Specia preferă marginile de păduri (şi nu numai lizierele de păduri, ci şi ochiuri de pădure), unde fluturii 

găsesc atât plantele gazdă (frasin – în special, plop, sălcii), cât şi surse de nectar, pentru aceasta din 

urmă, utilizând o gamă largă de specii ierboase şi arbustive (Veronica chamaedrys, V. hederifolia, Ligustrum 

vulgare, Acer tatacicum, Populus tremula, Viburnum lantana sau Scabiosa sp. şi Plantagum c, etc.)3. 

Specia se întâlneşte în extremitatea estică a Parcului Natural Comana. 

Euplagia quadripunctaria* 

Specie termohigrofilă, întâlnită în pajişti şi fâneţe umede cu tufărişuri, în luminişurile şi la liziera 

pădurilor umede de foioase, pe malurile cursurilor de apă cu vegetaţie bogată, în desişurile cu arbuşti 

şi pe povârnişurile umede cu tufărişuri şi vegetaţie abundentă. Pe teritoriul României a fost semnalată 

până la circa 1000 m altitudine. Fluturii din această specie sunt întâlniţi frecvent în cursul zilei pe tufele 

de Eupatorium cannabinum aflate în special pe marginea cursurilor de apă şi în pajiştile umede (asociaţia 

vegetală Eupatorium cannabinum R. Tüxen), unde se hrănesc cu nectarul din inflorescenţe şi pe care se 

camuflează foarte bine în cursul zilei. Dacă se simt ameninţaţi, zboară pe ramurile mai înalte ale 

 

3 Ghid Sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România 
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arbuştilor din apropiere (Alnus sp., Rubus sp., Corylus sp., etc.) sau pe alte plante ierboase pe care se pot 

camufla bine (ex. Mentha longifolia, etc.)3.  

Specia se întâlneşte pe Valea Gurbanului, Puieni, Călugăreni, fiind larg răspândită. 

Lucanus cervus 

Este considerată specie polifagă, ce se dezvoltă în lemnul putred (aflat sub nivelul solului) al multor 

specii de foioase, dar preferă quercineele. Poate fi întâlnit în păduri de foioase, cât şi în zone deschise 

cu arbori izolaţi sau cu garduri vii, în grădini urbane şi suburbane, parcuri, păşuni împădurite, oriunde 

există o sursă suficientă de lemn mort3. 

Specia este larg răspândită şi se întâlneşte pe tot cuprinsul ariei Parcului Natural Comana, unde sunt 

îndeplinite condiţiile ecologice. 

Lycaena dispar 

Aceată specie preferă habitatele umede, chiar şi în zone puternic antropizate, pentru că larvele trăiesc 

pe specii de măcriş (Rumex hydrolapathum, R. aquaticus) sau Polygonum bistorta4. Teoretic pot apărea multe 

populaţii în special de-a lungul cursurilor de apă. Tipurile de habitate caracteristice: fâneţe umede-

mlăştinoase, mlaştini, zone inundabile, maluri de râuri şi lacuri3. 

Specia se întâlneşte pe Valea Gurbanului, Puieni, Călugăreni, fiind larg răspândită. 

Morimus asper funereus 

Este considerată a fi o specie polifagă, ce se dezvoltă predominant în lemnul mort de fag şi stejar. 

Adulţii pot fi găsiţi în păduri pe trunchiurile căzute, cioate recente sau buşteni proaspăt tăiaţi de fag, 

stejar, castan, plop, tei, arţar, carpen, salcie, etc3. 

Specia este larg răspândită în aria protejată, habitatele favorabile fiind în fondul forestier din UP VI 

Comana, UP V Padina Tătarului, UP II Mihai Bravu și UP VII Măgura. 

Nymphalis vaualbum* 

Preferă lizierele de pădure din regiunea colinară, plantaţii extensive cu pomi fructiferi, tufărişuri. 

Zboară o dată pe an, în lunile iunie/ iulie şi este specie migratoare. Indivizii care hibernează apar prin 

martie/ aprilie4. Plantele gazdă pentru larvă sunt în principal Salix spp., Populus spp., Ulmus spp., dar 

şi altele precum Betula spp., Hippophae rhamnoides, Morus sp., Rosa sp., Sorbus sp., Alnus sp. (Gascoigne 

et al, 2014). 

Specia este larg răspândită în aria protejată, fiind întâlnită în zonele unde se îndeplinesc condiţiile 

ecologice specifice. 

Osmoderma eremita 

Specie stenotopă, silvicolă, saproxilică şi xilodetriticolă ce preferă pădurile bătrâne de foioase cu zone 

deschise, parcuri, livezi bătrâne. Adultul poate fi observat pe trunchiuri moarte, scorburoase şi cu 

humus sau în acumulări de lemn putred (rezultat ca urmare a prezenţei fungilor non-patogeni) de la 

baza arborilor scorburoşi, în cavităţile ce conţin o cantitate mare de lemn putred aflate pe trunchiuri 

 

4 Goriup, 2008 
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sau ramuri principale. Larvele trăiesc în lemnul putred din scorburile diferitelor esenţe cu frunze 

căzătoare, îndeosebi stejari (Ranius et al., 2002). 

Specia este larg răspândită, habitatele favorabile fiind localizate în fondul forestier din UP VI Comana, 

UP V Padina Tătarului, UP II Mihai Bravu și UP VII Măgura. 

Vertigo angustior 

Conform Ghidului de monitorizare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România, 

specia populează o gamă largă de habitate deschise: pajişti umede sau mlăştinoase, maluri calcaroase 

ale pâraielor, maluri ale râurilor sau lacurilor, mlaştini, dune costiere fixate. Trăieşte sub pietre, printre 

muşchi, sub buşteni, în detritusul de la marginea apelor, printre crăpăturile arborilor bătrâni ale căror 

tulpini se găsesc în apă, de obicei în habitate deschise, neumbrite. 

În zonele mlşătinoase specia este asociată cu vegetaţie în descompunere constând în litieră sau muşchi, 

prezentă în habitate deschise, neumbrite. Poate fi găsită în general în litiera umedă, dar în condiţii de 

umiditate crescută poate urca pe tulpinile plantelor până la 10-15 cm înălţime. În perioadele de secetă 

poate fi găsită în sol. De asemenea, este adesea prezentă în zonele de ecoton dintre diverse tipuri de 

pajişti şi zone umede, distribuţia ei în acest caz putând fi limitată la o bandă îngustă, de doar câţiva 

metri lăţime, care marchează asemenea zone de ecoton şi care se poate întinde pe o lungime de peste 

un kilometru. Preferinţele de habitat ale speciei au aparent caracter regional, diferite habitate fiind 

preferate în diverse părţi ale arealului. În România este o specie de câmpie, dar poate să ajungă la 1000 

m altitudine (Ghidul de monitorizare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar). 

Specia este larg răspândită în aria protejată, fiind pe cursul râurilor Câlniştea, Neajlov, Gurban şi Balta 

Comana. 

 

3.3.5.4 Specii de peşti de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Cobitis taenia 

Detalii cu privire la ecologia acestei specii sunt prezentate în secţiunea 3.3.3.4 a prezentului studiu. 

Specia se află în râurile Neajlov, Câlniştea, Gurban şi Balta Comana. 

Misgurnus fossilis 

Această specie preferă apele stătătoare sau lin curgătoare (zona mrenei până în zona scobarului) din  

zona colinară şi mai rar în cea de şes. În râuri este localizat în sectoarele care prezintă vegetaţie 

submersă, respectiv un facies mâlos. Respiraţia branhială este suplinită în unele cazuri de respiraţia  

intestinală, particularitate care îl face rezistent la lipsa de oxigen din apă. Perioada de reproducere are  

loc în lunile martie-iunie (Bănăţean et al, 2015). 

Specia a fost semnalată doar în Balta Comana. 

Rhodeus amarus 

Această specie trăieşte exclusiv în ape dulci, lipsind chiar şi din cele foarte uşor salmastre. Preferă apele 

stătătoare sau lente, întâlnindu-se pe braţele laterale ale râurilor. Cu toate acestea, specia Rhodeus amarus 

este frecvent observată şi în plin curent, până aproape de zona montană a râurilor. 
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Răspândirea sa este legată de prezenţa lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Femela depune ponta în 

interiorul bivalvei la nivelul branhiilor prin sifonul exhalant, iar embrionii se dezvoltă în interiorul 

bivalvei aproximativ o lună, după care înoată activ în masa apei (Smith et al., 2004, Tatoj et al., 2017). 

Datorită acestui aspect, conservarea speciei depinde în mare măsură de starea gazdelor (Tatoj et al., 

2017). Perioada de reproducere are loc în lunile aprilie-august (Bănăţean et al, 2015). 

Specia este larg răspândită, fiind întâlnită în Balta Comana şi râurile Câlniştea, Neajlov. 

Romanogobio kesslerii 

Detalii cu privire la ecologia acestei specii sunt prezentate în secţiunea 3.3.3.4 a prezentului studiu. 

Specia este larg răspândită, fiind întâlnită în râurile Neajlov, Câlniştea, Gurban şi Balta Comana. 

Umbra krameri 

Preferă ecosistemele acvatice stag-nofile mici, cu substrat mâlos şi bogate în vegetaţie, dar preferă şi  

ecosistemele acvatice lin curgătoare din zona de şes bogate şi ele în vegetaţie. Se hrăneşte cu 

nevertebrate acvatice, în special crustacee planctonice şi ocazional larve de peşte. Perioada de 

reproducere debutează în luna martie şi se încheie în luna aprilie (Bănăţean et al, 2015). 

Specia este larg răspândită, fiind întâlnită în Balta Comana şi râurile Câlniştea, Neajlov, Gurban. 

 

3.3.5.5 Speci de amfibieni şi reptile de interes comunitar din situl ROSCI0043 

Bombina bombina 

Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.5 a prezentului studiu. 

Specia este larg răspândită şi se poate întâlni în zonele unde sunt îndeplinite condiţiile ecologice 

specifice. 

Triturus dobrogicus 

Este o specie acvatică şi terestră. Preferă ape mai adânci, stătătoare sau lin curgătoare din zone deschise 

sau împădurite. În faza terestră sunt întâlniţi în marginea bălţilor ascunşi în stuful culcat la pământ şi  

amestecat cu mâl sau în litiera arboretelor şi subarboretelor (Török et al, 2013). 

Specia este rară în aria protejată, fiind întâlnită în zonele Puieni, Pădurea Fântânele şi Valea 

Gurbanului. 

Emys orbicularis 

Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.2.5 a prezentului studiu. 

Specia este larg răspîndită în sit, habitatele favorabile fiinde reprezentate de Balta Comana şi râurille 

Câlniştea, Neajlov şi Valea Gurbanului. 

 

3.3.5.6 Specii de mamifere de interes comunitar din situl ROSCI0043 

Spermophilus citellus 
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Detalii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 0 a prezentului studiu. 

Specia este larg răspândită, fiind distribuită în pajiştile din raza UAT Călugăreni-Strâmba şi Puieni, 

Valea Gurbanului, Greaca, Prundu. 

 

3.3.5.7 Specii de chiroptere de interes comunitar din situl ROSCI0043 

Myotis myotis 

Coloniile de naştere alcătuite uneori din câteva mii de exemplare pot fi întâlnite în turnuri de biserici, 

poduri spaţioase sau în peşteri. Hibernează în adăposturi subterane, peşteri, mine, pivniţe şi în fisuri 

de stâncă. Vânează cel mai frecvent în păduri de foioase sau mixte, mature, mai rar în păduri de 

conifere, cu substrat semideschis, capturând o parte importantă a pradei direct de pe sol. Poate 

parcurge distanţe semnificative (peste 10 km) de la adăposturi până la habitatele de hrănire. Când 

vânează are un zbor destul de rapid, în general aproape de sol, la o înălţime de 1–2 m (Vlaicu et al, 

2013). 

Specia este larg răspândită în aria protejată, întâlnindu-se în clădirile vechi, dar şi pe lângă gospodării. 

Aceasta mai poate fi întâlnită şi în alte zone din aria protejată unde sunt îndeplinite condiţiile ecologice 

specifice speciei. 

 

3.3.6 ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei 

În cele ce urmează sunt prezentate detalii relevante cu privire la ecologia speciilor de păsări (conform 

informaţiilor disponibile de pe site-ul http://pasaridinromania.sor.ro) menţionate în Formularul 

Standard al sitului şi localizarea habitatelor favorabile ale acestora faţă de proiect. 

 

3.3.6.1 Specii de păsări dependente de habitate de păduri din Anexa I 

• Păsări răpitoare diurne (Accipiter brevipes, Buteo rufinus, Falco vespertinus, Pernis apivorus, Hieraaetus 

pennatus) 

Accipiter brevipes este o specie caracteristică zonelor împădurite de joasă altitudine situate în 

apropierea unei ape. Se hrăneşte cu insecte, şopârle, păsări şi mamifere mici. Cuibul este amplasat la o 

înălţime de 4-9 m, fiind alcătuit din ramuri împletite. 

Buteo rufinus este o specie parțial migratoare în România. Unele exemplare rămân peste iarnă. Este 

specific habitatelor stepice sau cu influență stepică. Cuibărește în zone deschise și semi-deschise, cu 

pajiști/pășuni și mozaicuri cu terenuri agricole. Evită zonele agricole întinse, în special zonele de 

monocultură, fără elemente de mozaic de peisaj. Pentru amplasarea cuibului (construit din crengi și 

resturi vegetale) preferă zone cu stâncărie sau cariere abandonate, pajiști/pășuni cu arbori izolați sau 

în pâlcuri. Se hrănește în special cu micromamifere (ocazional reptile, păsări de talie mică sau insecte, 

precum ortoptere sau coleoptere), pe care le vânează dintr-un punct înalt de observație, zburând în 

cercuri largi sau direct stând pe sol. 

http://pasaridinromania.sor.ro/
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Falco vespertinus vânează cel mai adesea la răsărit şi în amurg, când poate fi văzut zburând la înălţime 

mică, deasupra râurilor. Se hrănește în special cu insecte (mai ales Orthoptere, precum greieri, lăcuste, 

cosași, dar și alte specii. În special în perioada de hrănire a puilor, vertebratele de talie mică pot 

constitui o parte foarte importantă a hranei (micromamifere, șopârle, păsări mici etc.). Cuibărește în 

special în habitate semi-deschise, precum pajiști/pășuni sau mozaicuri agricole tradiționale, cu arbori 

maturi, păduri de mici dimensiuni (plantații de salcâm), zăvoaie, unde sunt prezente cuiburi de corvide 

pe care le foloseşte: colonii de cioară de semănătură (Corvus frugilegus) sau cuiburi izolate de cioară grivă 

(Corvus corone cornix) și coțofană (Pica pica). 

Pernis apivorus este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. Se hrăneşte cu larve şi 

adulţi de insecte, în special viespi şi albine, dar şi cu rozătoare, păsări, şopârle şi şerpi. Cuibăreşte 

adeseori în cuiburi părăsite de cioara de semănătură (Corvus frugilegus). 

Hieraaetus pennatus preferă pentru cuibărire habitatele forestiere în preajma cărora se află zone 

deschise, naturale sau mozaicuri agricole, propice pentru procurarea hranei. Tipurile de păduri în care 

specia cuibărește pot varia. Dieta speciei este compusă din: păsări de talie mică şi medie, 

micromamifere şi mamifere de dimensiuni medii (iepuri, veveriţe etc.), reptile şi uneori insecte. 

• Ciconiiformes (Ciconia nigra) 

Ciconia nigra preferă pădurile deschise, bătrâne, care au în apropiere surse acvatice (bălţi, mlaştini, 

pâraie). Este mai abundentă în pădurile bătrâne din zonele joase, de luncă. Este o specie preponderent 

ihtiofagă, consumă o gamă foarte largă de pești. Suplimentar, se hrănește și cu alte viețuitoare: 

micromamifere (șoareci, chițcani), șopârle, șerpi, amfibieni, păsări de talie mică (în special pui, uneori 

și ouă), insecte de talie mare, nevertebrate acvatice (moluște, crustacee). Cuiburile sunt de dimensiuni 

mari, construite din crengi și căptușite cu iarbă și mușchi. Cuiburile sunt refolosite (adesea de către 

aceiași pereche) ani la rândul. Uneori ocupă cuiburi de mari dimensiuni ale păsărilor răpitoare. 

Cuiburile sunt amplasate pe arbori bătrâni și înalți, deseori la o înălțime considerabilă (10-20 de metri), 

stânci sau alte suporturi similare (polițe în cariere abandonate). 

• Ciocănitori (Piciforme - Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Picus canus) 

Sunt specii preponderent insectivore iar cuiburile sunt amplasate trunchiul arborilor înalţi. Dendrocopos 

medius, cuibăreşte în păduri mature cu frunze căzătoare, în special în cele de stejar şi carpen iar Dryocopus 

martius cuibărește într-o gamă foarte largă de habitate: forestiere, parcuri, grădini, livezi, dar poate 

cuibări și în arbori izolați sau aliniamente (inclusiv zăvoaie). Densitățile speciei Picus canus, depind de 

calitatea habitatelor (preferă habitatele forestiere, dar şi parcuri, zăvoaie), prezența arborilor bătrâni și 

a lemnului mort influențând pozitiv prezența speciei (cuiburile fiind amplasate în scorburi excavate în 

trunchiul arborilor înalți morți sau cu lemn moale).  

 

3.3.6.2 Specii de păsări dependente de habitate terestre din Anexa I 

• Coraciiformes (Coracias garrulus) 
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Este o specie de zone deschise, largi, însorite și cu precipitații mai reduse. Cuibărește în zone de 

pajiști/pășuni sau mozaicuri cu culturi agricole (suprafețe reduse), cu arbori maturi cu scorburi, în 

care cuibărește. O găsim adesea în zone cu soluri nisipoase sau argiloase, cu rupturi sau alunecări de 

teren, unde solul este expus, relativ vertical, în care își poate săpa galerii. Dumbrăveanca este 

predominant insectivoră, speciile mari de insecte reprezentând majoritatea dietei (greieri, coropișnițe, 

diverse coleoptere, larve de fluturi etc.). Consumă adesea și alte specii de nevertebrate care sunt 

prezente pe sol (viermi, miriapode, melci, scorpioni), dar și vertebrate de mici dimensiuni (șopârle, 

șerpi, broaște, micromamifere). 

• Passeriforme (Sylvia nisoria, Lanius minor, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Lullula arborea, 

Motacilla alba, Parus caeruleus, Parus major) 

Hrana acestor specii constă în nevertebrate şi/sau seminţe, fructe ale mai multor specii de plante, sau 

chiar vertebrate de talie mica (ex: Lanius collurio). Speciile Lanius collurio (cuib amplasat în tufe dense şi 

spinoase), Lanius minor (cuib amplasat în arbori), cuibăresc în teren agricol, pajişti, păşuni, tufărişuri 

livezi sau parcuri, iar speciile Parus caeruleus, Parus majos, Lullula arborea în păduri de foioase, conifere 

sau mixte dar şi în zăvoaie, livezi, parcuri, grădini (în cazul speciilor Parus caeruleus, Parus major). Emberiza 

hortulana cuibăreşte în zone deschise cu vegetaţie puţină cu pâlcuri de copaci sau tufe, iar spre deosebire 

de aceasta, Motacilla alba preferă să cuibărească în habitatele situate în apropierea unor ape, fiind 

întâlnită de asemenea și în parcuri, grădini și terenuri agricole, ajungând chiar și în zonele urbane și 

rurale. Specia Sylvia nisoria cuibăreşte în habitatele cu tufărişuri, cuibul fiind amplasat într-un arbust cu 

spini. 

 

3.3.6.3 Specii de păsări dependente de habitate litorale şi ripariene din Anexa I 

• Coraciiforme (Alcedo atthis) 

Este o specie acvatică, fiind legată de ape stătătoare sau lent curgătoare, bogate în pește de mici 

dimensiuni. Are nevoie de maluri abrupte, expuse, fără vegetație (lutoase, argiloase sau de altă natură), 

în care poate să își sape galerii pentru a cuibări. Este preponderent ihtiofagă, consumând specii de 

pești de talie mică, după care plonjează și se scufundă, din locul de pândă situat deasupra apei. 

Suplimentar consumă și nevertebrate (libelule, viermi, melci, creveți, etc.) sau amfibieni. Foarte rar, 

iarna, consumă și fructe de mici dimensiuni (soc) sau tulpini de stuf. Cuibul este amplasat la capătul 

tunelului săpat în pereții din malul apei. Uneori cuibul poate fi amplasat și la câteva sute de metri de 

apă, unde găsește pereți abrupți, potriviți pentru săparea galeriilor. 

 

3.3.6.4 Specii de păsări dependente de habitate de stufăriş din Anexa I 

• Pelecaniformes (Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus) 

Sunt păsări acvatice ihtiofage, însă se pot hrăni şi cu amfibieni sau nevertebrate din zonele acvatice 

sau ocazional cu micromamifere în cazul speciei  Nycticorax nycticorax. În ceea ce priveşte construcţia 

cuiburilor, specia Nycticorax nycticorax foloseşte crengi sau stuf. Amplasarea cuiburilor are loc de obicei 
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în zone mai retrase, ascunse, în vegetație densă, în arbori sau pe stuf, în apropierea sau deasupra apei. 

Speciile Egretta garzetta şi Ixobrychus minutus îşi construiesc cuibul din crengi şi stuf, amplasându-le pe 

sălcii şi uneori în stuf sau lăstărişuri dese din apropierea bălţilor în cazul speciei Egretta garzetta sau în 

arbori sau arbuşti aflaţi în vegetaţia palustră în cazul speciei Ixobrychus minutus. 

• Anseriforme (Aythya nyroca) 

Este prezentă în toate zonele umede mari în perioada de cuibărit, ocupând habitate acvatice întinse 

din zonele joase, bogate în vegetație palustră și cu maluri mâloase. În sezonul de toamnă se adună în 

numere mai mari, pe suprafețele de apă deschise, la început mult mai dispersat, iar apoi, concentrat. 

În perioada de iarnă rămân mai puține exemplare, majoritatea iernând în zonele mediteraneene. Hrana 

constă în specii vegetale (macroalge, muguri și frunze ale speciilor de plante acvatice etc.); nevertebrate 

acvatice ce sunt consumate în special în perioada de cuibărit (moluște, crustacee și insecte acvatice). 

 

3.3.6.5 Specii de păsări asociate cu habitate de ape deschise din Anexa I 

• Păsări răpitoare diurne (Falconiforme - Haliaeetus albicilla) 

Codalbul preferă zonele umede mari, incluzând zonele de luncă ale râurilor, mlaștini extinse, lacuri şi 

zonele de coastă. Pentru cuibărire preferă habitatele forestiere cu arbori înalţi din vecinătatea zonelor 

umede (păduri, zăvoaie, etc.), dar şi stâncăriile (foarte rar cuibăreşte direct pe sol). Este o specie 

carnivoră cu dietă mixtă, incluzând specii de peşti (mai ales speciile care înoată la suprafaţă), specii de 

păsări acvatice precum şi ouăle şi puii acestora, dar şi mamifere de dimensiuni variate: rozătoare, iepuri, 

căprioare oi şi capre (mamiferele mari sunt de cele mai multe ori consumate atunci când sunt detectaţi 

indivizi morţi). Cuibul este o structură masivă din crengi, căptuşită cu muşchi, licheni, alge, iarbă sau 

lână şi este amplasat în arbori înalţi sau în stâncării. 

 

3.3.6.6 Specii de păsări asociate cu habitate de păduri ce nu sunt listate în Anexa I 

• Păsări răpitoare diurne (Falconiforme - Accipiter nisus, Buteo buteo) 

Accipiter nisus trăieşte în zonele de pădure, dar preferă sa vâneze în spaţii deschise, precum lizierele, 

parcurile şi grădinile din zonele apropiate oraşelor. Vânează alte specii diurne de păsări iar cuiburile 

sunt construite la îmbinarea crengilor din copaci, iar teritoriile de împerechere sunt spaţioase, deoarece 

perechile de ulii nu tolerează alte cuiburi în zona. 

Specia Buteo buteo este foarte răspândită, fiind prezentă pe întreg teritoriul țării. Cuibărește în zone 

forestiere (în special păduri, dar și plantații cu suprafețe forestiere mai mari), în zone în care există 

suficiente spații deschise în imediata apropiere (pajiști, pășuni, terenuri agricole), pe care le folosește 

pentru hrănire. Se hrănește în special cu micromamifere (dar și reptile, păsări de talie mică sau insecte), 

pe care le vânează zburând la punct fix, la o înălțime de câțiva metri. Ocazional consumă și cadavre, 

în special pe timpul iernii. Își construiește cuibul în interiorul suprafețelor forestiere, însă la distanță 

mică de lizieră. Cuibul este masiv, amplasat la înălțime în bifurcația crengilor, construit din crengi și 

resturi vegetale. O pereche poate avea mai multe cuiburi, pe care le utilizează alternativ. 
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3.3.6.7 Specii de păsări asociate cuhabitate de terestre ce nu sunt listate în Anexa I 

• Paseriforme (Galerida cristata) 

Trăieşte în habitate deschise, inclusiv în cele realizate de oameni, precum căi ferate sau aeroporturi. Se 

hrăneşte pe sol sau sapă la suprafata, harana constând din  plante (pe care le consumă iarna), şi 

nevertebrate (pe care le consumă vara – insecte – pe care uneori le prinde în zbor, gândaci). Femela 

construieşte un cuib din iarbă într-o denivelare din pământ.  

În ceea ce priveşte prezenţa speciilor din situl Natura 2000 ROSPA0022 în interiorul acestuia sau în 

zona proiectului, plan de management al ariei protejate nu cuprinde informaţii privind localizarea 

tuturor speciilor din sit. Astfel, au fost utilizate Raportările României în baza articolului 12 şi a datelor 

din SOR Ornitodata ca sursă spaţială de localizare a speciilor/ habitatelor favorabile acestora în raport 

cu proiectul prezent. Astfel, conform informaţiilor disponibile, habitat favorabil speciilor a fost 

identificat în sit în cazul majorităţii speciilor, cu excepţia a câteva dintre acestea care nu prezintă 

habitate favorabile în sit (Accipiter brevipes, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus, Egretta garzetta, Aythya nyroca 

şi Haliaeetus albicilla). 

 

3.3.7 ROSPA0161 Lunca Mijocie a Argeşului 

3.3.7.1 Specii de păsări asociate cu habitate acvatice dechise din Anexa I 

• Coraciiforme (Alcedo atthis) 

Informaţii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.6.3 a prezentului studiu. 

• Anseriforme (Aythya nyroca) 

Informaţii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.6.4 a prezentului studiu. 

• Caradriiforme (Chlidonias hybridus, Sterna hirundo) 

Specia Chlidonias hybridus preferă pentru cuibărire zonele umede de la altitudini joase, mai ales 

lacurile în proces de colmatare, lacurile cu vegetație plutitoare și submersă abundentă, râuri și mlaștini. 

În perioada migrației se hrănește în majoritatea habitatelor acvatice, inclusiv golfurile marine având o 

dietă diversificată, consumând insecte terestre sau acvatice, crustacee, amfibieni și pești de dimensiuni 

mici. Hrana este procurată de obicei de la suprafața apei, mai rar plonjând pentru capturarea acesteia. 

Cuiburile sunt construite din papură și sunt poziționate pe vegetația plutitoare sau submersă, în zonele 

cu apă de adâncime mică. 

Sterna hirundo este o specie acvatică, fiind legată mai ales în sezonul de cuibărit ape stătătoare sau 

lent curgătoare, bogate în pește (inclusiv zonele litorale marine). Are nevoie de țărmuri joase, izolate, 

sărace în vegetație (cu zone nisipoase sau stâncoase, zone de pământ cu vegetație acvatică săracă etc.), 

pentru a-și amplasa cuibul. Preferă pentru cuibărit insulele, pentru a se feri de prădători. În perioada 

de migrație poate fi văzută hrănindu-se pe orice corp acvatic bogat în hrană. Este preponderent 

ihtiofagă, se hrănește în special pești de mici dimensiuni; spectrul trofic însă este mai larg, consumând 
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și alte animale planctonice (crustacee, insecte etc). Prada este capturată de obicei de la suprafața apei 

sau din imediata ei apropiere. Cuibul este rudimentar, o scobitură în sol cu resturi vegetale sau pietriș 

• Pelecaniformes (Phalacrocorax pygmeus) 

Se hrăneşte în special cu peşte şi nevertebrate acvatice, scufundându-se până la câţiva metri adâncime 

şi pentru o perioadă de până la un minut. Preferă să cuibărească lângă râuri, lacuri, mlaştini sau în zone 

inundabile. Trăiesc în „cârduri„ şi pescuiesc adesea împreună cu pelicani. La sfârşit de martie şi început 

de aprilie, perechile revin în coloniile vechi unde repară cuiburile existente (alcătuite din crengi şi 

căptuşite cu vegetaţie) sau construiesc cuiburi noi. 

• Gruiforme (Porzana parva) 

Este o specie caracteristică zonelor umede cu multă vegetaţie şi în special stuf. Se hrăneşte cu insecte, 

larve, moluşte, seminţe ale plantelor acvatice. Cuibul este construit de către ambii parteneri, din frunze 

de stuf şi fire de plante, în locuri greu accesibile având formă de sferă.  

 

3.3.7.2 Specii de păsări asociate cu habitate de stufăriş din Anexa I 

• Păsări răpitoare diurne  (Falconiforme - Circus cyaneus) 

Specia cuibărește în regiuni deschise, în special pajiști/pășuni, dar și zone mlăștinoase, plantații tinere 

de conifere, turbării din taiga, terenuri agricole din zone joase sau deluroase. Iernează în zone deschise, 

în special la altitudini mai mici și este întâlnit adesea pe terenurile agricole. Se hrănește în special cu 

mamifere de talie mică (șoareci, șobolani, iepuri) și păsări de talie mică. În perioada de reproducere 

hrana predominantă este reprezentată de pui de pasăre sau păsări de talie mică. Ocazional consumă și 

nevertebrate, reptile, amfibieni sau ouă de pasăre. Prada este capturată în principal pe sol. Cuibul este 

amplasat pe sol, în vegetație deasă și înaltă. Acesta este construit de către femelă din crengi mici și 

iarbă. 

• Pelecaniformes (Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Ardea purpurea) 

Informaţii cu privire la ecologia speciei Ixobrychus minutus, sunt prezentate în secţiunea 3.3.6.4. 

Specia Botaurus stellaris  este o specie caracteristică zonelor umede, hrănindu-se cu peşti, insecte 

acvatice, broaşte, lipitori şi chiar şoareci. Cuibul este construit de femelă şi este alcătuit din stuf şi alte 

resturi vegetale. 

• Caradriifome (Philomachus pugnax) 

Specia Philomachus pugnax (Calidris pugnax) este caracteristică mlaştinilor, bălţilor şi păşunilor umede, în 

special din tundra arctică. În migraţie este comun pe ţărmuri, pajişti umede, terenuri mlăştinoase şi 

arabile. Specia nu cuibăreşte în România. 

 

3.3.7.3 Specii de păsări asociate cu habitate terestre deschise din Anexa I 

• Ciocănitori (Piciforme - Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Picus canus) 
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Informaţii cu privire la ecologia speciilor Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Picus canus sunt 

prezentate în secţiunea 3.3.6.1 

Specia Dendrocopos syriacus este caracteristică zonelor deschise cum sunt livezile, parcurile şi grădinile. 

Este prezentă şi în păduri de foioase şi conifere acolo unde trunchiurile copacilor depăşesc 25 cm în 

diametru. Cuiburile sunt localizate în trunchuiri de arbori, la înălţimi cuprinse între unu şi şase metri, 

însă cel mai ades sunt întâlnite la o înălţime de circa doi metri. Se hrăneşte cu insecte, fructe şi seminţe 

fiind considerată una dintre ciocănitorile omnivore. Dintre toate speciile de ciocănitori se hrăneşte cel 

mai mult cu fructe şi seminţe. 

• Ciconiiformes (Ciconia nigra) 

Informaţii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.6.1. 

• Păsări răpitoare diurne (Falconiforme - Circaetus gallicus) 

Este o specie ce preferă un mozaic de habitate cu zone împădurite folosite pentru cuibărit şi zone 

deschise preferate pentru hrănire. Se hrăneşte în special cu şerpi şi alege cu precădere speciile 

neveninoase. Se hrăneşte şi cu şopârle, broaşte, mamifere mici şi mai rar cu păsări sau nevertebrate. 

Îşi construieşte anual câte un cuib şi uneori alungă de la cuibul lor alte specii. Cuibăreşte în copaci şi 

mult mai rar pe stânci. Cuibul este construit din crengi şi căptuşit cu iarbă. Iernează în Africa. 

• Paseriforme (Lanius collurio, Lanius minor) 

Informaţii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.6.2. 

În ceea ce priveşte prezenţa speciilor din situl Natura 2000 ROSPA0161 în interiorul acestuia sau în 

zona proiectului, lipsa unui plan de management al ariei protejate a condus la utilizarea Raportărilor 

României în baza articolului 12 ca sursă spaţială de localizare a speciilor/ habitatelor favorabile 

acestora în raport cu proiectul prezent şi a datelor din SOR Ornitodata. Astfel, conform informaţiilor 

disponibile, habitat favorabil speciilor a fost identificat în sit şi chiar intersectat de proiect în zona 

unităţii administrativ-teritoriale Florești-Stoenești şi Găiseni în cazul majorităţii speciilor, cu excepţia 

a câteva dintre acestea care nu prezintă habitate favorabile în sit conform Raportărilor (Ardea purpurea, 

Philomachus pugnax, Circus cyaneus, Sterna hirundo şi Phalacrocorax pygmeus). 

 

3.3.8 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei 

În cele ce urmează sunt prezentate detalii relevante cu privire la ecologia speciilor de păsări (conform 

informaţiilor disponibile de pe site-ul http://pasaridinromania.sor.ro) menţionate în Formularul 

Standard al sitului şi localizarea habitatelor favorabile ale acestora faţă de proiect. 

 

3.3.8.1 Specii de păsări asociate cu habitate terestre deschise din Anexa I 

• Păsări răpitoare diurne (Falconiforme - Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius) 

Informaţii cu privire la ecologia speciei Circus cyaneus sunt prezentate în secţiunea 3.3.7.2. 

http://pasaridinromania.sor.ro/
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Specia Circus pygargus cuibărește în zone deschise, cu vegetație naturală joasă, cu tufărișuri izolate. 

Folosește pentru cuibărire zone de pajiști și pășuni, terenuri agricole, miriști, turbării sau alte zone 

mlăștinoase. În perioada de migrație se hrănește mai mult în zonele joase deschise, inclusiv pe terenuri 

agricole sau zone umede. Preferă ca hrană păsări mici (în special juvenili proaspăt zburați) și mamifere 

de talie mică (șoareci, șobolani), reptile sau insecte de talie mare. Cuibul este amplasat pe sol, în 

vegetație deasă și înaltă. Acesta este construit din crengi mici și resturi de vegetație. 

Specia Falco columbarius este caracteristică zonelor joase împădurite, păşunilor şi mlaştinilor. Este 

cel mai mic dintre răpitoarele din Europa, însă foarte agil şi rapid. Se hrăneşte în special cu păsări mici 

cum sunt ciocârliile, fâsele, vrăbiile. Preferă puii tineri neexperimentaţi. Hrana este completată şi cu 

insecte, mamifere mici şi şerpi. Deşi se reîntorc în acelaşi teritoriu, adeseori nu folosesc acelaşi cuib. 

Nu îşi construieşte propriul cuib şi foloseşte cuiburi mai vechi de cioară sau coţofană, amplasate în 

păduri de conifere sau de amestec. În absenţa acestora cuibăreşte pe margini stâncoase sau chiar pe 

sol. 

• Ciocănitori (Piciforme - Dendrocopos major) 

Specia cuibărește în România, fiind sedentară. Prezența este constantă, fiind o specie cu deplasări în 

general reduse (mai accentuate la exemplarele tinere). În perioada de iarnă, unele exemplare coboară 

în zone mai joase. Este foarte răspândită și nepretențioasă, având o distribuție în general uniformă pe 

întreg teritoriul țării (cu densități care depind de calitatea habitatelor). Cuibărește într-o gamă foarte 

largă de habitate: forestiere, parcuri, grădini, livezi. Preferă pentru cuibărit habitate cu abundență de 

arbori, dar poate cuibări și în arbori izolați sau aliniamente (inclusiv zăvoaie). Consumă în special 

nevertebrate (de pe arbori), iar dintre materiile vegetale nuci, ghinde, semințe, muguri și ocazional sevă 

de arbori. Ocazional consumă și ouă ale altor specii de păsări. Dintre ciocănitori, este una dintre 

speciile cu ce mai diversă dietă. 

• Ciconiiformes (Ciconia ciconia) 

Specia este prezentă în România, doar în perioade de cuibărit. Sosește începând cu luna martie și 

pleacă înapoi în cartierele de iernare la sfârșitul lui august - începutul lui septembrie. Foarte puține 

exemplare rămân peste iarnă (în special cele cu probleme). Este o specie antropofilă, majoritatea 

cuiburilor fiind amplasate în zone populate, sau în apropierea acestora. Cuibărește în zone deschise, 

bogate în fânețe/pajiști sau terenuri agricole tradiționale, mozaicate. Este abundentă în special în 

apropierea unor zone mai umede (lunca Dunării sau a râurilor mari, pajiști umede din depresiuni 

intramontane). Consumă o gamă foarte largă de viețuitoare: micromamifere (șoareci, chițcani), 

șopârle, șerpi, amfibieni, păsări de talie mică (în special pui, uneori și ouă), insecte de talie mare. În 

zonele acvatice hrana se diversifică și include pești și nevertebrate acvatice (moluște, crustacee). 

 

3.3.8.1 Specii de păsări asociate cu habitate litorale şi ripariene din Anexa I 

• Caradriifome (păsări limicole - Glareola pratincola, Recurvirostra avosetta) 
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Sunt specii ce preferă malurile apelor, puii fiind nidifugi. Glareola pratincola, este o specie caracteristică 

zonelor deschise, sărăturoase, nisipoase, cu puţină vegetaţie, din apropierea lagunelor, hrănindu-se 

preponderent cu insecte pe care le prinde în zbor. Recurvirostra avosetta preferă în perioadele de cuibărit, 

marginile habitatelor acvatice salmastre sau sărate, cu ape stătătoare, puțin adâncă și vegetație redusă 

(cu porțiuni de mâl expuse). Preferă zonele izolate de mal, adesea insule sau zone vegetație emergentă, 

pentru a fi ferite de prădători. În afara perioadei de cuibărit poate fi întâlnită în majoritatea habitatelor 

acvatice, în locurile cu apă puțin adâncă, unde poate procura hrana ce constă în principal din 

nevertebrate acvatice, dar și pești, materiale vegetale. Ambele specii îşi fac cuibul  pe sol într-o 

adâncitură de pământ căptuşită cu resturi vegetale. 

• Ciconiiformes (Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus) 

Lopătarul (Platalea leucorodia) este o specie caracteristică bălţilor şi lacurilor puţin adânci cu stufărişuri 

şi pâlcuri de copaci. Cuibăreşte în colonii alături de stârci şi cormorani. Cuibul este alcătuit din crenguţe 

şi stuf. Se hrăneşte în zone cu apă mică unde prinde insecte acvatice, larvele acestora, moluşte, broaşte 

şi peşti. Spre deosebire de lopătar, ţigănuşul (Plegadis falcinellus) este o specie caracteristică păşunilor 

umede şi stufărişurilor cu pâlcuri de sălcii. Cuibul este amplasat în sălcii sau în stuf. Se hrăneşte cu 

lipitori, insecte acvatice, mormoloci şi peştişori. 

 

3.3.8.1 Specii de păsări asociate cu habitatele de stufăriş din Anexa I 

• Păsări răpitoare diurne (Falconiforme - Circus aeruginosus) 

Specia este  caracteristică zonelor umede în care abundă stuful. Se hrăneşte cu păsări, rozătoare mici, 

broaşte, insecte mai mari etc. Cuibul, ce poate atinge dimensiunea de 80 cm în diametru, este construit 

din crengi, stuf şi este căptuşit la interior cu iarbă. 

• Păsări răpitoare nocturne  (Strigiforme – Asio flammeus) 

Ciuful de câmp este caracteristic zonelor deschise reprezentate de păşuni, stufărişuri, mlaştini şi 

terenuri agricole. Se hrăneşte cu rozătoare, iepuri, lilieci, păsări şi insecte. Foloseşte pentru hrănire un 

teritoriu cuprins între 15-200 ha. Cuibăreşte pe sol, cuibul fiind reprezentat de o adâncitură în sol 

căptuşită cu resturi vegetale şi pene. 

• Pelecaniformes (Ardea purpurea, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax) 

Informații cu privire la preferinţele speciilor Egretta garzetta şi Nycticorax nycticorax sunt prezentate în 

secţiunea 3.3.6 

 

3.3.8.2 Specii de păsări asociate cu habitate de ape deschise din Anexa I 

• Anseriforme (Aythya nyroca) 

Informaţii cu privire la ecologia speciei sunt prezentate în secţiunea 3.3.6.4 a prezentului studiu. 

• Pelecaniformes (Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus) 
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Ambele specii sunt ihtiofage şi preferă zonele umede. Specia Pelecanus onocrotalus cuibăreşte în colonii 

mari unde cuiburile sunt alăturate, construite simplu (adâncituri căptuşite cu plante). Cuibul speciei 

Pelecanus crispus este mai elaborat, alcătuit din rizomi de stuf şi alte resturi vegetale.  

 

3.3.8.1 Specii de păsări asociate cu habitatele terestre ce nu sunt listate în Anexa I 

• Passeriformes (Aegithalos caudatus, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Carduelis cannabina, Carduelis 

carduelis, Coccothraustes coccothraustes, Erithacus rubecula, Phylloscopus collybita, Pyrrhula pyrrhula, Corvus 

corax, Emberiza citrinella, Lanius excubitor, Miliaria calandra (Melanocorypha calandra), Motacilla alba, 

Oenanthe oenanthe, Saxicola rubetra, Saxicola torquata) 

Speciile Carduelis chloris, C. spinus, C. cannabina şi C. carduelis sunt specii granivore şi 

cuibăresc în pajişti, păşuni, tufărişuri, livezi, parcuri, liziere etc. iar C. spinus preferă pădurile de conifere, 

foioase sau liziere. Cuiburile sunt elaborate, cu structură din crengi, căptușite cu materii vegetale 

(mușchi, iarbă), pânză de păianjen, păr de animale, pene etc. Acestea sunt amplasate în arbori sau tufe 

în cazul speciei Carduelis carduelis. 

Specia Aegithalos caudatus  preferă habitatele forestiere în cadrul cărora există un strat arbustiv bine 

dezvoltat. Este prezent în pădurile de foioase și de amestec, mai ales în cadrul pădurilor ripariene, a 

lizierelor, a pădurilor în regenerare sau grupuri de arbori izolați. Este prezent de asemenea în habitate 

antropice (ex: parcuri, grădini etc). Hrana preferată este formată din nevertebrate de dimensiuni mici, 

dar se poate hrăni și cu semințe, muguri sau seva de arbori. Caută hrană în coronamentul arborilor și 

în tufe, uneori pe sol. 

Specia Coccothraustes coccothraustes cuibărește în habitate forestiere, în special în păduri de 

foioase cu carpen, în amestec cu cvercinee sau alte specii. Uneori apare și în păduri de amestec cu 

rășinoase, în special în partea joasă a acestora, din punct de vedere altitudinal. Consumă în special 

hrană vegetal, în special semințe, muguri sau flori. Semințele de carpen constituie o parte semnificativă 

a hranei. Consumă și semințe lemnoase greu de deschis (precum semințe de cireșe), pe care le sparge 

cu ajutorul ciocului masiv. Puii sunt hrăniți în special cu nevertebrate de talie mică. Cuiburile sunt 

elaborate, cu structură din crengi, căptușite cu materii vegetale (mușchi, iarbă, licheni etc). Acestea 

sunt amplasate în arbori, de obicei la înălțime. 

Erithacus rubecula cuibărește într-o largă varietate de habitate, bogate în tufărișuri. Se întâlneşte în 

habitate forestiere (inclusiv păduri de conifere, unde este prezentă de obicei în apropierea lizierelor, 

poienilor sau tăieturilor), parcuri cu aspect natural, zăvoaie, garduri vii etc. are un spectru trofic larg, 

consumând nevertebrate (insecte, păianjeni, viermi etc.), semințe și fructe. În cazul fructelor, sunt 

consumate în special cele de talie mică (soc, mure, afine etc). Cuibul este elaborat, fiind construit din 

mușchi, iarbă uscată, legate cu fire de păr sau ierburi subțiri. Este amplasat în zone de tufărișuri dense, 

aproape de sol, în crăpăturile zidurilor sau ale pereților de stâncă, scorburi etc. 

Phylloscopus collybita  preferă pădurile mature, în zone semi-deschise, parcuri şi grădini. Este o 

specie diurnă, hrănindu-se cu insecte; își caută hrana şi pe sol şi  în coroanele arborilor, prinde insecte 

şi din zbor şi de pe scoarța copacilor. Îşi construieşte cuibul în vegetaţie sau pe sol. 
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Pyrrhula pyrrhula preferă pădurile de foioase şi conifere dar poate fi întâlnită şi în livezi, parcuri, 

grădini. Se hrăneşte cu seminţe, fructe şi muguri de arbori, fructe de arbuşti şi insecte. Cuibăresc în 

perechi solitare, în tufişuri sau copaci, la doi-trei metri deasupra solului. Femela construieşte cuibul, 

din rămurele, muşchi, licheni şi rădăcini.   

• Păsări răpitoare nocturne (Strigiformes - Athene noctua) 

Athene noctua este o specie care preferă pădurile de foioase, dar şi de conifere, livezi, parcuri sau 

chiar grădini, necesitând zone cu tufărişuri şi arboret. În ceea ce priveşte cuibărirea, specia cuibăreşte 

în perechi solitare în structuri de tipul copacilor, tufişurilor, realizându-şi cuibul din rămurele, muşchi, 

licheni şi rădăcini. Este o specie migratoare, migraţia având loc în perioadele octombrie noiembrie în  

perioada de toamnă şi primăvara în intervalul februarie-aprilie. În timpul zilei se găseşte în 

coronamentul arborilor, uneori în stoluri mici. 

• Păsări răpitoare diurne (Falconiformes -  Buteo buteo, Falco subbuteo, Falco tinnunculus) 

Acestea sunt păsări ce preferă în general habitatul forestier pentru cuibărit şi necesită zone largi 

pentru hrănire.  

Falco subbuteo 

Specia este reprezentată de indivizi solitari şi teritoriali (în sezonul de împerechere) care folosesc 

cuiburile abandonate de alte păsări care şi-au încheiat ciclul de reproducere (ciori, coţofene, porumbei, 

stârci etc.). Specia este foarte activă la asfinţit, când vânează păsările care se strâng în stoluri, preferând 

rândunelele, lăstunii şi chiar drepnelele. Ocazional, aceasta vânează şi pe timp de noapte. Şoimul 

rândunelelor începe cuibăritul destul de târziu, de obicei la sfârşitul lunii mai până în august, acest fapt 

fiind strâns legat de abundenţa hranei. 

Falco tinnunculus 

Specia ocupă aproape toate habitatele de la nivelul mării până la altitudinea de 3000-3500 m (în 

Caucaz), incluzând parcuri, livezi, mici petice de pădure, zone agricole şi suburbane, zone stâncoase, 

localităţi, văile râurilor etc. Este capabilă să vadă radiaţiile ultraviolete reflectate de picăturile de urină 

care marchează traseele şoarecilor, pe care-i vânează cu mare eficienţă. Este o specie monogamă care 

cuibăreşte cel mai adesea singular, iar în condiţii favorabile şi colonial. Cuibul este instalat în scorburi 

de copaci, crăpături sau în găuri în ziduri, cornişe, în cuiburi vechi de cioară, corb, coţofană etc. 

Specie Buteo buteo a fost descrisă în secţiunile anterioare. 

• Ciocănitori  (Piciformes - Jynx torquilla) 

Acestea reprezintă un grup destul de simplu de caracterizat, dat fiind că toate speciile sunt sedentare 

(nu fac mişcări sezoniere) şi prezintă aceleaşi particularităţi ecologice. Astfel, majoritatea preferă 

corpuri mari de pădure, cu locuri de hrănire reprezentate de arbori bătrâni cu scorburi, lemn şi 

buturugile putrezite pe pat de frunze moarte, copacii atacaţi de insecte etc. 

Specia Jynx torquilla este insectivoră, preferând ca resursă de hrană diferite specii de nevertebrate. 

Aceasta obişnuieşte să cuibărească în zone precum pajişti, păşuni, livezi, parcuri, liziere etc. Preferinţa 

acestei specii pentru anumite nevertebrate (furnici), dar şi imposibilitatea acesteia de a escava în lemn 
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pentru căutarea hranei pe timp de iarnă, aceasta reprezintă singura ciocănitoare obligată să întreprindă 

migraţii în perioada septembrie-aprilie.  

Perioada de reproducere începe în luna aprilie, aceasta depunând ouăle începând cu luna mai. 

• Bucerotiforemes (Upupa epops) 

Denumită popular pupăză, aceasta este o specie predominant insectivoră, dieta acesteia fiind formată 

din greieri, coropişniţe, coleoptere, larve de fluturi etc.). În plus faţă de cele enumerate, aceasta se 

hrăneşte şi cu specii de nevertebrate care sunt prezente pe suprafaţa solului sau în interiorul acestuia 

(viermi), dar şi cu specii vertebrate precum amfibieni şi reptile de dimensiuni reduse. 

Din punct de vedere al habitatului favorabil, aceasta cuibăreşte de cele mai multe ori în habitate 

deschise sau semi-deschise de tipul pajiştilor, păşunilor cu arbori bătrâni, livezilor, zăvoaielor sau chiar 

zonelor utilizate în scop agricol (combinaţie de terenuri agricole cu zone naturale). 

 

3.3.8.1 Specii de păsări asociate cu habitate litorale şi ripariene ce nu sunt listate în 

Anexa I 

• Charadriiformes (Charadrius dubius, Vanellus vanellus) 

Aceste specii cuibăresc pe arii extinse, în zone joase şi umede, în habitate deschise cu vegetaţie redusă, 

inclusiv pe terenuri agricole, lunci şi zone umede. Cuibul reprezintă în general o mică adâncitură în 

sol, acoperită cu fire de vegetaţie. 

 

3.3.8.1 Specii de păsări asociate cu habitate de stufăriş ce nu sunt listate în Anexa I 

• Passeriformes (Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, 

Emberiza schoeniclus, Motacilla flava, Panurus biarmicus, Parus caeruleus şi Parus major); 

Hrana acestor specii constă în nevertebrate şi/ sau seminţe, fructe ale mai multor specii de plante, sau 

chiar vertebrate de talie mica.  

Specia Acrocephalus arundinaceus preferă să trăiască în zone cu vegetaţie acvatică, în special în 

zone cu stuf şi trestie, acolo unde adâncimea apei este mică. În ceea ce priveşte preferinţele faţă de 

hrană, aceasta utilizează ca resursă trofică de cele mai multe ori insecte şi alte nevertebrate sau chiar 

vertebrate de dimensiuni reduse, pe timpul anotimpurilor reci hrănindu-se chiar cu fructe. Cuibul este 

realizat prin tehnica împletirii de către femelă şi este alcătuit din frunze în jurul tulpinilor de stuf, la 

cca. un metru deasupra apei. Reproducerea are loc în perioada martie-iulie, în funcţie de zona în care 

se află.  

Speciile Acrocephalus schoenobaenus şi Acrocephalus scirpaceus sunt specii comune în 

stufărişuri, mlaştini sau alte tipuri de vegetaţie deasă, fiind întâlnite de cele mai multe ori de-a lungul 

malurilor lacurilor sau râurilor. Emberiza schoeniclus preferă zone similare acestora, fiind regăsită 

în stuful din apropierea lacurilor, mlaştinilor şi a câmpurilor umede. 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

 

221 
 

  

 

Motacilla flava este o specie migratoare, aceasta întreprinde migraţii în lunile august-septembrie spre 

teritoriile de iernat (Africa şi Asia), revenind apoi în lunile martie-aprilie în teritoriile de cuibărit din 

Europa. Cuibul acesteia este amplasat la nivelul solului, într-o adâncitură formată de indivizii speciei. 

În ceea ce priveşte preferinţa faţă de habitat, aceasta trăieşte în habitatele umede, cu vegetație joasă, 

cum sunt păşunile, fâneţele şi mlaştinile cu stuf. 

Panurus biarmicus preferă întinderile mari de stuf, zonele umede întinse pe suprafeţe mari, 

abundente în diferite resurse de hrana şi locuri de cuibarit, în timp ce specia Parus caeruleus este larg 

răspândită în păduri de foioase, dar şi păduri mixte, grădini, livezi și parcurile din interiorul localităților.  

• Gruiformes (Rallus aquaticus). 

Rallus aquaticus ocupă zone umede cu ape dulci sau salmastre, stătătoare sau chiar uşor curgătoare 

care oferă vegetaţie densă. Fiind în general o specie retrasă, acest tip de vegetaţie constituie şi locul său 

de hrănire, întâlnindu-se chiar şi în zone deschise atunci când hrana este greu de găsit. 

 

3.3.8.1 Specii de păsări asociate cu habitate acvatice deschise ce nu sunt listate în 

Anexa I 

• Anseriformes (Anas platyrhynchos, Anas strepera, Anser albifrons, Anser anser şi Aythya ferina); 

Toate speciile prezente în acest grup sunt caracteristice sistemelor acvatice întinse, câteva dintre ele 

fiind nepretenţioase la cerinţele de habitat, folosind orice curs de apa (permanent sau nepermanent) 

de la canale de irigaţie până la lagune (Anas platyrhynchos). Majoritatea speciilor prezintă un caracter 

gregar, iar cuibărirea se face în colonii. Cuiburile sunt amplasate în apropierea apei, direct pe sol, 

ascunse în vegetaţie, uneori chiar şi în scorburi (Anas platyrhynchos).  

Specia Anser albifrons nu cuibăreşte în România, fiind prezentă în ţară exclusiv pentru iernat 

(octombrie-martie), de obicei în zonele de câmpie. În cartierele  de iernare hrana acesteia este 

constituită din boabe (porumb, grâu etc.), frunze ale grâului, rapiţei etc. Spre deosebire de aceasta, 

specia Anser anser cuibăreşte în România, fiind prezentă în ţară pe tot parcursul anului. Fiind o specie 

erbivoră, aceasta consumă materie vegetală (ierburi, muguri, rădăcini etc). În perioada de cuibărit 

utilizează ca sursă de hrană materiale vegetale din culturile agricole (frunzele de grâu, rapiţă etc.). 

Anas strepera este o specie întâlnită în apele dulci, stătătoare sau curgătoare lente, bogate în vegetaţie 

emergentă. Sursa de hrană a acestei specii este reprezentată de vegetaţie acvatică, insecte, viermi sau 

chiar peşti de dimensiuni mici. Principala resursă de hrană a speciei Aythya ferina este alcătuită din 

insecte acvatice şi microcrustacee, în timpul iernii şi al migraţiei fiind regăsită pe suprafeţele lacurilor 

de acumulare sau în ape marine.  

 

• Podicipediformes (Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis şi Tachybaptus ruficollis). 

Pe teritoriul României specia Podiceps cristatus cuibăreşte în zonele de deal şi câmpie, fiind o specie 

sedentară regăsită în habitate acvatice naturale, bogate în vegetaţie (bălţi, mlaştini, malurile lacurilor). 

Aceasta este o specie ihtiofagă care utilizează ca sursa principală de hrană diferite specii de peşti de 
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talie mică şi medie. Similar, specia Podiceps grisegena cuibăreşte în zone umede din România, fiind 

o specie parţial migratoare, o serie de indivizi alegând să rămână în ţară şi pe timpul anotimpului rece. 

Acesta se hrăneşte cu peşti şi nevertebrate acvatice. Podiceps nigricollis are caracteristici similare 

celorlalte două specii, pentru cuibărit preferând habitatele umede cu ape puţin adânci, bogate în 

vegetaţie submersă şi palustră, stufărşuri extinse, dar şi ape curgătoare line cu maluri bogate în vegetaţie 

palustră. În afara perioadei de cuibărit aceasta este prezentă pe majoritatea corpurilor de apă 

neîngheţate. 

Tachybaptus ruficollis cuibăreşte pe întreg teritoriul ţării, în zonele de deal şi câmpie. Aceasta este 

strâns legată de habitatele acvatice naturale, bogate în vegetaţie. Fiind o specie carnivoră, specia de 

hrăneşte cu o gamă largă de organisme acvatice, preponderent nevertebrate acvatice, amfibieni, 

moluşte, sau peşti de dimensiuni reduse. 

În ceea ce priveşte prezenţa speciilor din situl Natura 2000 ROSPA0112 în interiorul acestuia sau în 

zona proiectului, lipsa unui plan de management al ariei protejate a condus la utilizarea Raportărilor 

României în baza articolului 12 şi a datelor din SOR Ornitodata ca sursă spaţială de localizare a 

speciilor/ habitatelor favorabile acestora în raport cu proiectul prezent. Astfel, conform informaţiilor 

disponibile, habitat favorabil speciilor a fost identificat în sit şi chiar intersectat de proiect în zona 

unităţilor administrativ-teritoriale Slătioarele, Jilavele, Nenişori şi Armăşeşti în cazul majorităţii 

speciilor, cu excepţia a câteva dintre acestea care nu prezintă habitate favorabile în sit conform 

Raportărilor (Asio flammeus, Circus pygargus, Corvus corax, Lanius excubitor, Pelecanus crispus, Pelecanus 

onocrotalus, Podiceps  grisegena şi Pyrrhula pyrrhula). 

 

3.3.9 ROSPA0146 Valea Câlniştei 

3.3.9.1 Specii de păsări dependente de habitate acvatice deschise din Anexa I 

• Pelecaniformes (Nycticorax nycticorax); 

• Charadriiformes (Chlidonias hybridus);. 

• Anseriformes (Aythya nyroca). 

Informaţii cu privire la ecologia celor trei specii menţionate sunt prezentate în secţiunile anterioare. 

 

3.3.9.1 Specii de păsări dependente de stufărişuri din Anexa I 

• Pelecaniformes (Ardeola ralloides, Egretta garzetta) 

Ardeola ralloides este o specie care cuibăreşte pe teritoriul României, putând fi regăsită în ţară doar 

în perioada de cuibărit (aprilie - doua parte a lunii septembrie). Aceasta preferă habitatele acvatice 

naturale, întinse, cu vegetaţie bogată în care se amplasează în colonii şi mlăştinoase întinse, pentru 

hrănire. Fiind o specie carnivoră, aceasta se hrăneşte cu nevertebrate acvatice, amfibieni sau peşti de 

dimensiuni reduse.  
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3.3.9.1 Specii de păsări asociate cu habitate terestre din Anexa I 

• Coraciiformes (Alcedo atthis); 

• Passeriforme (Anthus campestris, Emberiza hortulana, Lanius collurio). 

Anthus campestris este o specie cuibăritoare în România care cuibăreşte în regiuni de câmpie şi 

dealuri joase ale ţării. Fiind o specie migratoare, aceasta vine pe teritoriul ţării în luna aprilie şi îl 

părăseşte în august. Habitatele favorabile acesteia sunt cele deschise, uscate, cu vegetaţie scundă şi 

tufişuri izolate (habitatele stepice, marginile terenurilor agricole, păşunile, habitatele semi-deşertice). 

Aceasta este o specie preponderent insectivoră, hrana fiind constituită în mare parte din insecte, dar 

şi alte nevertebrate (Mollusca), seminţe şi rar vertebrate mici (reptile). 

Informaţii referitoare la celelalte specii au fost prezentate anterior în cadrul studiului. 

În ceea ce priveşte prezenţa speciilor din situl Natura 2000 ROSPA0146 în interiorul acestuia sau în 

zona proiectului, lipsa unui plan de management al ariei protejate a condus la utilizarea Raportărilor 

României în baza articolului 12 ca sursă spaţială de localizare a speciilor/ habitatelor favorabile 

acestora în raport cu proiectul prezent. Astfel, conform informaţiilor disponibile, habitat favorabil 

speciilor a fost identificat în sit şi chiar intersectat de proiect în zona unităţii administrativ-teritoriale 

Răsuceni în cazul majorităţii speciilor, cu excepţia a câteva dintre acestea care nu prezintă habitate 

favorabile în sit conform Raportărilor (Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides şi Egretta garzetta). 

 

3.3.10  ROSPA0022 Comana 

3.3.10.1 Specii de păsări dependente de habitate acvatice deschise din Anexa I 

• Anseriformes (Aythya nyroca); 

• Coraciiformes (Alcedo atthis); 

• Charadriiformes (Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Sterna hirundo); 

Chlidonias niger 

Chirighiţa neagră este o specie care în perioada cuibăritului preferă zonele umede de apă dulce şi 

salmastre bogate în vegetaţie, în timp ce în perioada iernării are preferinţe ridicate pentru zonele de 

coastă, golfuri şi lagune cu apă sărată. Aceasta cuibăreşte în colonii mici în vegetaţie acvatică, în zone 

cu apă puţin adâncă. Dieta sa este formată din insecte, peşti (dimensiuni reduse) şi broaşte. 

• Suliformes (Phalacrocorax pygmeus); 

• Gruiformes (Porzana parva, Porzana porzana); 

Porzana porzana 

Aceasta este o specie caracteristică zonelor umede, mlăştinoase, cu vegetaţie abundentă. Fiind o specie 

teritorială, acest comportament tipic se remarcă atât în regiunea de cuibărit, cât şi în cea de iernare. 

Specia Porzana porzana îşi realizează cuibul în vegetaţie, sub forma unei cupe construite de ambii 

parteneri. Dieta sa este formată din insecte şi larvele acestora, melci şi seminţe, plante de apă şi peşti. 
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• Charadriiformes (Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Sterna hirundo); 

• Pelecaniformes (Pelecanus onocrotalus). 

Informaţii cu privire la ecologia speciilor care nu au fost descrise în această secţiune au fost prezentate 

în secţiunile anterioare. 

 

3.3.10.1 Specii de păsări dependente de stufărişuri din Anexa I 

• Păsări răpitoare diurne (Falconiformes - Circus aeruginosus) 

• Charadriiformes (Calidris alpina, Tringa glareola, Recurvirostra avosetta, Platalea leucorodia, 

Himantopus himantopus); 

Calidris alpina este o specie caracteristică zonelor de tundra cu pajişti umede şi lacurilor cu apa salmastră 

şi sărată. În timpul migraţiei şi în cartierele de iernare apare în zonele lagunare şi costiere cu apa 

salmastra sau sarata, în afara sezonului de cuibărit fiind o pasăre gregară ce călătoreşte în grupuri de 

sute/ mii de exemplare. Dieta acesteia este formată din insecte, larvele acestora, viermi, melci, peşti de 

dimensiuni reduse.  

Tringa glareola este o specie cu distribuție largă, în România fiind prezentă pe tot teritoriul țării în 

perioadele de migrație (primăvară şi toamnă), fără să cuibărească însă în interiorul acesteia. Habitatul 

favorabil al acestei specii este constituit din habitate deschise din interiorul pădurilor mlăștinoase sau 

alte zone umede semideschise, cu tufărișuri. În perioada de migrație poate fi întâlnită pe toată 

suprafața țării, pe malurile habitatelor acvatice, acolo unde găsește suprafețe potrivite pentru hrănire 

(zone mâloase cu apă de mică adâncime). Specie carnivoră, aceasta are dieta formată din insecte, 

viermi, gasteropode, crustacee, păianjeni sau chiar pești de talie mică.  

Specia Himantopus himantopus este caracteristică zonelor cu ape puţin adânci, interioare şi coastelor 

marine. Dieta acesteia este alcătuită din insecte, moluşte, peşti de dimensiuni reduse şi seminţe ale 

diferitelor plante. 

• Pelecaniformes (Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, 

Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Philomachus pugnax, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus). 

Specia Egretta alba cuibăreşte în România, fiind prezentă în ţară pe tot timpul anului. Fiind parţial 

migratoare, multe exemplare ale speciei petrec iarna în ţară în cazul în care condiţiile climatice sunt 

favorabile. Specia preferă habitatele acvatice naturale cu suprafeţe mari de stuf, în care îşi amplasează 

coloniile (în zone retrase, izolate). Specie carnivoră oportunistă, aceasta se hrăneşte cu peşti, broaşte, 

şerpi, crustacee, insecte acvatice etc (în zonele umede), cu reptile, amfibieni, păsări şi mamifere de talie 

mică (pe câmpuri, în zone terestre). 

Platalea leucorodia este o specie caracteristică bălţilor şi lacurilor puţin adânci cu stufărişuri şi pâlcuri de 

copaci, care se hrăneşte în zone cu apă mică, acolo unde capturează insecte acvatice, larvele acestora, 

moluşte, broaşte şi peşti. 
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Philomachus pugnax se regăseşte de cele mai multe ori în zona mlaştinilor, bălţilor şi păşunilor umede. 

Fiind o specie migratoare, acesta este des întâlnit pe ţărmuri, pajişti umede, terenuri mlăştinoase şi 

arabile, utilizând ca resursă principală de hrană insecte, amfibieni, peşti de dimensiuni mici, dar şi altele. 

Toate speciile care nu au fost descrise în cadrul acestei secţiuni au fost prezentate în secţiunile 

anterioare ale studiului. 

 

3.3.10.1 Specii de păsări asociate cu habitate terestre din Anexa I 

• Păsări răpitoare diurne (Falconiformes - Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila pomarina, 

Circaetus gallicus, Falco vespertinus, Milvus migrans) 

Aquila pomarina 

Aceasta este o specie migratoare care intră în arealul de cuibărire în luna aprilie, părăsindu-l ulterior şi 

îndreptăndu-se spre cartierele de iernare în intervalul august - septembrie. În ceea ce priveşte 

cuibărirea, aceasta preferă pădurile deschise de foioase, conifere sau mixte, preferând lizierele și 

pădurile ripariene, mai ales din apropierea zonelor agricole, necesare pentru procurarea hranei. 

Milvus migrans 

Aceasta este o pasăre de pradă, diurnă, de mărime medie, caracteristică pădurilor din zonele umede. 

Fiind o specie care cuibăreşte în scobiturile stâncilor şi în copaci înalţi, aceasta preferă să-şi poziţioneze 

cuibul în apropierea zonelor umede şi a aşezărilor umane.  

 

• Păsări răpitoare nocturne  (Strigiformes – Asio flammeus) 

Aceasta este o bufniţă de talie medie caracteristică zonelor deschise precum păşuni, stufărişuri, mlaştini 

şi terenuri agricole. Deşi este activă preponderent pe timpul nopţii, aceasta poate vâna şi în crepuscul 

sau chiar pe timpul zilei, preferând să se hrănească cu  rozătoare, iepuri, lilieci, păsări şi insecte. 

• Ciocănitori (Piciformes - Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Picus canus) 

• Passeriforme (Emberiza hortulana, Ficedula albicollis,  Fringilla coelebs, Lanius collurio, Lanius minor, 

Lullula arborea, Luscinia svecica, Sylvia nisoria) 

Ficedula albicollis este o specie care preferă pădurile de foioase, parcurile şi grădinile. În ceea ce 

priveşte perioadele de cuibărire, aceasta îşi amplasează de cele mai multe ori cuibul în copaci maturi şi 

scorburoşi, cuibărând chiar şi în cuiburi de tip artificial. Sursa de hrană a acestei specii este constituită 

din insecte şi fructe de pădure. 

Fringilla coelebs  

Această specie cuibăreşte pe teritoriul României, fiind parţial migratoare. Femelele şi juvenilii migrează 

mai devreme şi pe distanţe mai lungi, un număr semnificativ de masculi râmânând şi peste iarnă. În 

ceea ce priveşte cuibărirea, aceasta preferă habitate forestiere, parcuri cu arbori abundenţi, maturi, 

zăvoaie de-a lungul râurilor etc., ocupând practic orice tip de habitat forestier, de la păduri de conifere, 

până la pădurile de stejar sau plop din zonele joase. 
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Luscinia svecica este o specie care preferă să habiteze în regiunile joase cu întinderi mari, inaccesibile, 

de mlaştină şi stufăriş, aceasta realizându-şi cuibul ascuns în vegetaţia umedă.  Femela depune ouăle în 

luna mai, clocindu-le singură 13-14 zile. În perioada toamnei, specia întreprinde migraţii şi se 

deplasează în Africa de Nord şi Asia de Sud-Vest. 

• Caprimulgiformes (Caprimulgus europaeus) 

Caprimulgus europaeus este o specie caracteristică zonelor deschise, aride reprezentate de rarişti 

ale pădurilor de conifere sau de amestec şi în păşuni. În ceea ce priveşte cuibărirea, aceasta 

cuibăreşte pe sol, în scobituri de pe pajişti sau la adăpostul copacilor sau tufişurilor, utilizând cuibul 

pe un interval mare de timp (câţiva ani). 

• Charadriiformes (Glareola pratincola) 

• Gruiformes (Crex crex) 

Specie Crex crex este o specie caracteristică zonelor joase de tipul păşunilor umede şi culturilor 

agricole (cereale, rapiţă, trifoi, cartofi). În ceea ce priveşte preferinţele speciei pentru hrană, aceasta se 

hrăneşte cu insecte şi larvele acestora, viermi, seminţe, plante şi mugurii acestora. 

• Coraciiformes (Coracias garrulus) 

• Ciconiiformes (Ciconia nigra) 

• Anseriformes (Anser albifrons) 

Toate speciile care nu au fost descrise în cadrul acestei secţiuni au fost prezentate în secţiunile 

anterioare ale studiului. 

În ceea ce priveşte prezenţa speciilor din situl Natura 2000 ROSPA0022 în interiorul acestuia sau în 

zona proiectului, plan de management al ariei protejate nu cuprinde informaţii privind localizarea 

tuturor speciilor din sit. Astfel, au fost utilizate Raportările României în baza articolului 12 şi a datelor 

din SOR Ornitodata ca sursă spaţială de localizare a speciilor/ habitatelor favorabile acestora în raport 

cu proiectul prezent. Astfel, conform informaţiilor disponibile, habitat favorabil speciilor a fost 

identificat în sit în cazul majorităţii speciilor, cu excepţia a câteva dintre acestea care nu prezintă 

habitate favorabile în sit (Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Phalacrocorax pygmeus, Ardea purpurea, Ardeola 

ralloides, Plegadis falcinellus şi Anser albifrons). 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Caprimulgiformes
https://en.wikipedia.org/wiki/Charadriiformes
https://en.wikipedia.org/wiki/Coraciiformes
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3.4 DESCRIEREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR ŞI HABITATELOR 

AFECTATE (SUPRAFAŢA, LOCAŢIA, SPECIILE CARACTERISTICE) ŞI A RELAŢIEI 

ACESTORA CU ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

ÎNVECINATE ŞI DISTRIBUŢIA ACESTORA 

În mare parte, proiectul nu presupune schimbarea utilizării terenurilor (conductele fiind în general 

propuse pe marginea drumurilor existente), fiind prevăzute măsuri care să reducă orice posibil impact 

ulterior (refacere a vegetaţiei îndepărtate iniţial, desfăşurarea operaţiilor de săpare şi umplere la distanţe 

scurte de timp astfel încât capacitatea productivă a solului excavat să nu fie diminuată semnificativ şi 

să fie redus riscul de colonizare cu specii ruderale şi/ sau alohtone invazive).  

Obiectivele propuse vizează zone cu funcţiuni diverse, folosinţele actuale ale terenurilor pe care vor fi 

realizate componentele proiectului fiind: agricole şi neagricole, căi de comunicaţie rutiere, ferate, 

cursuri de apă şi canale, zone aferente căilor de comunicaţie etc.  

Relieful traversat de lucrări (în mare parte conducte) este format din zone de câmpie, remarcându-se 

aşadar în interiorul ariilor protejate de interes o serie de habitate şi specii tipice acestor zone. 

Nevertebratele deţin un rol esenţial în funcţionarea ecosistemelor datorită pe de o parte regimului de 

hrană – consumatori primari, secundari şi descompunători, iar pe de altă parte plurivalenţei ecologice 

funcţionale – specii polenizatoare, specii pradă (sursă de hrană pentru alte specii de nevertebrate şi 

vertebrate: amfibieni, păsări şi mamifere).  

Ca pradă, nevertebratele reprezintă o sursă trofică atât pentru alte nevertebrate, cât şi pentru amfibieni, 

păsări şi mamifere insectivore. Majoritatea speciilor de nevertebrate prezintă un grad ridicat de 

stenoecie (preferinţe mai mult sau mai puţin stricte de habitat, hrană, condiţii locale etc.), ceea ce le 

face vulnerabile la dereglările condiţiilor de viaţă şi la degradarea habitatelor. Astfel, prezenţa unor 

specii de nevertebrate constituie un indicator al gradului de sănătate a habitatului populat de către 

acestea.  

Într-un sistem acvatic, peştii reprezintă unele dintre speciile esenţiale privind existenţa şi funcţionarea 

unui ecosistem complex. Ca pradă/prădător, speciile de peşti intervin în ciclul nutrienţilor de tip fosfor 

şi azot, susţinând astfel un mediu acvatic sănătos, bogat în producători primari (alge şi plante) şi 

consumatori, având un rol determinant în menţinerea unor populaţii numeroase şi viguroase pentru o 

parte dintre speciile de păsări pentru care situl a fost desemnat. 

Amfibienii şi reptilele au dublă calitate în reţelele trofice, fiind atât pradă, cât şi prădător. Când 

populaţiile de amfibieni sunt abundente, acestea pot consuma cantităţi semnificative de organisme 

pradă, servind la limitarea exploziilor populaţionale. Ca pradă, herpetofauna reprezintă o resursă 

trofică importantă pentru alte grupe taxonomice. 

Amfibienii şi reptilele sunt sensibile în principal la deteriorarea sau pierderea habitatelor favorabile. Ca 

urmare a dependenţei de variabilele de habitat (la unele specii ajungând la stenotopie), amfibienii sunt 

consideraţi buni indicatori ai sănătăţii mediului. Ciclul de viaţă complex al amfibienilor necesită 

habitate favorabile diferite pentru depunerea ouălor şi dezvoltarea larvelor şi adulţilor. Spre deosebire 
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de amfibieni, reptilele prezintă plasticitate adaptativă mai ridicată, astfel că acestea nu depind într-un 

grad foarte ridicat de condiţiile de habitat, aceleaşi specii putând ocupa nişe ecologice variabile în 

funcţie de tipurile de ecosisteme.  

Pentru cea mai mare parte a speciilor de amfibieni şi reptile deplasarea între habitate diferite este 

necesară. Acestea întreprind migraţii, astfel că în cazul amfibienilor au fost observate două perioade 

de migraţie: de primăvară (către habitatele de reproducere) şi de toamnă (către habitatele de hibernat), 

în timp ce în cazul reptilelor există adesea două etape de deplasare, una în timpul verii când masculii 

se dispersează în habitat şi una de toamnă, când ambele sexe se plasează în apropierea hibernaculelor. 

Acest lucru reflectă faptul că atât pentru amfibieni, cât şi pentru reptile sunt necesare habitate de 

calitate (atât cele tranziţionale cât şi cele de rezidenţă). Mai mult, aproape toate speciile de herpetofaună 

prezintă o capacitate redusă de dispersie şi adesea nu se pot deplasa către habitate alternative, atunci 

când cel iniţial este degradat sau pierdut. 

Păsările reprezintă un grup taxonomic ce ocupă multe verigi/niveluri trofice în cadrul lanţului trofic 

şi ca şi în cazul altor organisme vii, acestea contribuie la menţinerea nivelurilor sustenabile ale 

populaţiilor pradă şi ale speciilor prădătoare, după moarte asigurând hrana pentru necrofagi şi 

descompunători. Importanţa speciilor de păsări privind funcţionarea optimă a ecosistemelor naturale 

este extrem de variată. Numeroase specii de păsări deţin roluri esenţiale în procesul de reproducere a 

plantelor, prin intermediul serviciilor lor ca specii polenizatoare sau distribuitoare de seminţe, 

prezentând totodată importanţă şi datorită contribuţiei privind menţinerea sub control a populaţiilor 

de specii potenţial dăunătoare (de exemplu, apariţia unor explozii populaţionale de insecte sau 

rozătoare). Unele păsări sunt considerate specii cheie, deoarece prezenţa sau dispariţia acestora dintr-

un ecosistem afectează în mod direct celelalte specii ale lanţului trofic. 

Conform Sekercioglu, 2006, principalele funcţii ecologice asigurate de păsări sunt reprezentate de: 

• Servicii de reglare: împrăştiere de seminţe (în cazul speciilor frugivore), polenizare (specii 

nectarivore), controlul dăunătorilor (specii de păsări ce se hrănesc cu specii de nevertebrate şi 

vertebrate), îndepărtarea cadavrelor (specii necrofage); 

• Servicii suport: depunerea nutrienţilor (specii acvatice), servicii de „modelare” a ecosistemelor 

(specii care sapă cavităţi). 

Având o mobilitate ridicată şi nedependentă în mod strict de habitat, speciile de păsări nu sunt atât de 

puternic afectate de activităţile antropice, putându-se retrage din zona deranjată spre zonele neafectate 

ale habitatului caracteristic. Condiţia obligatorie este aceea ca habitatul caracteristic (favorabil) să nu 

fie distrus şi lucrările antropice să nu fie desfăşurate în etape vulnerabile ale ciclului biologic 

(reproducere, cuibărire, creşterea puilor).  

Mamiferele, în funcţie de nişa ecologică şi/sau trofică pe care o ocupă în cadrul unui ecosistem, deţin 

roluri importante privind funcţionarea acestuia: 

• Micromamiferele – contribuie la diversitatea vieţii atât ca prădători, cât şi ca pradă. Prin această 

interacţiune cu alte grupe de animale, mamiferele influenţează reţelele trofice şi controlează 

nivelurile populaţionale ale prădătorilor, insectelor şi a speciilor-gazdă pentru paraziţi. De 

exemplu chiropterele insectivore sunt prădători naturali pentru adulţii sau larvele a numeroase 

grupe de artropode nocturne. În timpul nopţii chiropterele consumă o cantitate semnificativă 
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de artropode, multe dintre ele dăunătoare, având un rol esenţial în reglarea populaţiilor 

acestora. Prezenţa liliecilor constituie un element important pentru sănătatea ecosistemelor 

forestiere, dar şi a livezilor (Borda şi Borda, 2008). 

• Macromamiferele – facilitează fluxul de nutrienţi prin conectarea ecosistemelor adiacente şi 

ocupă un loc unic în reţelele trofice, care nu poate fi ocupat de alte animale, prin dispersia 

directă a seminţelor sau consumarea animalelor care dispersează seminţe. De asemenea, ca şi 

în cazul altor specii de prădători, mamiferele de talie medie controlează nivelurile populaţionale 

ale speciilor pradă – mamifere de talie mică, reptile, amfibieni şi păsări. 

Pentru o înţelegere mai bună a tipului de relaţie cauză-efect care poate să apară ca urmare a realizării 

proiectului, şi pentru a putea stabili cele mai potrivite măsuri de reducere a impacturilor potenţiale, în 

cele ce urmează, în Anexa I a prezentului studiu sunt prezentate principalele funcţii ecologice asociate 

habitatelor şi speciilor de interes comunitar ce fac obiectul conservării în siturile Natura 2000 

intersectate sau învecinate proiectului. 

 

3.5 STATUTUL DE CONSERVARE AL SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES 

COMUNITAR 

Statutul de conservare al habitatelor şi speciilor de interes comunitar a fost analizat pe baza 

următoarelor Directive, Convenţii şi acte legislative: 

1. Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate) privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor 

de faună şi floră sălbatică:  

a. Anexa I - Tipuri de habitate naturale de interes comunitar (inclusiv prioritare) pentru a căror 

conservare este necesară desemnarea unor arii speciale de conservare; 

b. Anexa II - Specii de animale şi de plante de interes comunitar a căror conservare necesită 

desemnarea de arii speciale pentru conservare strictă;  

c. Anexa IV - Specii de animale şi de plante de interes comunitar care necesită protecţie strictă. 

2. Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, abrogată şi înlocuită în 

2009 cu Directiva 2009/147/CE: 

a. Anexa I - Specii de păsări pentru care se impun măsuri speciale de conservare a habitatelor 

acestora, cu scopul de a li se asigura supravieţuirea şi reproducerea în aria de răspândire; 

b. Anexa II – Specii care pot face obiectul vânătorii în cadrul legislaţiei naţionale. 

3. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

a. Anexa 2 - Tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de 

conservare; 
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b. Anexa 3 - Specii de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale 

de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică;  

c. Anexa 4A - Specii de interes comunitar. Specii de animale şi de plante care necesită o protecţie 

strictă; 

d. Anexa 4B – Specii de interes naţional; 

e. Anexa 5A – Specii de interes comunitar, cu excepţia speciilor de păsări, a căror prelevare din 

natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management. 

4. The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource – Red list of 

Threatened Species – Lista Roşie IUCN: 

a. DD – Date insuficiente; 

b. LC – Mai puţin îngrijorător; 

c. VU – Vulnerabil; 

d. NT – Aproape ameninţat; 

e. EN – Periclitat; 

f. CR – Critic periclitat. 

5. Convenţia de la Berna - Convenţie din 19 septembrie 1979 privind conservarea vieţii sălbatice şi a 

habitatelor naturale din Europa: 

a. Anexa I – Specii de floră sălbatică protejate;  

b. Anexa II – Specii de faună strict protejate. 

6. Convenţia de la Bonn – Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice: 

a. Anexa II – Specii migratoare care au un statut nefavorabil de conservare şi necesită acorduri 

internaţionale pentru conservare şi management. 

Statutul de conservare al habitatelor şi speciilor de interes comunitar identificate în interiorul siturilor 

Natura 2000 prezente în zona de studiu, dar şi în imediata vecinătatea a acesteia, este prezentat în 

tabelele din subcapitolele următoare. 

 

3.5.1 Habitate de interes comunitar 

Statutul de conservare al habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 

2000 analizate în prezentul studiu este prezentat în tabelul următor. 

 

Tabelul nr. 3-12 Statutul de conservare al habitatelor de interes comunitar pentru care au fost 

desemnate ariile siturile Natura 2000 analizate în prezentul studiu este prezentat în tabelul următor. 
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Nr. 
crt. 

Cod Denumire 
Corespondenţa cu 

habitatele de 
interes naţional5 

Directiva 
habitate 

OUG 
57/2007 

Statut de 
conservare 

în 
România6 

1.  1530* 
Pajişti şi mlaştini sărăturate 

panonice 

R1502-R1510, 
R1512-R1514, 
R1516, R1517, 
R1519-R1526, 
R1529-R1533 

Anexa I Anexa II 
Favorabilă 
cu tendinţă 
necunoscută 

2.  3130 

Ape stătătoare oligotrofe 
până la mezotrofe cu 

vegetaţie din Litorelletea 
uniflorae şi/sau Isoeto-

Nanojuncetea 

R2211, R2212, 
R2213 

Anexa I Anexa II 
Favorabilă 
cu tendinţă 
necunoscută 

3.  3150 
Lacuri eutrofe naturale cu 
vegetaţie tip Magnopotamion 

sau Hydrocharition 

R2202, R2203, 
R2204, R2205, 

R2206 
Anexa I Anexa II 

Favorabilă 
cu tendinţă 
necunoscută 

4.  3160 
Lacuri şi iazuri distrofice 

naturale 
R2207 Anexa I Anexa II 

Favorabilă 
cu tendinţă 
necunoscută 

5.  3260 

Cursuri de apă de la nivel de 
câmpie la nivel montan, cu 

vegetaţie Ranunculion fluitantis 
şi Callitricho-Batrachion 

R2208 Anexa I Anexa II 
Inadecvată 
cu tendinţă 
necunoscută 

6.  3270 
Râuri cu maluri nămoloase 
cu vegetaţie de Chenopodion 

rubri p.p. şiBidention p.p. 
R5312 Anexa I Anexa II 

Favorabilă 
cu tendinţă 
necunoscută 

7.  40C0* 
Tufişuri caducifoliate ponto-

sarmatice 
R3128, R3129, 

R3131 p.p., R3132 
Anexa I Anexa II 

Inadecvată 
cu tendinţă 
necunoscută 

8.  6430 
Liziere de ierburi înalte 

hidrofile de câmpie şi de 
nivel montan până la alpin 

R3701, 3702, 3703, 
3706, 3707, 3708, 

R3714 
Anexa I Anexa II 

Favorabilă 
cu tendinţă 
necunoscută 

9.  91E0* 

Păduri aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

R4401, R4402, 
R4405, R4407, 

R4408 
Anexa I Anexa II 

Inadecvată 
cu tendinţă 
necunoscută 

10.  91F0 

Păduri mixte riverane de 
Quercus robur, Ulmus laevis, 

Fraxinus excelsior sau Fraxinus 
angustifolia, din lungul marilor 

râuri Ulmenion minoris 

R4404, R4409, 
R4410, R4411 

Anexa I Anexa II 
Inadecvată 
cu tendinţă 
necunoscută 

11.  91AA* Păduri de stejar alb estice 
R4158, R4161, 
R4162, R4163 

Anexa I Anexa II 

Nefavorabilă 
(rea) cu 

tendindinţă 
necunoscută 

12.  91I0* 
Vegetaţie de silvostepă 

eurosiberiană cu Quercus spp. 

R4138, R4146, 
R4148, R4156, 
R4157, R4159 

Anexa I Anexa II 

Nefavorabilă 
(rea) cu 

tendindinţă 
necunoscută 

 

5 Gafta şi Mountford, 2008 

6 Conform Raportului sintetic privind evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România 
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Nr. 
crt. 

Cod Denumire 
Corespondenţa cu 

habitatele de 
interes naţional5 

Directiva 
habitate 

OUG 
57/2007 

Statut de 
conservare 

în 
România6 

13.  91 M0 
Păduri balcano-panoice de 

cer şi gorun 

R4132, R4133, 
R4134, R4136, 
R4137, R4140, 
R4142, R4149, 

R4150, 
R4151, R4152, 
R4153, R4154, 

R4155 

Anexa I Anexa II 
Inadecvată 
cu tendinţă 
necunoscută 

14.  91Y0 
Păduri dacice de stejar şi 

carpen 

R4124, R4125, 
R4126, R4143, 

R4147 
Anexa I Anexa II 

Inadecvată 
cu tendinţă 
necunoscută 

15.  92A0 
Păduri galerii/ zăvoaie cu 
Salix alba şi Populus alba 

R4406 Anexa I Anexa II 
Inadecvată 
cu tendinţă 
necunoscută 

 

3.5.2 Specii de plante de interes comunitar 

În tabelul următor este prezentat statul de conservare al speciilor de plante de interes comunitar din 

siturile Natura 2000 analizate în cadrul acestui studiu. 

 

Tabelul nr. 3-13 Statutul de conservare al speciilor de plante de interes comunitar din ariile naturale 

protejate din zona proiectului 

Nr. 
crt. 

Cod 
Denumirea 
speciei 

IUCN 
Directiva 
Habitate 

OUG 
57/2007 

Convenţia 
Berna 

Liste Roşii 

Oltean 
et. al., 
1994 

Boşcai
u et. al 

1994 

Oprea, 
2005 

Dihoru şi 
Negrean, 

2009 

1.  6927 
Himantoglossum 
jankae 

NT- Eu Anexa IV - Anexa I R E - - 

2.  1428 Marsilea quadrifolia 
VU- Eu 
LC-G 

Anexa II Anexa 3 Anexa I V E VU - 

3.  6948 
Pontechium 
maculatum subsp. 
maculatum 

LC - Eu Anexa II Anexa 3 Anexa I - - VU - 

Legenda: IUCN - International Union for Conservation of Nature, G - statul sozologic speciei la nivel global, Eu- statutul sozologic 

la nivel european, NT – Near Threatened (aproape ameninţată cu dispariţia) VU- vulnerable (vulnerabilă) , LC -Least Concern (cu 

probabilitate mică de dispariție) -  Liste Roşii: R – specie rară, V- specie vulnerabilă, E - specii periclitate, în pericol de extincţie  

 

3.5.3 Specii de nevertebrate de interes comunitar 

Statutul de conservare al speciilor de nevertebrate de interes comunitar pentru care au fost desemnate 

siturile Natura 2000 analizate în prezentul studiu este prezentat în tabelul următor. 

 

 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

 

233 
 

  

 

Tabelul nr. 3-14 Statutul de conservare al speciilor de nevertebrate de interes comunitar din ariile 

protejate din zona proiectului 

Nr. 
crt. 

Cod Specia IUCN 
Directiva 
Habitate 

OUG 57/2007 
Convenţia 

Berna 

1.  4056 Anisus vorticulus DD - G Anexa II Anexa 3,  Anexa 4A Anexa I 

2.  1088 Cerambyx cerdo VU-G Anexa II, IV Anexa 3 Anexa  I, II 

3.  4045 Coenagrion ornatum LC-G,  NT-Eu Anexa II Anexa 3, Anexa 4A Anexa I 

4.  6169 Euphydryas maturna DD-G, VU-Eu Anexa II, IV Anexa 3 Anexa  I, II 

5.  6199* Euplagia quadripunctaria - Anexa II Anexa 3 Anexa I 

6.  1083 Lucanus cervus NT-Eu Anexa II Anexa 3, Anexa 4A Anexa I, III 

7.  1060 Lycaena dispar LC-Eu, NT-G Anexa II, IV Anexa 3, Anexa 4 A Anexa I, II 

8.  6905 Morimus asper funereus VU-G Anexa II Anexa 3, Anexa 4 A - 

9.  4039* Nymphalis vaualbum LC - Eu Anexa II, IV Anexa 3, Anexa 4 A Anexa I 

10.  6966* Osmoderma eremita NT- Eu, G Anexa II, IV Anexa 3, Anexa 4 A Anexa  I, II 

11.  1014 Vertigo angustior NT - G Anexa II Anexa 3, Anexa 4 A Anexa I 

LC = Least Concern (cu probabilitate mică de dispariţie); NT = Near Threatened (aproape ameninţată cu dispariţia);  VU – Vulnerable 

(vulnerabil); DD - Date insuficiente, G - statut sozologic la nivel global, Eu - statul sozologic la nivel European, G - statutul sozologic 

al speciilor la nivel global 

 

3.5.4 Specii de peşti de interes comunitar 

În tabelul de mai jos este prezentat statutul de conservare al speciilor de ihtiofaună de interes 

comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 analizate în prezentul studiu. 

 

Tabelul nr. 3-15 Statutul de conservare al speciilor de peşti de interes comunitar din ariile protejate 

din zona proiectului şi în vecinătate 

Nr. 
crt. 

Cod 
specie 

Denumire specie IUCN 
Directiva 
Habitate 

OUG 
57/2007 

Cartea Roşie a 
Vertebratelor 

Convenţia 
Berna 

1.  1130 Aspius aspius LC-G 
Anexa II, 
Anexa V 

Anexa 3 - 
Anexa I, 

Anexa III 

2.  6963 Cobitis taenia LC-G, Eu Anexa II Anexa 3 - Anexa III 

3.  1145 Misgurnus fossilis LC-G, Eu Anexa II Anexa 3 - Anexa I, III 

4.  6143 Romanogobio kesslerii LC-G, Eu Anexa II Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I 

5.  5339 Rhodeus amarus LC-G, Eu Anexa II Anexa 3 - 
Anexa I, 

Anexa III 

6.  5197 Sabanejewia balcanica LC-G, Eu Anexa II Anexa 3 - Anexa I, III 

7.  2011 Umbra krameri VU-G, Eu Anexa II Anexa 3 Vulnerabilă Anexa II 

LC = Least Concern (cu probabilitate mică de dispariţie); VU – Vulnerable (vulnerabil) ; G - statutul sozologic al speciilor la nivel global; 

Eu - statutul sozologic al speciilor la nivel European. 

 

3.5.5 Specii de herpetofaună de interes comunitar 

În tabelul de mai jos este prezentat statutul de conservare al speciilor de amfibieni şi reptile de interes 

comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 analizate în prezentul studiu. 

 

Tabelul nr. 3-16 Statul de conservare al speciilor de herpetofauna de interes comunitar din ariile 

protejate din zona proiectul 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

 

234 
 

  

 

Nr. 
crt. 

Cod 
specie 

Denumire specie IUCN 
Directiva 
Habitate 

OUG 
57/2007 

Cartea Roşie a 
vertebratelor 

Convenţia 
Berna 

1.  1188 Bombina bombina LC-G, Eu Anexa II, IV Anexa 3, 4A 
Aproape 

ameninţată 
Anexa I, II 

2.  1166 Triturus cristatus LC-G, Eu Anexa II, IV Anexa 3, 4A Vulnerabilă Anexa I, II 

3.  1993 Triturus dobrogicus NT-G, Eu Anexa II Anexa  3 Periclitată Anexa I, II 

4.  1220 Emys orbicularis NT-G, Eu Anexa II, IV Anexa 3, 4A Vulnerabilă Anexa I, II 

Legendă: LC = Least Concern (cu probabilitate mică de dispariţie); NT = Near Threatened (aproape ameninţată cu dispariţia); G - 

statutul sozologic al speciilor la nivel global; Eu - statutul sozologic al speciilor la nivel European 

 

3.5.6 Specii de păsări de interes comunitar 

Tabelul nr. 3-17 Statutul de conservare al speciilor de păsări din siturile Natura 2000 din 

zona/vecinătatea proiectului 

Nr. 
crt. 

Cod 
specie 

Denumire specie IUCN 
Directiva 

Păsări 
OUG 

57/2007 
Cartea Roşie a 
Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia 
de la Bonn 

1.  A042 Accipiter brevipes LC-G Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 

2.  A086 Accipiter nisus LC-G, Eu - - - Anexa II Anexa II 

3.  A298 
Acrocephalus 
arundinaceus 

LC-G -  - - Anexa II Anexa II 

4.  A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

LC-G - - - Anexa II Anexa II 

5.  A297 Acrocephalus scirpaceus LC - - - Anexa II Anexa II 

6.  A296 Acrocephalus palustris LC - - - Anexa II v 

7.  A168 Actitis hypoleucos LC - Anexa 4B - Anexa II v 

8.  A324 Aegithalos caudatus  LC - - - Anexa II - 

9.  A247 Alauda arvensis LC Anexa II B - - Anexa III V 

10.  A229 Alcedo atthis LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II - 

11.  A054 Anas acuta  LC Anexa II A Anexa 5 C - Anexa III v 

12.  A056 Anas clypeata LC Anexa II A Anexa 5 C - Anexa III v 

13.  A052 Anas crecca LC Anexa II A Anexa 5 C - Anexa III v 

14.  A050 Anas penelope  LC Anexa II A Anexa 5 C - Anexa III v 

15.  A053 Anas platyrhynchos 
LC Anexa II, 

III A  
Anexa 5C 

- 
Anexa III Anexa II 

16.  A055 Anas querquedula LC Anexa II A Anexa 5 C - Anexa III v 

17.  A051 Anas strepera LC-G Anexa II A Anexa 5C - Anexa III Anexa II 

18.  A041 Anser albifrons LC Anexa II B Anexa 5C - Anexa III Anexa II 

19.  A043 Anser anser LC 
Anexa II A, 
Anexa III 

A 
Anexa 5C 

- 
Anexa III Anexa II 

20.  A255 Anthus campestris LC-G Anexa I Anexa 3 - Anexa II  - 

21.  A258 Anthus cervinus  LC Anexa II B - - - V 

22.  A259 Anthus spinoletta  VU Anexa II A Anexa 5 C - Anexa III V 

23.  A226 Apus apus  LC - - - Anexa II v 

24.  A089 Aquila pomarina LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa II V 

25.  A028 Ardea cinerea LC - - - Anexa III v 

26.  A029 Ardea purpurea LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 

27.  A024 Ardeola ralloides LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II - 

28.  A169 Arenaria interpres LC - Anexa 4 B - Anexa II V 

29.  A222 Asio flammeus LC-G Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II - 

30.  A221 Asio otus  LC - - - Anexa II v 

31.  A218 Athene noctua  LC-G - Anexa 4 B - Anexa II - 

32.  A059 Aythya ferina VU 
Anexa IIA, 

IIIB 
Anexa 5C, 
Anexa 5E 

- 
Anexa III Anexa II 

33.  A061 Aythya fuligula LC Anexa II A Anexa 5 C - Anexa III V 

34.  A060 Aythya nyroca LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, III Anexa I, II 

35.  A263 Bombycilla garrulus LC - Anexa 4 B - Anexa II - 
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Nr. 
crt. 

Cod 
specie 

Denumire specie IUCN 
Directiva 

Păsări 
OUG 

57/2007 
Cartea Roşie a 
Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia 
de la Bonn 

36.  A021 Botaurus stellaris LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II Anexa II 

37.  A067 Bucephala clangula LC Anexa II B Anexa 5 C Vulnerabilă Anexa III  

38.  A087 Buteo buteo LC - - - Anexa II Anexa II 

39.  A088 Buteo lagopus LC - - - Anexa II v 

40.  A403 Buteo rufinus LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 

41.  A144 Calidris alba LC - - - Anexa II v 

42.  A149 Calidris alpina LC - Anexa 3 - Anexa II v 

43.  A0147 Calidris ferruginea LC - - - Anexa II v 

44.  A145 Calidris minuta LC - - - Anexa II v 

45.  A146 Calidris temminckii LC - - - Anexa II v 

46.  A224 Caprimulgus europaeus LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II v 

47.  A366 Carduelis cannabina  LC - - - Anexa II - 

48.  A364 Carduelis carduelis LC - - - Anexa II - 

49.  A363 Carduelis chloris LC - - - Anexa II - 

50.  A365 Carduelis spinus LC-G - - - Anexa II - 

51.  A136 Charadrius dubius  LC - - - Anexa II Anexa II 

52.  A137 Charadrius hiaticula  LC - - - Anexa II v 

53.  A196 Chlidonias hybridus LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II - 

54.  A198 Chlidonias leucopterus LC - - - Anexa II Anexa I 

55.  A197 Chlidonias niger LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II Anexa I 

56.  A031 Ciconia ciconia LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 

57.  A030 Ciconia nigra LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 

58.  A080 Circaetus gallicus LC Anexa I - Vulnerabilă - - 

59.  A081 Circus aeruginosus LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II Anexa II 

60.  A082 Circus cyaneus LC Anexa I - - Anexa I, II Anexa II 

61.  A084 Circus pygargus LC Anexa I Anexa 3 Periclitată Anexa I, II Anexa II 

62.  A373 
Coccothraustes 
coccothraustes 

LC - . 
- 

Anexa II . 

63.  A207 Columba oenas LC Anexa II B Anexa 5 C - - v 

64.  A208 Columba Palumbus LC Anexa II A Anexa 5 C - Anexa II v 

65.  A231 Coracias garrulus LC-G Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II Anexa II 

66.  A350 Corvus corax LC - Anexa 4 B Periclitată Anexa III - 

67.  A113 Coturnix coturnix LC Anexa II B Anexa 5 C - - Anexa II 

68.  A122 Crex crex LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 

69.  A212 Cuculus canorus  LC - - - - - 

70.  A038 Cygnus cygnus LC-G Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II Anexa II 

71.  A036 Cygnus olor  LC Anexa II B - - - v 

72.  A253 Delichon urbica Ne - - - - v 

73.  A237 Dendrocopos major  LC - - - Anexa II - 

74.  A238 Dendrocopos medius LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II - 

75.  A238 Dendrocopos medius LC Anexa I  Anexa 3 - Anexa II v 

76.  A429 Dendrocopos syriacus LC Anexa I  Anexa 3 - Anexa II v 

77.  A236 Dryocopus martius LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II - 

78.  A027 Egretta alba LC Anexa I Anexa 3 Periclitată Anexa I, II Anexa II 

79.  A026 Egretta garzetta LC Anexa I Anexa 3 Periclitată Anexa II - 

80.  A381 Emberiza schoeniclus LC-G - - - Anexa II - 

81.  A376 Emberiza citrinella LC-G - - - Anexa II - 

82.  A379 Emberiza hortulana LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, III - 

83.  A269 Erithacus rubecula  LC - Anexa 4 B - Anexa II Anexa II 

84.  A098 Falco columbarius LC Anexa I - - Anexa I, II Anexa II 

85.  A099 Falco subbuteo L - Anexa 4 B - Anexa II Anexa II 

86.  A096 Falco tinnunculus LC - Anexa 4B - Anexa I, II Anexa II 

87.  A097 Falco vespertinus NT Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa I, II 

88.  A321 Ficedula albicollis LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II - 

89.  A322 Ficedula hypoleuca LC - - - - - 

90.  A360 Fringilla  Montifringilla  LC - - - - - 

91.  A359 Fringilla coelebs LC - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Cod 
specie 

Denumire specie IUCN 
Directiva 

Păsări 
OUG 

57/2007 
Cartea Roşie a 
Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia 
de la Bonn 

92.  A125 Fulica atra NT Anexa II A 
Anexa 5 C 
Anexa 5 E 

- 
- Anexa II 

93.  A244 Galerida cristata  LC - - - Anexa III - 

94.  A153 Gallinago gallinago LC 
Anexa II A 
Anexa III B 

Anexa 5 C 
Anexa 5 E 

- 
- 

- 

95.  A123 Gallinula chloropus LC- Anexa II B Anexa 5 C - - - 

96.  A002 Gavia arctica LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II - 

97.  A135 Glareola pratincola LC-G Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II Anexa II 

98.  A130 Haematopus ostralegus  VU Anexa II B - Vulnerabilă - - 

99.  A075 Haliaeetus albicilla LC Anexa I Anexa 3 Critic periclitată Anexa I, II Anexa I, ii 

100.  A092 Hieraaetus pennatus LC-G Anexa I Anexa 3 Periclitată Anexa I,II Anexa II 

101.  A131 
Himantopus 
himantopus 

LC Anexa I Anexa 3 Periclitată Anexa I, II Anexa II 

102.  A299 Hippolais icterina  LC - - - - - 

103.  A251 Hirundo rustica  LC - - - - - 

104.  A022 Ixobrychus minutus LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II - 

105.  A233 Jynx torquilla  LC-G - Anexa 4B Periclitată Anexa II - 

106.  A338 Lanius collurio LC-G Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II - 

107.  A340 Lanius excubitor LC - - - Anexa II - 

108.  A339 Lanius minor LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II - 

109.  A459 Larus cachinnans LC Anexa II B - - - - 

110.  A182 Larus canus  LC Anexa II B - - - - 

111.  A183 Larus fuscus LC Anexa II B - - Anexa III - 

112.  A179 Larus ridibundus LC Anexa II B - -  - 

113.  A150 Limicola falcinellus LC - Anexa 4 B - Anexa II - 

114.  A156 Limosa limosa VU Anexa II B - - - - 

115.  A292 Locustella luscinioides LC - - - - - 

116.  A246 Lullula arborea LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, III - 

117.  A270 Luscinia luscinia LC - - - Anexa II - 

118.  A271 Luscinia megarhynchos LC - - - Anexa II - 

119.  A272 Luscinia svecica LC-G Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II Anexa II 

120.  A152 Lymnocryptes minimus LC Anexa II B Anexa 5 E - - - 

121.  A070 Mergus merganser LC Anexa II B - - - - 

122.  A069 Mergus serrator NT Anexa II B - - - - 

123.  A230 Merops apiaster LC - Anexa 4 B - Anexa II - 

124.  A746 Miliaria calandra LC - Anexa 4 B - Anexa III - 

125.  A383 Miliaria calandra LC - Anexa 4 B - - - 

126.  A073 Milvus migrans LC Anexa I Anexa 3 Periclitată Anexa II - 

127.  A262 Motacilla alba LC - Anexa 4 B - Anexa II - 

128.  A261 Motacilla cinerea LC - - - - - 

129.  A260 Motacilla flava LC - Anexa 4 B - Anexa II - 

130.  A319 Muscicapa striata LC - Anexa 4 B - - - 

131.  A058 Netta rufina LC Anexa II B - Periclitată - - 

132.  A160 Numenius arquata VU Anexa II B - - - - 

133.  A023 Nycticorax nycticorax LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II - 

134.  A277 Oenanthe oenanthe LC - - - Anexa II Anexa II 

135.  A337 Oriolus oriolus LC - Anexa 4 B - Anexa II  

136.  A214 Otus scops LC - Anexa 4 B - -  

137.  A323 Panurus biarmicus LC - Anexa 4 B - Anexa II Anexa II 

138.  A329 Parus caeruleus LC - - - Anexa II - 

139.  A330 Parus major LC - - - Anexa II - 

140.  A020 Pelecanus crispus NT Anexa I Anexa 3 Periclitată Anexa II Anexa I, II 

141.  A019 Pelecanus onocrotalus LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa II Anexa I, II 

142.  A072 Pernis apivorus LC Anexa I Anexa 3 Vulerabilă Anexa I, II Anexa II 

143.  A017 Phalacrocorax carbo LC - -  -  

144.  A393 Phalacrocorax pygmeus LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

 

237 
 

  

 

Nr. 
crt. 

Cod 
specie 

Denumire specie IUCN 
Directiva 

Păsări 
OUG 

57/2007 
Cartea Roşie a 
Vertebratelor 

Convenţia 
de la Berna 

Convenţia 
de la Bonn 

145.  A151 Philomachus pugnax LC 
Anexa I, 

Anexa II/2 
- 

- 
Anexa III 

- 

146.  A273 Phoenicurus ochruros LC - - - Anexa II - 

147.  A274 Phoenicurus phoenicurus LC - - - Anexa II - 

148.  A315 Phylloscopus collybita LC-G - Anexa 4 B - Anexa II Anexa II 

149.  A316 Phylloscopus trochilus LC - - - - - 

150.  A234 Picus canus LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II - 

151.  A034 Platalea leucorodia LC Anexa I Anexa 3 Periclitată Anexa I, II Anexa II 

152.  A032 Plegadis falcinellus LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 

153.  A141 Pluvialis squatarola LC Anexa II B - - - - 

154.  A005 Podiceps cristatus LC - - - Anexa III - 

155.  A006 Podiceps grisegena LC - - - Anexa II Anexa II 

156.  A008 Podiceps nigricollis LC - - - Anexa II - 

157.  A120 Porzana parva LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II Anexa II 

158.  A119 Porzana porzana LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II Anexa II 

159.  A266 Prunella modularis LC - - - -  

160.  A372 Pyrrhula pyrrhula  LC - - - Anexa II - 

161.  A118 Rallus aquaticus  LC 
Anexa II 

A,B 
- 

- 
Anexa III - 

162.  A132 Recurvirostra avosetta LC Anexa I Anexa 3 Vulnerabilă Anexa I, II Anexa II 

163.  A318 Regulus ignicapillus LC - - - - - 

164.  A317 Regulus regulus LC - - - - - 

165.  A336 Remiz pendulinus LC - Anexa 4 B - - - 

166.  A249 Riparia riparia LC - - - - - 

167.  A275 Saxicola rubetra  LC - - - Anexa II - 

168.  A276 Saxicola torquatus LC - - - Anexa II - 

169.  A155 Scolopax rusticola LC Anexa II A 
Anexa 5 C 
Anexa 5 E 

- 
- 

- 

170.  A193 Sterna hirundo LC Anexa I Anexa 3 - Anexa I, II Anexa II 

171.  A210 Streptopelia turtur VU Anexa II B Anexa 5 C - - - 

172.  A351 Sturnus vulgaris LC Anexa II B Anexa 5 C - Anexa III - 

173.  A311 Sylvia atricapilla LC - - - - - 

174.  A309 Sylvia communis LC - - - - - 

175.  A308 Sylvia curruca LC - - - - - 

176.  A307 Sylvia nisoria LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II Anexa II 

177.  A004 Tachybaptus ruficollis LC - Anexa IV B - Anexa II - 

178.  A048 Tadorna tadorna LC - - Vulnerabilă Anexa II - 

179.  A161 Tringa erythropus LC Anexa II B - - - - 

180.  A166 Tringa glareola LC Anexa I Anexa 3 - Anexa II - 

181.  A164 Tringa nebularia LC Anexa II B - - - - 

182.  A165 Tringa ochropus LC - - - Anexa II - 

183.  A163 Tringa stagnatilis LC - - - - - 

184.  A162 Tringa totanus LC Anexa II B - - - - 

185.  A286 Turdus iliacus NT Anexa II B - - - - 

186.  A283 Turdus merula LC Anexa II B - - - - 

187.  A285 Turdus philomelos LC Anexa II B Anexa 5 C - - - 

188.  A284 Turdus pilaris LC Anexa II B Anexa 5 C - - - 

189.  A282 Turdus torquatus LC - - - Anexa II - 

190.  A287 Turdus viscivorus LC Anexa II B - - - - 

191.  A232 Upupa epops LC - Anexa 4 B Vulnerabilă Anexa II - 

192.  A142 Vanellus vanellus NT Anexa IIB - - Anexa III Anexa II 

Legendă: LC = Least Concern (cu probabilitate mică de dispariţie); NT = Near Threatened (aproape ameninţată cu dispariţia); ; G - 

statutul sozologic al speciilor la nivel global;  
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3.5.7 Specii de mamifere de interes comunitar 

Statutul de conservare al speciilor de mamifere de interes comunitar pentru care au fost desemnate 

siturile Natura 2000 analizate în prezentul studiu sunt pezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 3-18 Statutul de conservare al speciilor de mamifere din zona proiectului 

Nr. 
crt. 

Cod 
specie 

Denumire 
specie 

IUCN 
Directiva 
Habitate 

OUG 
57/2007 

Cartea Roşie a 
Vertebratelor 

Convenţia 
Berna 

Convenţia 
Bonn 

EURO
-BATS 

1.  1355 Lutra lutra NT -G, Eu 
Anexa II, 

IV 
Anexa 3, 

4A 
Vulnerabilă Anexa I, II - - 

2.  1337 Castor fiber LC-G, Eu 
Anexa II, 

IV, V 
Anexa 3, 

4A 
- Anexa I, III - - 

3.  1355 Spermophilus citellus VU-G, Eu 
Anexa II, 

IV 
Anexa 3, 
Anexa 4A 

Vulnerabilă Anexa I, II - - 

4.  1324 Myotis myotis LC-G, Eu 
Anexa II, 

IV 
Anexa 3, 

4A 
Periclitată Anexa I, II Anexa II Anexa I 

Legendă: LC = Least Concern (cu probabilitate mică de dispariţie); NT = Near Threatened (aproape ameninţată cu dispariţia); VU - 

vulnerable (vulnerabilă), G - statutul sozologic al speciilor la nivel global; Eu - statutul sozologic al speciilor la nivel European 

 

3.6 DATE PRIVIND STRUCTURA ŞI DINAMICA POPULAŢIILOR DE 

SPECII AFECTATE 

Pentru analiza dinamicii habitatelor de interes comunitar şi a populaţiilor speciilor de interes comunitar 

au fost utilizate datele disponibile pe pagina de internet a Agenţiei Europene de Mediu, furnizate ca 

urmare a raportării naţionale în conformitate cu articolul 17 al Directivei Habitate, respectiv articolul 

12 al Directivei Păsări.  

Tabelele de mai jos prezintă o analiză a suprafeţelor habitatelor de interes comunitar, a populaţiilor 

speciilor de interes comunitar din siturile luate în considerare în evaluare, dar şi a suprafeţelor de 

habitat favorabil al acestor specii la nivel de bioregiune. Totodată, tabelul prezintă şi tendinţele celor 

anterior menţionate. 

Bioregiunile analizate au fost cele în care se încadrează siturile Natura 2000 intersectate de proiect, 

respectiv continentală (CON) şi stepică (STE).
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Tabelul nr. 3-19 Suprafaţa habitatelor de interes comunitar şi tendinţele acestora la nivel de bioregiune 

Nr. 

crt. 

Cod 

habitat 
Denumire habitat Bioregiune 

Suprafaţa 

habitatului la 

nivel de 

bioregiune (ha) 

2007-2012 

Suprafaţa 

habitatului la 

nivel de 

bioregiune (ha) 

2013-2018 

Tendinţa suprafeţei 

habitatului la nivel de 

bioregiune (conf. 

raportărilor pe baza art. 

17 al DH) - 2013-2018 

1.  1530* Stepe şi mlaştini sărăturate panonice; CON 6000000 N/A În creştere 

2.  3260 
Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu 

vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion 

CON 170000 260000 Stabil 

STE 100000 240000 Stabil 

3.  3270 
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodian rubri şi 

Bidentian p.p.; 

CON 130000 290000 Stabil 

STE 180000 240000 În creştere 

4.  3160 Lacuri distrofice şi bălti; CON 100000 N/A În creştere 

5.  3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip de Mapnopotamion sau 

Hvdrocharition; 
CON 210000 350000 Stabil 

6.  3130 
Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia de 

Littorelletea uniflorae şi/sau de Isoeto-Nanoiuncetea; 
CON 90000 150000 Stabil 

7.  40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 
CON 1000 810 Stabil 

STE 12600 12550 Stabil 

8.  6430 
Asociaţii de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor 

până la nivel montan şi alpin; 

CON 175000 810000 Stabil 

STE 170000 260000 Stabil 

9.  91F0 
Păduri mixte cu Quercus robur, U/mus laevis, Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris); 

CON 50000 51300 Stabil 

STE 10400 12800 Stabil 

10.  91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 
CON 60000 61900 Stabil 

STE 75000 74800 Stabil 

11.  91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen; 
CON 500000 493200 Stabil 

STE 60000 78200 Stabil 

12.  92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus alba; 
CON 42500 42900 Stabil 

STE 64200 64200 Stabil 

13.  91E0 
Păduri aluviale cu Alnus plutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion nicanae, Salicion albae); 
CON 12000 12940 Stabil 

14.  91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc; CON 520000 501600 Stabil 

15.  91AA Păduri estice de stejar alb; CON 550 630 Stabil 
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Legendă: STE=Stepică; CON=Continentală. 

 

Tabelul nr. 3-20 Efectivele populaţionale şi suprafeţele de habitat favorabil, la nivel de bioregiune, a speciilor de plante potenţial afectate şi tendinţele acestor 

din punct de vedere al populaţiei şi habitatului 

Nr. 
crt. 

Specie Bioregiune 

Populaţia speciei la nivel de bioregiune 
2013-2018 

Suprafaţa de 
habitat favorabil 
al speciei la nivel 

de bioregiune 
(ha) 2007-2012 

Suprafaţa de habitat 
favorabil al speciei 

la nivel de 
bioregiune (ha) 

2013-2018 

Tendinţe ale speciei la nivel de 
bioregiune (conform 

raportărilor pe baza art. 17 al 
Directivei Habitate) 2013-2018 

Min. Max. BV u.m. Populaţie Habitat  
1.  Marsilea quadrifolia CON 100 3000 N/A griduri 1x1 140000 Da Stabil Stabil 

2.  Himantoglossum jankae CON 80 100 N/A i 10000 Da Stabil Stabil 

3.  Echium russicum CON 7000 13000 N/A i 400000 Da Stabil Stabil 

Legendă: CON=Continentală.; N/A=Neevaluat; DA - atunci când suprafaţa şi calitatea habitatului ocupat de specie sunt suficiente pentru susţinerea acesteia în timp; i - indivizi. 

 

Tabelul nr. 3-21 Efectivele populaţionale şi suprafeţele de habitat favorabil, la nivel de bioregiune, a speciilor potenţial afectate şi tendinţele acestora din punct 

de vedere al populaţiei şi habitatului 

Grup Specie 
Bio-

regiune 

Populaţia speciei la nivel de bioregiune 
2013-2018 

Suprafaţa de habitat 
favorabil al speciei la 
nivel de bioregiune 

(ha) 2007-2012 

Suprafaţa de habitat 
favorabil al speciei la 
nivel de bioregiune 

(ha) 2013-2018 

Tendinţe ale speciei la nivel de 
bioregiune (conform 

raportărilor pe baza art. 17 al 
Directivei Habitate) 2013-2018 

Min. Max. BV u.m. Populaţie Habitat 

Neverte-
brate 

Anisus vorticulus CON N/A N/A 1100 Griduri 1x1 2000 Necunoscut Incert  Incert 

Cerambyx cerdo CON 44 440 N/A Griduri 1x1 18000 Da Stabil Stabil 

Coenagrion ornatum CON N/A N/A 2600 Griduri 1x1 13000 Da Stabil Stabil 

Euphydryas maturna CON N/A N/A 7100 Griduri 1x1 22000 Da Stabil Stabil 

Euplagia quadripunctaria CON N/A N/A 17800 Griduri 1x1 40000 Da Stabil Stabil 

Lucanus cervus CON N/A N/A 25700 Griduri 1x1 25000 Da Stabil Stabil 

Lycaena dispar CON N/A N/A 24000 Griduri 1x1 50000 Da Stabil Stabil 

Morimus asper funereus CON 41 410 N/A Griduri 1x1 20000 Da Stabil Stabil 

Nymphalis vaualbum CON N/A N/A 3600 Griduri 1x1 8000 Necunoscut Incert Incert 

Osmoderma eremita CON N/A N/A 3000 Griduri 1x1 6000 Da Stabil Stabil 

Vertigo angustior CON N/A N/A 2300 Griduri 1x1      Neevaluat  Necunoscut Incert Incert 

Peşti 
Aspius aspius CON N/A N/A 4471 Griduri 1x1 2770000 Da În creştere În creştere 

Cobitis taenia  CON N/A N/A 6164 Griduri 1x1 3760000 Da Stabil Stabil 
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Grup Specie 
Bio-

regiune 

Populaţia speciei la nivel de bioregiune 
2013-2018 

Suprafaţa de habitat 
favorabil al speciei la 
nivel de bioregiune 

(ha) 2007-2012 

Suprafaţa de habitat 
favorabil al speciei la 
nivel de bioregiune 

(ha) 2013-2018 

Tendinţe ale speciei la nivel de 
bioregiune (conform 

raportărilor pe baza art. 17 al 
Directivei Habitate) 2013-2018 

Min. Max. BV u.m. Populaţie Habitat 

Misgurnus fossilis CON N/A N/A 3398 Griduri 1x1 2020000 Da În scădere Stabil 

Romanogobio kesslerii CON N/A N/A 5516 Griduri 1x1 3240000 Da Stabil Stabil 

Rhodeus amarus CON N/A N/A 7590 Griduri 1x1 5060000 Da În creştere Stabil 

Sabanejewia balcanica CON N/A N/A 13198 Griduri 1x1 3220000 Da În creştere Stabil 

Umbra krameri CON N/A N/A 145 Griduri 1x1 100000 Da În scădere În scădere 

Herpeto-
faună 

Bombina bombina 
CON 2 1000 200 Griduri 1x1 5000000 Da Stabil Stabil 

STE 2 1000 200 Griduri 1x1 1000000 Necunoscut Stabil Stabil 

Triturus cristatus CON 2 10 5 Griduri 1x1 4000000 Da Stabil Stabil 

Emys orbicularis 
CON 2 20 5 Griduri 1x1 1000000 Da Stabil Stabil 

STE 2 10 5 Griduri 1x1 1000000 Da Stabil Stabil 

Triturus dobrogicus CON 2 10 5 Griduri 1x1 1000000 Da Stabil Stabil 

Mamifere 

Lutra lutra 
CON 0,14 0,19 N/A Griduri 1x1 299600 Da Stabil Stabil 

STE 0,14 0,19 N/A Griduri 1x1 274200 Da Stabil Stabil 

Castor fiber 
CON 1100 1200 N/A i 30900 Da În creştere În creştere 

STE 300 350 N/A i Neevaluat Da În creştere În creştere 

Spermophilus citellus 
CON 18400 22000 N/A i 3510000 Da În scădere În scădere 

STE 12300 14800 N/A i 2693400 Da În scădere În scădere 

Myotis myotis CON 7000 10000 N/A i 810000 Da Stabil Stabil 

Legendă: STE=Stepică; CON=Continentală; N/A=Neevaluat; DA - atunci când suprafaţa şi calitatea habitatului ocupat de specie sunt suficiente pentru susţinerea acesteia în timp; i - indivizi. 
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Tabelul nr. 3-22 Efectivele populaţionale la nivel naţional şi tendinţele populaţiilor speciilor de păsări 

din România 

Nr. 
crt. 

Specie 
Tip 

populaţie 

Efective populaţionale la nivel 
naţional 

Tendinţe ale speciei la 
nivel naţional (Conform 

art. 12 al Directivei Păsări) Min. Max. u.m. 

1.  Accipiter brevipes R 500 900 p x 

2.  Accipiter nisus R Neevaluat Neevaluat p x 

3.  Accipiter nisus W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

4.  Accipiter nisus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

5.  Acrocephalus arundinaceus R 482188 70687 p u 

6.  Acrocephalus schoenobaenus R 114418 224592 p u 

7.  Acrocephalus scirpaceus R 134944 225900 p u 

8.  Acrocephalus palustris R 733455 733455 p + 

9.  Actitis hypoleucos C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

10.  Aegithalos caudatus P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

11.  Alauda arvensis R 6690206 7367074 p = 

12.  Alcedo atthis R 500 1000 p x 

13.  Anas acuta C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

14.  Anas clypeata C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

15.  Anas crecca C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

16.  Anas penelope  C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

17.  Anas platyrhynchos  R 76662 146831 p + 

18.  Anas platyrhynchos  R 76622 146831 p + 

19.  Anas querquedula  C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

20.  Anas querquedula  R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

21.  Anas strepera  R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

22.  Anser albifrons  W 143600 417112 i u 

23.  Anser anser  C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

24.  Anthus campestris R 394750 560983 p u 

25.  Anthus cervinus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

26.  Anthus spinoletta C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

27.  Apus apus  C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

28.  Aquila pomarina R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

29.  Ardea cinerea  P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

30.  Ardea purpurea R 1797 7830 p x 

31.  Ardeola ralloides R 2700 6000 p x 

32.  Ardeola ralloides C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

33.  Arenaria interpres C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

34.  Asio flammeus W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

35.  Asio flammeus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

36.  Asio otus  P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

37.  Athene noctua  P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

38.  Aythya ferina R 3050 12315 p x 

39.  Aythya fuligula  C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

40.  Aythya nyroca R 2628 10464 p x 

41.  Aythya nyroca C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

42.  Bombycilla garrulus W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

43.  Botaurus stellaris R 2500 4500 cmales x 

44.  Bucephala clangula C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

45.  Buteo buteo R Neevaluat Neevaluat p u 

46.  Buteo buteo W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

47.  Buteo buteo C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

48.  Buteo buteo  P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

49.  Buteo lagopus  W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

50.  Buteo rufinus R 400 900 p + 

51.  Buteo rufinus W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

52.  Buteo rufinus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

53.  Calidris alba C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 
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Nr. 
crt. 

Specie 
Tip 

populaţie 

Efective populaţionale la nivel 
naţional 

Tendinţe ale speciei la 
nivel naţional (Conform 

art. 12 al Directivei Păsări) Min. Max. u.m. 

54.  Calidris alpina C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

55.  Calidris ferruginea C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

56.  Calidris minuta C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

57.  Calidris temminckii C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

58.  Caprimulgus europaeus R 7144 11207 cmales u 

59.  Carduelis cannabina  P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

60.  Carduelis cannabina  R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

61.  Carduelis carduelis R 653125 653125 p - 

62.  Carduelis carduelis P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

63.  Carduelis chloris P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

64.  Carduelis chloris R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

65.  Carduelis spinus W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

66.  
Charadrius dubius R 3000 10000 p x 

67.  Charadrius dubius C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

68.  Charadrius hiaticula C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

69.  Chlidonias hybrida R 10000 20000 p x 

70.  Chlidonias hybridus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

71.  Chlidonias leucopterus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

72.  Ciconia ciconi C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

73.  Ciconia ciconi R 7500 9000 p u 

74.  Ciconia nigra C Neevaluat Neevaluat  Neevaluat 

75.  Ciconia nigra R 1175 2724 p x 

76.  
Circus aeruginosus 

R 
9334 22314 

bfemal
es 

u 

77.  Circus cyaneus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

78.  Circus cyaneus W 500 3000 i u 

79.  Circus pygargus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

80.  Coccothraustes coccothraustes W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

81.  Coccothraustes coccothraustes R 812119 812119 p u 

82.  Columba oenas R 30299 30299 p x 

83.  Columba oenas C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

84.  Columba palumbus  C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

85.  Columba palumbus  R 288121 390190 p + 

86.  Coracias garrulus R 4600 6500 p u 

87.  Corvus corax P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

88.  Coturnix coturnix R 870770 1177084 cmales u 

89.  Crex crex R 16300 21527 cmales u 

90.  Cuculus canorus R 300000 600000 cmales u 

91.  Cygnus cygnus W 1021 3653 i + 

92.  Cygnus olor R 4000 6000 p + 

93.  Delichon urbica R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

94.  Dendrocopos major P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

95.  Dendrocopos medius P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

96.  Dendrocopos medius R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

97.  Dendrocopos syriacus R 3674 94422 p u 

98.  Dryocopus martius P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

99.  Egretta alba R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

100.  Egretta alba C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

101.  Egretta garzetta R 4000 8000 p x 

102.  Egretta garzetta C Neevaluat Neevaluat  Neevaluat 

103.  Emberiza schoeniclus R 51010 124218 p u 

104.  Emberiza citrinella  W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

105.  Emberiza hortulana R 596091 596091 p u 

106.  Erithacus rubecula W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

107.  Erithacus rubecula  C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 



EURO APAVOL SA PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

 

244 
 

  

 

Nr. 
crt. 

Specie 
Tip 

populaţie 

Efective populaţionale la nivel 
naţional 

Tendinţe ale speciei la 
nivel naţional (Conform 

art. 12 al Directivei Păsări) Min. Max. u.m. 

108.  Falco columbarius W 100 500 i - 

109.  Falco subbuteo R 5000 15000 p x 

110.  Falco tinnunculus R 20000 50000 p u 

111.  Falco vespertinus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

112.  Falco vespertinus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

113.  Ficedula albicollis R 526143 791316 p u 

114.  Ficedula hypoleuca R 450 4400 p x 

115.  Fringilla montifringilla  W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

116.  Fringilla coelebs R 7150096 7150096 p = 

117.  Fulica atra R 4868 95138 p x 

118.  Fulica atra C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

119.  Galerida cristata R 257015 542130 p u 

120.  Gallinago gallinago C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

121.  Gallinula chloropus R 36602 61719 p x 

122.  Gavia arctica W 17 219 i u 

123.  Glareola pratincole R 500 800 p x 

124.  Glareola pratincole C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

125.  Haematopus ostralegus  C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

126.  Haliaeetus albicilla R 55 110 p x 

127.  Hieraaetus pennatus R 344 770 p x 

128.  Himantopus himantopus R 1400 14000 p x 

129.  Himantopus himantopus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

130.  Hippolais icterina R 113072 311365 p u 

131.  Hirundo rustica R 1000000 1000000 p - 

132.  Ixobrychus minutus R 27079 49335 p x 

133.  Jynx torquilla R 43907 91289 p u 

134.  Lanius collurio R 3264807 3264807 p + 

135.  Lanius excubitor W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

136.  Lanius minor R 100945 100945 p u 

137.  Larus cachinnans P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

138.  Larus canus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

139.  Larus fuscus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

140.  Larus ridibundus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

141.  Limicola falcinellus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

142.  Limosa limosa C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

143.  Locustella luscinioides R 114498 205782 p u 

144.  Lullula arborea R 282694 395256 p u 

145.  Luscinia luscinia R 31948 83922 p u 

146.  Luscinia megarhynchos R      714687 1010434 p u 

147.  Luscinia svecica R Neevaluat Neevaluat  Neevaluat 

148.  Lymnocryptes minimus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

149.  Mergus merganser C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

150.  Mergus serrator C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

151.  Merops apiaster R 200000 400000 p u 

152.  Miliaria calandra R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

153.  Milvus migrans C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

154.  Motacilla alba R 553065 906245 p u 

155.  Motacilla cinerea C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

156.  Motacilla flava R 3792724 4743598 p + 

157.  Muscicapa striata R 132050 326682 p u 

158.  Netta rufina C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

159.  Numenius arquata C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

160.  Nycticorax nycticorax R 4000 8000 p x 

161.  Nycticorax nycticorax C Neevaluat Neevaluat  Neevaluat 

162.  Oenanthe Oenanthe R 374014 572234 p z 

163.  Oriolus oriolus R 400000 400000 p - 
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Nr. 
crt. 

Specie 
Tip 

populaţie 

Efective populaţionale la nivel 
naţional 

Tendinţe ale speciei la 
nivel naţional (Conform 

art. 12 al Directivei Păsări) Min. Max. u.m. 

164.  Otus scops R 41306 50265 p u 

165.  Panurus biarmicus P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

166.  Parus caeruleus P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

167.  Parus caeruleus R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

168.  Parus major  R 4812726 5698871 p u 

169.  Parus major  P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

170.  Pelecanus crispus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

171.  Pelecanus onocrotalus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

172.  Pernis apivorus R 8944 8944 p x 

173.  Phalacrocorax carbo P Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

174.  Phalacrocorax pygmeus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

175.  Phalacrocorax pygmeus W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

176.  Philomachus pugnax C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

177.  Phoenicurus ochruros R     

178.  Phoenicurus phoenicurus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

179.  Phylloscopus collybita C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

180.  Phylloscopus collybita R 2725768 3305075 p = 

181.  Phylloscopus trochilus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

182.  Phylloscopus trochilus R 500 50000 p u 

183.  Picus canus R 30294 30294 p u 

184.  Platalea leucorodia C Neevaluat Neevaluat  Neevaluat 

185.  Platalea leucorodia R 600 1200 p x 

186.  Plegadis falcinellus R 2000 3000 p x 

187.  Plegadis falcinellus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

188.  Pluvialis squatarola C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

189.  Podiceps cristatus R 15000 15000 p x 

190.  Podiceps grisegena R 130 1300 p x 

191.  Podiceps nigricollis C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

192.  Podiceps nigricollis R 300 3000 p x 

193.  Porzana parva R Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

194.  Porzana porzana R 80 830 cmlaes x 

195.  Prunella modularis C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

196.  Pyrrhula pyrrhula R 138719 319252 p x 

197.  Pyrrhula pyrrhula W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

198.  Rallus aquaticus R 9397 9397 - x 

199.  Recurvirostra avosetta C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

200.  Recurvirostra avosetta R 1000 7000 p x 

201.  Regulus ignicapillus W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

202.  Regulus regulus W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

203.  Remiz pendulinus R 14771 37173 p u 

204.  Riparia riparia R 45000 45000 p x 

205.  Saxicola rubetra R 490997 490997 p u 

206.  Saxicola torquatus R 633402 633402 p u 

207.  Scolopax rusticola C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

208.  Sterna hirundo R 6000 15000 p x 

209.  Streptopelia turtur C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

210.  Streptopelia turtur R 120000 300000 p u 

211.  Sturnus vulgaris R 2749791 2749791 p u 

212.  Sturnus vulgaris C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

213.  Sylvia atricapilla R 2130766 2639637 p u 

214.  Sylvia communis R 2053226 2053226 p = 

215.  Sylvia curruca R 934097 934097 p = 

216.  Sylvia nisoria R 177916 364962 p + 

217.  Tachybaptus ruficollis  R 2400 24000 p x 

218.  Tadorna tadorna C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

219.  Tringa erythropus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 
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Nr. 
crt. 

Specie 
Tip 

populaţie 

Efective populaţionale la nivel 
naţional 

Tendinţe ale speciei la 
nivel naţional (Conform 

art. 12 al Directivei Păsări) Min. Max. u.m. 

220.  Tringa glareola C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

221.  Tringa nebularia C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

222.  Tringa ochropus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

223.  Tringa stagnatilis C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

224.  Tringa totanus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

225.  Turdus iliacus W 1000 10000 i x 

226.  Turdus merula R 2623894 2623894 p + 

227.  Turdus philomelos R 1510018 1510018 p u 

228.  Turdus pilaris W Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

229.  Turdus torquatus C Neevaluat Neevaluat - Neevaluat 

230.  Turdus viscivorus R 176961 336928 p u 

231.  Upupa epops R 43000 430000 p u 

232.  Upupa epops R 43000 430000 p u 

233.  Vanellus vanellus  R 75080 115034 p - 

Legendă: R = Reproduction (reproducere); P= Passage (pasaj); W= winter (iernat); i = number of individuals (număr de indivizi); p 

= number of pairs (perechi), bfemales = number of breeeding females (numărul de femele de reproducere), cmales = number of 

calling males (numărul masculilor), - = decreasing (în scădere), + = increasing (în creştere), x = unknown (necunoscut), u - uncertain 

(incert). 
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3.7 RELAŢIILE STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE CARE CREEAZĂ ŞI 

MENŢIN INTEGRITATEA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES COMUNITAR 

ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

De opt corpuri de apă subterană şi paisprezece corpuri de apă de suprafaţă depind habitatele de interes 

comunitar din interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0290. Totodată, toate aceste habitate oferă suport 

pentru o serie de specii de nevertebrate, acestea reprezentând la rândul lor suportul trofic pentru cele 

trei specii de herpetofaună de interes comunitar din sit, dar şi pentru speciile de mamifere prezente.  

Datorită numărului mare de corpuri de apă de care depinde această arie protejată, şi implicit a unor 

habitate precum 3260, 3270, 6430 şi 91F0 şi 92A0, speciile de mamifere de interes comunitar a căror 

prezenţă depinde de habitatele acvatice sunt prezente în interiorul sitului. Aşadar, habitatele acvatice 

din sit, sursa de hrană specifică (peşti, nevertebrate, etc.) favorizează prezenţa în  interiorul ariei 

protejate a speciilor de interes comunitar Castor fiber şi Lutra lutra. 

Suplimentar, toate relaţiile existente şi dependenţele dintre habitatele şi speciile din interiorul sitului 

Natura 2000 ROSCI0290 pot fi observate schematic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 3-13 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării sitului ROSCI0290 – Coridorul Ialomiţei 
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ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului 

Cele trei habitate de interes comunitar de pe suprafaţa sitului Natura 2000 ROSCI0106 sunt direct 

dependente de corpurile de apă subterană, dar şi de cele de suprafaţă existente în zona ariei protejate. 

Aşadar, în timp de habitatul 91F0 este direct dependent de freatic prin corpul de apă subterană 

ROAG05 Lunca şi terasele râului Argeş – freatic, habitatul de interes comunitar 92A0 şi cel prioritar 

91E0* depind de cele două corpuri de apă de suprafaţă (RORW10.1_B4A şi RORW10.1_B3). 

Tot de aceste corpuri de apă, dar şi de habitatele anterior menţionate depinde şi prezenţa în sit a 

speciilor de nevertebrate, peşti de interes comunitar (Romanogobio  kessleri, Sabanejewia balcanica, Cobitis 

taenia şi Aspius aspius) şi a amfibianului Bombina bombina din acest sit. Toate aceste specii constituie 

suportul trofic necesar speciei de mamifere de interes comunitar Lutra lutra şi a numeroase specii de 

păsări dependente de componente acvatice. 

Suplimentar, toate relaţiile existente şi dependenţele dintre habitatele şi speciile din interiorul sitului 

Natura 2000 ROSCI0106 pot fi observate schematic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 3-14 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării sitului ROSCI 0106 -  Lunca Mijlogice a Argeşului 
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ROSCI0138  Pădurea Bolintin  

Habitatele şi speciile pentru care a fost desemnat situl Natura  2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin sunt 

susţinute de un mediu de viaţă tipic habitatelor şi speciilor care preferă regiuni cu un factor de 

umiditate ridicat. Astfel, corpul de apă subterană ROAG08 Piteşti (freatic) susţine dezvoltarea în sit a 

habitatului de interes comunitar 91M0 şi alimentează totodată cele trei corpuri de apă de suprafaţă din 

aria protejată, acesta oferind în cele din urmă (împreună cu habitatele 92A0 şi 91Y0) suport speciilor 

de nevertebrate, peşti şi herpetofaună din aria protejată. 

Aşadar, având în vedere multitudinea de relaţii stabilite între componentele sitului, din schema de mai 

jos se poate observa dependenţa speciei Lutra lutra de corpurile de apă, dar şi de speciile de 

nevertebrate şi peşti din sit.  

Cele trei specii de herpetofaună de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0138 (Triturus 

cristatus, Bombina bombina şi Emys orbicularis) depind din punct de vedere al dependenţei de resursa de 

apă de corpurile de apă anterior menţionate, dar şi de speciile de nevertebrate existente în aria protejată, 

oferind la rândul lor suport trofic pentru o serie de specii de păsări acvatice.  

Suplimentar, toate relaţiile existente şi dependenţele dintre habitatele şi speciile din interiorul sitului 

Natura 2000 ROSCI0138 pot fi observate schematic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 3-15 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării sitului ROSCI0138 - Pădurea Bolintin 
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ROSCI0043 Comana  

Situl Natura 2000 ROSCI0043 Comana s-a dezvoltat datorită prezenţei în această regiune a nouă 

corpuri de apă, atât subterane, cât şi de suprafaţă. Astfel, numeroase habitate acvatice, dar şi forestiere 

sunt prezente pe suprafaţa acestui sit şi oferă suport pentru specii de plante de interes comunitar (ex: 

Marsilea quadrifolia), nevertebrate acvatice (ex: Anisus vorticulus), peşti (ex: Rhodeus amarus, Cobitis taenia 

etc.) etc. 

Prezenţa în sit a numeroase specii de nevertebrate de interes comunitar, precum Euplagia 

quadripunctaria*, Euphydryas maturna, Nymphalis vaualbum* etc. asigură suport trofic pentru speciile de 

herpetofaună a căror prezenţă a condus la includerea acestui sit în Reţeaua Natura 2000. 

Existenţa în interiorul ariei naturale protejate a unui habitat prioritar de interes comunitar de sărătură, 

respectiv 1530* oferă habitat favorabil pentru specia de mamifer de interes comunitar pentru care a 

fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI0043 Comana, Spermophilus citellus.  

Datorită diversităţii de habitate din interiorul sitului, pe suprafaţa acestuia pot fi regăsite numeroase 

specii de păsări, atât dependente de stufărişuri, cât şi de de habitate acvatice deschise sau habitate 

terestre. Acestea beneficiază atât de habitate favorabile, cât şi de o sursă bogată de hrană existentă în 

sit şi reprezentată de specii de nevertebrate, peşti, herpetofaună etc. 

Suplimentar, toate relaţiile existente şi dependenţele dintre habitatele şi speciile din interiorul sitului 

Natura 2000 ROSCI0043 pot fi observate schematic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 3-16 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării ROSCI0043 – Comana 
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ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei 

Majoritatea speciilor de păsări de anexă I din interiorul acestei arii de protecţie specială avifaunistică 

sunt insectivore sau prădătoare (18 specii) şi un număr mai mic de specii sunt omnivore (Emberiza 

hortulana şi Lullula arborea) sau erbivore (Aythya nyroca).  

Numărul mare de corpuri de apă subterană şi de suprafaţă din interiorul sitului oferă suport pentru 

habitatele şi plantele din interiorul acestuia. Astfel, habitatele şi plantele terestre şi acvatice din sit au 

rolul de producători primari, oferind suport şi resursă trofică pentru nevertebrate terestre şi acvatice, 

specii de peşti, amfibieni şi reptile, toate acestea reprezentând resursa de hrană a speciilor de păsări, în 

funcţie de tipul acestor şi preferinţe. 

Suplimentar, toate relaţiile existente şi dependenţele dintre habitatele şi speciile din interiorul sitului 

Natura 2000 ROSCI0152 pot fi observate schematic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 3-17 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării ROSPA0152 – Coridorul Ialomiţei 
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ROSPA0161 Lunca Mijlogice a Argeşului 

Această arie de protecţie specială avifaunistică găzduieşte în interiorul să o serie de specii de interes 

comunitar, acestea fiind împărţite în 3 tipuri în funcţie de preferinţele faţă de habitat (specii asociate 

cu habitate terestre deschise, cu habitate acvatice deschise sau cu habitate de stufăriş) şi în alte trei 

tipuri în funcţie de rolul pe care acestea îl îndeplinesc în interiorul ecosistemului din care fac parte 

(erbivori, insectivori şi prădători).  

Conform particularităţilor sitului Natura 2000 ROSPA0161, majoritatea speciilor de păsări din 

interiorul acestui sit sunt specii prădătoare, aspect favorizat de resursa de hrană de care acestea 

beneficiază, respectiv specii de nevertebrate, mamifere de talie mică, peşti, herpetofaună sau chiar 

păsări de tip insectivor.  

Numărul mare de specii de păsări acvatice din aria protejată este determinat de existenţa pe suprafaţa 

sitului a şapte corpuri de apă, atât subterane, cât şi de suprafaţă, aceasta favorizănd formarea 

habitatelor tipice acestor specii. 

Suplimentar, toate relaţiile existente şi dependenţele dintre habitatele şi speciile din interiorul sitului 

Natura 2000 ROSPA0161 pot fi observate schematic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 3-18 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării ROSPA0161 – Lunca Mijlogie a Argeşului 
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ROPA0112 Câmpia Gherghiţei  

În interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei este localizat corpul de apă de 

suprafaţă RORW11.1.22_B1 Sarata şi Afluenţii, de acesta depinzând habitatele şi plantele acvatice din 

sit. Având rol de producători primari în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar, 

habitatele şi plantele acvatice şi terestre oferă suport pentru toate speciile din interiorul ROSPA0112. 

Cel mai mare număr de specii de anexă 1 din interiorul ariei de protecţie specială avifaunistică sunt 

specii prădătoare care utilizează ca sursă de hrană specii de nevertebrate, mamifere mici, peşti, dar şi 

unele specii de păsări insectivore din sit.  

Toate relaţiile existente şi dependenţele dintre habitatele şi speciile din interiorul sitului Natura 2000 

ROSPA0112 pot fi observate schematic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 3-19 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării ROSPA0112 – Câmpia Gherghiţei 
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ROSPA0146 Valea Câlniştei  

Habitatele şi plantele acvatice şi terestre din interiorul ariei protejate sunt în relaţie directă cu cele cinci 

corpuri de apă subterană şi de suprafaţă din sit şi oferă suport şi resursă de hrană pentru specii de 

nevertebrate şi peşti de pe suprafaţa acestuia. Amfibienii şi reptilele prezente în situl de protecţie 

specială avifaunistică ROSPA0146 sunt dependente de sisteme de tipul bălţilor temporare, dar şi de 

habitate şi specii de plante terestre, acestea reprezentând habitate favorabile pentru herpetofauna dintr-

un  ecosistem.  

Având în vedere resursa de hrană diversă, numeroase specii de păsări de Anexă 1 din interiorul acestui 

sit sunt specii ce îndeplinesc rolul de prădător în interiorul acestuia, utilizând ca resursă trofică specii 

de nevertebrate, peşti, amfibieni şi reptile din aria protejată.  

În ceea ce priveşte speciile de păsări erbivore, în acest sit se remarcă prezenţa unei singure astfel de 

specii, şi anume Aythya nyroca, la fel şi în cazul speciei cu rol de omnivor, Emberiza hortulana. 

Cele trei specii de păsări insectivore din sit (Anthus campestris, Coracias garrulus şi Lanius collurio) utilizează 

ca sursă de hrană nevertebratele terestre şi depind de habitatele terestre existente pe suprafaţa ariei 

protejate.  

Toate acestea, dar şi alte informaţii suplimentare referitoare la relaţiile structurale şi funcţionale din 

situl Natura 2000 ROSPA0146 Valea Câlniştei. 
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Figura nr. 3-20 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării ROSPA0146 – Valea Câlniştei 
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ROSPA0022 – Comana 

Producătorii primari (habitate şi plante acvatice şi terestre) sunt în relaţie directă cu cele câteva corpuri 

de apă subterană şi de suprafaţă din sit şi constituie suport şi resursă de hrană pentru nevertebrate, 

mamifere şi herpetofaună. Acestea din urmă sunt dependente totodată şi de diferite sisteme de tipul 

bălţilor temporare, acestea reprezentând habitate specifice amfibienilor şi reptilelor dintr-un  

ecosistem.  

Având în vedere resursa de hrană diversă, un număr mare de specii de păsări de Anexă 1 din interiorul 

acestui sit sunt specii care preferă habitatele terestre, de stufăriş, îndeplinind rolul de prădător în aria 

protejată de protecţie specială avifaunistică ROSPA0022. Astfel, acestea utilizează  ca resursă trofică 

specii de mamifere mici, peşti, amfibieni şi reptile din aria protejată.  

Suplimentar, toate relaţiile existente şi dependenţele dintre habitatele şi speciile din interiorul sitului 

Natura 2000 ROSPA0022 pot fi observate schematic în figura de mai jos. 
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Figura nr. 3-21 Reprezentare schematică a interdependenţelor între habitatele şi specii ce fac obiectul conservării ROSPA0022 – Comana 
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3.8 OBIECTIVELE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES 

COMUNITAR, ACOLO UNDE AU FOST STABILITE PRIN PLANURI DE 

MANAGEMENT 

În Anexa 1 a prezentului studiu sunt prezentate obiectivele specifice de conservare care au fost 

formulate de către ANANP pentru fiecare habitat şi specie de interes comunitar în parte, evaluarea 

impactului realizându-se conform acestor obiective specifice de conservare (OSC). 

 

3.9 DESCRIEREA STĂRII ACTUALE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE 

PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, INCLUSIV EVOLUŢII/ SCHIMBĂRI 

CARE SE POT PRODUCE ÎN VIITOR 

Pentru descrierea stării de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar din zona 

proiectului au fost luate în considerare toate habitatele şi speciile pentru care au fost desemnate siturile 

potenţial afectate de proiect.  

Din punct de vedere al posibilelor schimbări în evoluţia naturală a ariilor protejate (considerând în 

principal starea habitatelor şi speciilor de interes comunitar), în cele ce urmează este prezentată starea 

de conservare a habitatelor şi speciilor din siturile Natura 2000 analizate, conform informaţiilor 

disponibile în Planurile de management şi Formularele standard ale acestora. 

 

3.9.1 ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

 Nota numărul 20519/CA/05.05.2020, privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de 
protecţie  şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservarea habitatelor naturale, a  
florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSCI0290 Coridorul 
Ialomiţei. 

 

3.9.1.1 Habitate de interes comunitar din situl ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

În tabelul de mai jos este  prezentată starea de conservare în sit a tuturor habitatelor de interes 

comunitar pentru care acesta a fost desemnat. 
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Tabel  3-2 Starea de conservare a habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0290 

Cod 
habitat 

Denumire habitat 

Stare de conservare 
în sit conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Conservare Global 
Suprafaţa 

habitatului (ha) 
Structura şi funcţiile 
specifice habitatului 

Perspective Global 

3260 
Cursuri de apă din pajiştile montane cu vegetaţia de Ranunculion fluitantis şi 
Callitricho-Batrachion; 

B B 30 U1 U1 U1 

3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodian rubri şi Bidentian p.p.; B B 10 FV X FV 

40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; B B 0,2 U1 U1 U1 

6430 
Asociaţii de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la 
nivel montan şi alpin; 

B B - - - - 

91F0 
Păduri mixte cu Quercus robur, U/mus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 
angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris); 

B B 3500-4200 FV FV FV 

91I0 Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; B B 750-900 FV FV FV 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen; B B 2250-2700 FV FV FV 

92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus alba; B B 3100-3700 FV FV FV 

Legendă: FS (Formular Standard) - B - valoare bună, PM (Plan de management), Starea de conservare conform PM: FV=favorabilă; U1 – Nefavorabilă-inadecvată; X=necunoscut.
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3.9.1.2 Specii de amfibieni şi reptile de interes comunitar din situl ROSCI0290 

Coridorul Ialomiţei 

În tabelul de mai jos este prezentată starea de conservare în sit a speciilor de amfibieni şi reptile de 

interes comunitar pentru care acesta a fost desemnat. 
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Tabel  3-3 Starea de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile din situl Natura 2000 ROSCI0290 

Cod 
specie 

Denumire 
specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare globală 
de conservare 

în sit 
Populaţie 

Efective 
Suprafaţă habitat 

favorabil (ha) Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m Min. Max. 

1188 Bombina bombina C B U1 3000 3500 i - - U1 U1 U1 

1166 Triturus cristatus C B U1 200 400 i - - U1 U1 U1 

1220 Emys orbicularis C B U1 1000 1500 i - - U1 U1 U1 

Legendă: PM (Plan de management), FS (Formular Standard): Evaluare globală: B - valoare bună, Populaţie: C - 2>p>0%; Starea de conservare conform PM: U=Nefavorabilă-inadecvată; Unitate de 

măsură: i = indivizi. 
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3.9.1.3 Specii de mamifere de interes comunitar din situl ROSCI0290 Coridorul 

Ialomiţei 

În tabelul de mai jos este  prezentată starea de conservare în sit a speciilor de mamifere de interes 

comunitar pentru care acesta a fost desemnat. 
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Tabel  3-4 Starea de conservare a speciilor de mamifere din situl Natura 2000 ROSCI0290 

Cod 
specie 

Denumire 
specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare 
globală de 
conservare 

în sit 

Populaţie 
Efective 

Suprafaţă 
habitat favorabil 

(ha) 
Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m. Min. Max. 

1355 Lutra lutra C B F.V. 50 70 i 1733,1 1985,1 FV FV X 

1337 Castor fiber B B F.V. 150 200 i 1733,1 1797,8 FV FV FV 

1335 Spermophilus citellus C B F.V. 4500 5500 i 2296,5 2811,5 FV FV X 

Legendă: PM (Plan de management), FS (Formular Standard): Evaluare globală: C - valoare considerabilă, Populaţie: B - 15>p>2%, C - 2>p>0; Starea de conservare conform PM: 

F.V.=Favorabilă, X - Necunoscută; Unitate de măsură: i = indivizi. 
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3.9.2 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului 

 Decizia numărul 414/16.09.2020, privind aprobarea Normelor metodologice privind 

implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1069-2016 privind 

aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 

Lunca Mijlogice a Argeşului 

 

3.9.2.1 Habitate de interes comunitar din situl ROSCI0106 Lunca Mijlocie a 

Argeşului 

În tabelul de mai jos este  prezentată starea de conservare în sit a tuturor habitatelor de interes 

comunitar pentru care acesta a fost desemnat.  

 

Tabel  3-5 Starea de conservare a habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0106 

Cod 
habitat 

Denumire habitat 

Stare de 
conservare în sit 

conform FS 
Stare de conservare în sit conform PM 

Conser-
vare 

Global 
Suprafaţa 

habitatului 
(ha) 

Structura 
şi funcţiile 
specifice 

habitatului 

Perspec-
tive 

Glo-
bal 

91E0 
Păduri aluviale cu Alnus plutinosa şi Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae); 

C C 90 U1 U1 U1 

91F0 
Păduri mixte cu Quercus robur, U/mus laevis, 
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane 
marilor fluvii (Ulmenion minaris); 

- - 8-11 U1 U1 U2 

92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus alba; B B 260 F.V U1 U1 

Legendă: Stare de conservare conform PM (Plan de management): FV - Favorabilă, U1 – Nefavorabilă-inadecvată; U2 – 

Nefavorabilă –rea,  Unitate de măsură: i = indivizi; Stare de conservare conform FS (Fomular Standard): Evaluare globală: B - 

valoare bună, C - valoare considerabilă; Populaţie: B - 15>p>2%, C - 2>p>0%, „-” Lipsă date. 

 

3.9.2.2 Specii de peşti de interes comunitar din situl ROSCI0106 Lunca Mijlocie 

a Argeşului 

În continuare este  prezentată sub formă tabelară starea de conservare în sit a speciilor de ihtiofaună 

de interes comunitar pentru care acesta a fost desemnat. 
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Tabel  3-6 Starea de conservare a speciilor de peşti din situl Natura 2000 ROSCI0106 

Cod 
specie 

Denumire specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare globală 
de conservare 

în sit 
Populaţie 

Efective 
Suprafaţă 

habitat 
favorabil (ha) 

Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m. Min. Max. 

1130 Aspius aspius C B FV 35.000 50.000 i 270 - FV FV FV 

6963 Cobitis taenia  C C FV 20.000 - i 200 - FV FV FV 

6143 Romanogobio kesslerii B B U1 20.000 - i 200 220 U1 U1 U1 

5197 Sabanejewiabalcanica C B U1 40.000 - i 200 250 U1 U1 U1 

Legendă: Stare de conservare conform PM (Plan de management): FV - Favorabilă, U1 – Nefavorabilă-inadecvată; Unitate de măsură: i = indivizi; Stare de conservare conform FS 

(Fomular Standard): Evaluare globală: B - valoare bună, C - valoare considerabilă; Populaţie: B - 15>p>2%, C - 2>p>0%. 
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3.9.2.3 Specii de amfibieni de interes comunitar din situl ROSCI0106 Lunca 

Mijlocie a Argeşului 

În tabelul de mai jos este prezentată starea de conservare în sit a speciilor de amfibieni de interes 

comunitar pentru care acesta a fost desemnat. 
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Tabel  3-7 Starea de conservare a speciilor de amfibieni din situl Natura 2000 ROSCI0106 

Cod 
specie 

Denumire specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare globală 
de conservare 

în sit 
Populaţie 

Efective 
Suprafaţă habitat 

favorabil (ha) Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m Min. Max. 

1188 Bombina bombina B B F.V. 3000 4000 i - - F.V. F.V. F.V. 

Legendă: Stare de conservare conform PM (Plan de management): FV - Favorabilă; Unitate de măsură: i = indivizi; Stare de conservare conform FS (Fomular Standard): Evaluare 

globală: B - valoare bună, Populaţie: B -15>p>2%; „-” Lipsă date. 
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3.9.2.4 Specii de mamifere de interes comunitar din situl ROSCI0106 Lunca 

Mijlocie a Argeşului 

În tabelul de mai jos este prezentată starea de conservare în sit a speciilor de mamifere de interes 

comunitar pentru care acesta a fost desemnat.  
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Tabel  3-8 Starea de conservare a speciilor de mamifere din situl Natura 2000 ROSCI0106 

Cod 
specie 

Denumire specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare 
globală de 
conservare 

în sit 

Populaţie 
Efective 

Suprafaţă 
habitat favorabil 

(ha) 
Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m. Min. Max. 

1355 Lutra lutra C B U1 8 14 i 150 200 U1 X U1 

Legendă: Stare de conservare conform PM (Plan de management): U1 – Nefavorabilă-inadecvată; X – Necunoscută, Unitate de măsură: i = indivizi.; Stare de conservare conform FS 

(Fomular Standard): Evaluare globală: B - valoare bună, C - valoare considerabilă; Populaţie: B - 15>p>2%, C - 2>p>0%. 
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3.9.3 ROSCI0138 Pădurea Bolintin 

 Decizia numărul 529/05.11.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind 

implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1968/2015 privind 

aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin. 

 

3.9.3.1 Habitate de interes comunitar din situl ROSCI0138 Pădurea Bolintin 

În tabelul de mai jos este prezentată starea de conservare în sit a habitatelor de interes comunitar 

pentru care acesta a fost desemnat. În ceea ce priveşte habitatul 92A0, în cursul activităţii de 

inventariere derulate în perioada 2012-2013 a fost semnalată absenţa acestuia, propunându-se 

scoaterea din Formularul standard al ariei protejate. 

 

Tabel  3-9 Starea de conservare a habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0138 

Cod 
habitat 

Denumire habitat 

Stare de conservare 
în sit conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Conservare Global 
Suprafaţa 

habitatului 
(ha) 

Structura 
şi funcţiile 
specifice 

habitatului 

Perspective Global 

91M0 
Păduri panonice-balcanice de 
stejar turcesc; 

B B > 1  - - FV 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen; B B > 1 - - FV 

92A0 
Galerii cu Salix alba şi Populus 
alba; 

B B - - - - 

Legendă: FS (Formular Standard) - B - valoare bună, Stare de conservare conform PM (Plan de management): FV - Favorabilă 

 

3.9.3.1 Specii de amfibieni şi reptile de interes comunitar din situl ROSCI0138 

Pădurea Bolintin  

Tabelul următor prezintă starea de conservare în sit a speciilor de herpetofaună de interes 

comunitar pentru care acesta a fost desemnat. 
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Tabel  3-10 Starea de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile din situl Natura 2000 ROSCI0138 

Cod 
specie 

Denumire 
specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare globală 
de 

conservare în 
sit 

Populaţie 
Efective 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil (ha) 
Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m Min. Max. 

1188 Bombina bombina C B FV 50 1000 i - - FV FV FV 

1166 Triturus cristatus C B FV    - - FV FV  FV 

1220 Emys orbicularis C B Nefavorabilă - 5 i - - U1 U2 X 

Legendă: PM (Plan de management), FS (Formular Standard): Evaluare globală: B - valoare bună, Populaţie: C - 2>p>0%, Stare de conservare conform PM (Plan de management): 

FV – Favorabilă, U1-Nefavorabilă-inadecvată, U2-Nefavorabilă-rea, X- Necunoscută, Unitate de măsură: i = indivizi, „-” Lipsă date. 
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3.9.3.2 Specii de mamifere de interes comunitar din situl ROSCI0138 Pădurea 

Bolintin 

În tabelul următor este prezentată starea de conservare în sit a speciei de mamifere de interes 

comunitar Lutra lutra a cărei prezenţă a condus la includerea ariei protejate în Reţeaua Natura 2000.
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Tabel  3-11 Starea de conservare a speciilor de mamifere din situl Natura 2000 ROSCI0138 

Cod 
specie 

Denumire 
specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare 
globală de 
conservare 

în sit 

Populaţie 
Efective 

Suprafaţă 
habitat favorabil 

(ha) 
Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m. Min. Max. 

1355 Lutra lutra C B Nesigură - 2 i - - F.V. - - 

Legendă: PM (Plan de management), FS (Formular Standard): Evaluare globală: B - valoare bună, C - valoare considerabilă; Populaţie: B - 15>p>2%, C - 2>p>, Stare de conservare 

conform PM (Plan de management): FV – Favorabilă, Unitate de măsură: i = indivizi, „-” Lipsă date. 
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3.9.4 ROSCI0043 Comana 

 Nota numărul 16971/CA/21.10.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale 

de protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatic, de siguranţă a populaţiei şi invetiţiilor din ROSCI0043 

Comana. 

 

3.9.4.1 Habitate de interes comunitar din situl ROSCI0043 Comana 

În tabelul următor este prezentată starea de conservare în situl Natura 2000 ROSCI0043 Comana 

a habitatelor de interes comunitar a căror prezenţă în interiorul ariei naturale protejate a condus la 

includerea acestuia în Reţeaua Natura 2000. 

 

Tabel  3-12 Starea de conservare a habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Cod 
habitat 

Denumire habitat 

Stare de conservare 
în sit conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Conservare Global 
Suprafaţa 

habitatului 
(ha) 

Structura 
şi funcţiile 
specifice 

habitatului 

Perspective Global 

1530* Stepe şi mlaştini sărăturate panonice; B B 1328 FV FV FV 

3130 
Ape stătătoare, oligotrofe până la 
mezotrofe cu vegetaţia de Littorelletea 
uniflorae şi/sau de Isoeto-Nanoiuncetea; 

B B 265 FV FV FV 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip 
de Mapnopotamion sau Hvdrocharition; 

B B 265 FV FV FV 

3160 Lacuri distrofice şi bălti; B B 1063 FV FV FV 

3260 
Cursuri de apă din pajiştile montane cu 
vegetaţia de Ranunculion fluitantis şi 
Callitricho-Batrachion; 

B B 265 FV FV FV 

3270 
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie 
de Chenopodian rubri şi Bidentian p.p.; 

B B 265 FV FV FV 

40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; B B 132 FV FV FV 

6430 
Asociaţii de lizieră cu ierburi înalte 
hidrofile de la nivelul câmpiilor până la 
nivel montan şi alpin; 

B B 265 X FV X 

91AA Păduri estice de stejar alb; C C 2 FV FV FV 

91E0* 
Păduri aluviale cu Alnus plutinosa şi 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
nicanae, Salicion albae); 

B B 132 FV FV FV 

91F0 

Păduri mixte cu Quercus robur, U/mus 
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 
angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion 
minaris); 

B B 7 FV FV FV 

91I0* 
Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu 
Quercus spp.; 

B B 1063 FV FV FV 

91M0 
Păduri panonice-balcanice de stejar 
turcesc; 

B B 3455 FV FV FV 

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen; A A 797 FV FV FV 

92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus alba; B B 26 FV FV FV 

Legendă: FS (Formular Standard) – A - excelent, B - valoare bună, C (conservare) – semnificativ, C (global) – medie, Stare de 

conservare conform PM (Plan de management): FV – Favorabilă, X – Necunoscută;.
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3.9.4.2 Specii de plante de interes comunitar din situl ROSCI0043 Comana 

Starea de conservare a speciilor de plante de interes din interiorul ariei naturale protejate 

ROSCI0043 Comana, care au condus la desemnarea acestuia ca sit Natura 2000, este prezentată 

tabelar în cele ce urmează.
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Tabel  3-13 Starea de conservare a speciilor de plante din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Cod 
specie 

Denumire specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare globală 
de conservare 

în sit 
Populaţie 

Efective 
Suprafaţă 

habitat 
favorabil (ha) 

Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m Min. Max. 

1428 Marsilea quadrifoli B B F.V. - - - - 150 X X X 

2327 Himantoglossum jankae B B X - - - - 250 X X X 

4067 Echium russicum C B X - - - - 300 X X X 

Legendă: FS (Formular Standar): Populaţie C-2>p>0% Populaţie B - , PM (Plan de management), Stare de conservare conform PM (Plan de management): FV – Favorabilă , X – 

Necunoscută, „-” Lipsă date. 
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3.9.4.3 Specii de nevertebrate de interes comunitar din situl ROSCI0043 

Comana 

Starea de conservare a speciilor de nevertebrate de interes din interiorul ariei naturale protejate 

ROSCI0043 Comana, care au condus la desemnarea acestuia ca sit Natura 2000, este prezentată 

tabelar în cele ce urmează. 
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Tabel  3-14 Starea de conservare a speciilor de nevertebrate din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Cod 
specie 

Denumire specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare 
globală de 
conservare 

în sit 

Populaţie 
Efective 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil (ha) 
Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m. Min. Max. 

4056 Anisus vorticulus A B FV - - - - 16300 X FV X 

1088 Cerambyx cerdo B B FV - - - - 4000 X X X 

4045 Coenagrion ornatu B B FV - - - - 11460 X FV X 

6169 Euphydryas maturna  B B FV - - - - - - FV X 

6199 Euplagia quadripunctaria B B X - - - - 12600 X FV X 

1083 Lucanus cervus B B FV - - - - 6250 X FV X 

1060  Lycaena dispar C B FV - - - - 14250 X FV X 

6908 Morimus asper funereus B B FV - - - - 5250 X FV X 

4039* Nymphalis vaualbum D - - - - - - - - - - 

6966* Osmoderma eremita D - X - - - - - - - - 

1014 Vertigo angustior D - - - - - - - - - - 

Legendă: PM (Plan de management), FS (Formular Standard): Evaluare globală: B - valoare bună; Populaţie: B - 15>p>2%; Stare de conservare conform PM (Plan de management): 

FV – Favorabilă , X – Necunoscută, „-” Lipsă date. 
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3.9.4.4 Specii de peşti de interes comunitar din situl ROSCI0043 Comana 

Starea de conservare a speciilor de peşti de interes din interiorul ariei naturale protejate ROSCI0043 

Comana, care au condus la desemnarea acestuia ca sit Natura 2000, este prezentată tabelar în cele 

ce urmează.
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Tabel  3-15 Starea de conservare a speciilor de peşti din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Cod 

specie 

Denumire 

specie 

Stare de conservare în sit 

conform FS 
Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 

populaţiei 

în sit 

Stare globală 

de conservare 

în sit 

Populaţie 
Efective 

Suprafaţă habitat 

favorabil (ha) Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m. Min. Max. 

6963 Cobitis taenia  C A X - - - - 1130 X X X 

1145 Misgurnus fossilis  C A FV - - - - 900 X X X 

5339 Rhodeus amarus D - - - - - - - - - - 

2511 Gobio kesslerii C C FV - - - - 2100 X X X 

2011 Umbra krameri  B A X - - - - 1400 X X X 

Legendă: PM (Plan de management), FS (Formular Standard): Evaluare globală: B - valoare bună, C - valoare considerabilă; Populaţie: B - 15>p>2%, C - 2>p>0%; Stare de conservare 

conform PM (Plan de management): FV – Favorabilă , X – Necunoscută, „-” Lipsă date. 
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3.9.4.5 Specii de amfibieni şi reptile de interes comunitar din situl ROSCI0043 

Comana 

În continuarea este prezentată tabelar starea de conservare a speciilor de herpetofună de interes 

din interiorul ariei naturale protejate ROSCI0043 Comana, care au condus la desemnarea acestuia 

ca sit Natura 2000. 
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Tabel  3-16 Starea de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Cod 
specie 

Denumire 
specie 

Stare de conservare în 
sit conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare 
globală de 
conservare 

în sit 

Populaţie 
Efective 

Suprafaţă 
habitat favorabil 

(ha) 
Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m. Min. Max. 

1188 Bombina bombina D - - - 9 s - - - - - 

1993 Triturus dobrogicus C B X - - - - 2000 X X X 

1220 Emys orbicularis C B F.V. - - - - 900 X X X 

Legendă: PM (Plan de management), FS (Formular Standard): Evaluare globală: B - valoare bună, Populaţie: C - 2>p>0%; Stare de conservare conform PM (Plan de management): 

X – Necunoscută, „-” Lipsă date. 
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3.9.4.6 Specii de mamifere de interes comunitar din situl ROSCI0043 Comana 

În continuare este prezentată tabelar starea de conservare a speciilor de mamifere de interes din 

interiorul ariei naturale protejate ROSCI0043 Comana.
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Tabel  3-17 Starea de conservare a speciilor de mamifere din situl Natura 2000 ROSCI0043 

Cod 
specie 

Denumire specie 

Stare de conservare în sit 
conform FS 

Stare de conservare în sit conform PM 

Starea 
populaţiei 

în sit 

Stare 
globală de 
conservare 

în sit 

Populaţie 
Efective 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil (ha) 
Habitat Perspective Global 

Min. Max. u.m. Min. Max. 

1324 Myotis myotis D - - - 13 s - - - - - 

1324 Myotis myotis D - - - - - - - - - - 

1335 Spermophilus citellus C B X - - - - 5000 F.V. X X 

Legendă: PM (Plan de management), FS (Formular Standard): Evaluare globală: C - valoare considerabilă, Populaţie: B - 15>p>2%, C - 2>p>0%;  Stare de conservare conform PM 

(Plan de management): FV – Favorabilă , X – Necunoscută, „-” Lipsă date.
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3.9.5 ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei 

 Nota numărul 9904/CA/05.08.2020 pentru modificarea Anexei 2 – Obiective de Conservare 

la Nota nr. 20514/CA/05.05.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de 

protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi a faunei sălbatice de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSPA0152 Coridorul 

Ialomiţei, cu completările ulterioare.



EURO APAVOL SA   PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

293 
 

 

 

Tabel  3-18 Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0152 conform Formularului standard 

Cod specie Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv populaţional în 
sit (PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A402 Accipiter brevipes R C 3 5 p B X 1 3 p X 266.53 X X 

A086 Accipiter nisus R - - - - - - - - - - - - - 

A229 Alcedo atthis R C 20 30 p B FV 15 30 p FV - FV FV 

A060 Aythya nyroca R D 8 12 p - X 3 5 p X 181.29 X X 

A087 Buteo buteo R - - - - - - - - - - - - - 

A403 Buteo rufinus R C 2 3 p B X 2 4 p X 266.53 X X 

A030 Ciconia nigra C C 50 100 i B X 1 3 p X 12.295 X X 

A030 Ciconia nigra R C 1 1 p B X 1 1 p X 12.295 X X 

A231 Coracias garrulus R C 50 70 p B FV 25 40 p FV 2.668 FV FV 

A238 Dendrocopos medius P C 200 250 p B FV 200 220 p FV 5.850 FV FV 

A236 Dryocopus martius P D 20 35 p - U1 25 30 p U1 2.726 FV U1 

A026 Egretta garzetta R C 20 50 p C X 30 40 p X 140.16 X X 

A379 Emberiza hortulana R D 100 200 p - U1 250 280 p U1 1.472 F.V U1 

A097 Falco vespertinus C C 200 300 i B X 25 50 p X 2.655 X X 

A244 Galerida cristata  R - - - - - - - - - - - - - 

A075 Haliaeetus albicilla R C 1 1 p B X 0 2 p X 12.358 X X 

A092 Hieraaetus pennatus R C 1 1 p B X 0 2 p X 1.581 X X 

A022 Ixobrychus minutus R C 10 15 p B X 12 18 p X 140.16 X X 

A338 Lanius collurio R D 200 300 p - FV 310 350 p FV 1.589 F.V FV 

A339 Lanius minor R C 80 150 p B FV 80 100 p FV 2.358 FV FV 

A246 Lullula arborea R D 100 150 p - U1 60 80 p U.1 3.046 FV U1 

A262 Motacilla alba  R - - - - - - - - - - - - - 

A023 Nycticorax nycticorax R C 30 60 p C X 50 80 p X 795 X X 

A329 Parus caeruleus  R - - - - - - - - - - - - - 

A330 Parus major  R - - - - - - - - - - - - - 

A270 Pernis apivorus R D 4 7 p -         

A234 Picus canus R C 50 70 p B FV 100 110 p FV 12.572 FV FV 

A370 Sylvia nisoria R C 200 300 p B FV 180 200 p FV 1.566 FV FV 

Legendă: FS – Formular Standard; PM – Plan de management; Tipul populaţiei: P – Permanent; R – Reproducere (en: Reproduction); Starea de conservare conform FS: B(starea globală): valoare bună; 

B (Starea populaţiei): 15>p>2%; C (Starea populaţiei): 2>p>0%; D: populaţie nesemnificativă; Starea de conservare conform PM: FV=favorabilă; X=necunoscută; Unitate de măsură: p – perechi; i = 

indivizi. 
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3.9.6 ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului 

 Nota numărul 13916/CA/17.09.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de 

protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSPA0161 Lunca 

Mijlocie a Argeşului. 

 

În continuare sunt prezentate tabelar informaţii referitoare la starea de conservare în sit a speciilor de 

păsări de interes comunitar din aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0161. Ţinând cont de 

faptul că situl nu beneficiază de existenţa unui Plan de management, singurele informaţii disponibile 

în acest scop au fost cele din Formularul standard aferent acestuia.
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Tabel  3-19 Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0161 conform Formularului standard 

Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv 
populaţional în sit 

(PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) 

Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A229 Alcedo atthis R D 2 3 p - - - - - - - - - 

A209 Ardea purpurea R C 1 3 p B - - - - - - - - 

A024 Ardeola ralloides R C 3 6 p B - - - - - - - - 

A060 Aythya nyroca R D 5 7 p - - - - - - - - - 

A060 Aythya nyroca C C 50 100 i B - - - - - - - - 

A403 Buteo rufinus W C 1 4 i B - - - - - - - - 

A403 Buteo rufinus C C 1 4 i B - - - - - - - - 

A196 Chlidonias hybrida R C 65 75 p B - - - - - - - - 

A031 Ciconia ciconia C C 200 400 i B - - - - - - - - 

A031 Ciconia ciconia R D 1 3 p - - - - - - - - - 

A081 Circus aeruginosus R D 1 2 p - - - - - - - - - 

A122 Crex crex R D 3 5 p - - - - - - - - - 

A038 Cygnus cygnus W D 5 10 i - - - - - - - - - 

A027 Egretta alba R C 1 3 p B - - - - - - - - 

A027 Egretta alba C C 10 20 i B - - - - - - - - 

A026 Egretta garzetta R C 5 8 p B - - - - - - - - 

A026 Egretta garzetta C C 20 50 i B - - - - - - - - 

A002 Gavia arctica W B 2 11 i B - - - - - - - - 

A131 Himantopus himantopus R C 1 3 p B - - - - - - - - 

A338 Lanius collurio R D 10 12 p - - - - - - - - - 

A339 Lanius minor R D 5 7 p - - - - - - - - - 

A272 Luscinia svecica R C 1 3 p B - - - - - - - - 

A023 Nycticorax nycticorax R C 3 5 p B - - - - - - - - 

A023 Nycticorax nycticorax C D 15 30 i - - - - - - - - - 

A393 Phalacrocorax pygmeus C C 5 20 i B - - - - - - - - 

A034 Platalea leucorodia C C 5 10 i B - - - - - - - - 

A193 Sterna hirundo R D 1 2 p - - - - - - - - - 

Legendă: FS – Formular Standard; PM – Plan de management; Tipul populaţiei: P – Permanent; R – Reproducere (en: Reproduction); Starea de conservare conform FS: B(starea globală): valoare bună; 

B (Starea populaţiei): 15>p>2%; C (Starea populaţiei): 2>p>0%; D: populaţie nesemnificativă; Starea de conservare conform PM: FV=favorabilă; X=necunoscută; Unitate de măsură: p – perechi; i = 

indivizi. 
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3.9.7 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei 

 Nota numărul 1152/CA/21.08.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de 

protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSPA0112 Câmpia 

Gherghiţei. 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţii referitoare la starea de conservare în sit a speciilor de 

păsări de interes comunitar din aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0112. Ţinând cont de 

faptul că situl nu beneficiază de existenţa unui Plan de management, singurele informaţii disponibile 

în acest scop au fost cele din Formularul standard aferent acestuia. 
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Tabel  3-20 Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0112 conform Formularului standard 

Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv 
populaţional în sit 

(PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) 

Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus 

R D - - - - 
- - - - - - - - 

A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

R D - - - - 
- - - - - - - - 

A297 Acrocephalus scirpaceus  R D - - - - - - - - - - - - 

A324 Aegithalos caudatus P D - - - - - - - - - - - - 

A053 Anas platyrhynchos R C - - - B - - - - - - - - 

A051 Anas strepera R C - - - B - - - - - - - - 

A041 Anser albifrons W D 200 300 i - - - - - - - - - 

A043 Anser anser C D 30 500 i - - - - - - - - - 

A029 Ardea purpurea R D 5 6 p - - - - - - - - - 

A222 Asio flammeus W D 1 2 i - - - - - - - - - 

A218 Athene noctua P C - - - B - - - - - - - - 

A059 Aythya ferina R C - - - B - - - - - - - - 

A060 Aythya nyroca R D 28 32 p - - - - - - - - - 

A087 Buteo buteo  W D - - - - - - - - - - - - 

A087 Buteo buteo  C D - - - - - - - - - - - - 

A366 Carduelis cannabina P C - - - B - - - - - - - - 

A364 Carduelis carduelis  P C - - - B - - - - - - - - 

A363 Carduelis chloris P C - - - B - - - - - - - - 

A365 Carduelis spinus W C - - - B - - - - - - - - 

A 136 Charadrius dubius R C - - - B - - - - - - - - 

A031 Ciconia ciconia C C 1000 2000 i B - - - - - - - - 

A081 Circus aeruginosus R C 5 8 p B - - - - - - - - 

A082 Circus cyaneus C C 30 40 i B - - - - - - - - 

A082 Circus cyaneus W C 10 20 i B - - - - - - - - 

A084 Circus pygargus C C 20 30 i B - - - - - - - - 

A373 
Coccothraustes 
coccothraustes 

W C - - - B 
- - - - - - - - 

A350 Corvus corax  P C - - - B - - - - - - - - 

A237 Dendrocopos major  P C - - - B - - - - - - - - 
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Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv 
populaţional în sit 

(PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) 

Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A026 Egretta garzetta R D 30 40 p - - - - - - - - - 

A376 Emberiza citronella  W C - - - B - - - - - - - - 

A381 Emberiza schoeniclus R C - - - B - - - - - - - - 

A269 Erithacus rubecula W D - - - - - - - - - - - - 

A269 Erithacus rubecula C D - - - - - - - - - - - - 

A098 Falco columbarius W C 5 10 i B - - - - - - - - 

A099 Falco subbuteo R C - - - B - - - - - - - - 

A096 Falco tinnunculus R C - - - B - - - - - - - - 

A135 Glareola pratincola R C - 9 i B - - - - - - - - 

A233 Jynx torquilla R C - - - B - - - - - - - - 

A340 Lanius excubitor  W D - - - - - - - - - - - - 

A746 Miliaria calandra R D - - - - - - - - - - - - 

A262 Motacilla alba R D - - - - - - - - - - - - 

A260 Motacilla flava R D - - - - - - - - - - - - 

A023 Nycticorax nycticorax R D 15 30 p - - - - - - - - - 

A277 Oenanthe oenanthe R D - - - - - - - - - - - - 

A323 Panurus biarmicus P D - - - - - - - - - - - - 

A329 Parus caeruleus P D - - - - - - - - - - - - 

A330 Parus major P D - - - - - - - - - - - - 

A020 Pelecanus crispus C D 3 5 i - - - - - - - - - 

A019 Pelecanus onocrotalus C D 50 120 i - - - - - - - - - 

A315 Phylloscopus collybita  R D - - - - - - - - - - - - 

A034 Platalea leucorodia R D 10 15 p - - - - - - - - - 

A032 Plegadis falcinellus R D 3 4 p - - - - - - - - - 

A005 Podiceps cristatus  R D - - - - - - - - - - - - 

A006 Podiceps grisegena  R D - - - - - - - - - - - - 

A008 Podiceps nigricollis  R C - - - B - - - - - - - - 

A372 Pyrrhula pyrrhula  W D - - - - - - - - - - - - 

A118 Rallus aquaticus  R D - - - - - - - - - - - - 

A132 Recurvirostra avosetta C C 100 150 i B - - - - - - - - 

A132 Recurvirostra avosetta R C 10 20 p B - - - - - - - - 
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Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv 
populaţional în sit 

(PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) 

Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A275 Saxicola rubetra  R C - - - B - - - - - - - - 

A276 Saxicola torquata  R D - - - - - - - - - - - - 

A004 Tachybaptus ruficollis  R C - - - B - - - - - - - - 

A232 Upupa epops R D - - - - - - - - - - - - 

A142 Vanellus vanellus R C - - - B - - - - - - - - 

Legendă: FS – Formular Standard; PM – Plan de management; Tipul populaţiei: P – Permanent; R – Reproducere (en: Reproduction); Starea de conservare conform FS: B(starea globală): valoare bună; 

B (Starea populaţiei): 15>p>2%; C (Starea populaţiei): 2>p>0%; D: populaţie nesemnificativă; Starea de conservare conform PM: FV=favorabilă; X=necunoscută; Unitate de măsură: p – perechi; i = 

indivizi. 
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3.9.8 ROSPA0146 Valea Câlniştei 

 Nota numărul 18549/MF/06.11.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de 

protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSPA0146 Valea 

Câlniştei.  

 

Tabelul de mai jos conţine informaţii referitoare la starea de conservare în sit a speciilor de păsări de 

interes comunitar din aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0146. Având în vedere faptul că 

situl nu beneficiază de existenţa unui Plan de management, singurele informaţii disponibile au fost cele 

din Formularul standard aferent acestuia.
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Tabel  3-21 Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0146 conform Formularului standard 

Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv 
populaţional în sit 

(PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) 

Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A255 Anthus campestris R C 100 200 p B - - - - - - - - 

A024 Ardeola ralloides R C 2 5 p B - - - - - - - - 

A060 Aythya nyroca R C 20 30 p B - - - - - - - - 

A196 Chlidonias hybrida R C  30 - p B - - - - - - - - 

A231 Coracias garrulus R C 15 25 p B - - - - - - - - 

A026 Egretta garzetta R C 20 - p B - - - - - - - - 

A379 Emberiza hortulana R C 100 200 p B - - - - - - - - 

A338 Lanius collurio R D 100 200 p - - - - - - - - - 

A023 Nycticorax nycticorax R C 20 - p B - - - - - - - - 

Legendă: FS – Formular Standard; PM – Plan de management; Tipul populaţiei: P – Permanent; R – Reproducere (en: Reproduction); Starea de conservare conform FS: B(starea globală): valoare bună; 

B (Starea populaţiei): 15>p>2%; C (Starea populaţiei): 2>p>0%; D: populaţie nesemnificativă; Starea de conservare conform PM: FV=favorabilă; X=necunoscută; Unitate de măsură: p – perechi; i = 

indivizi. 
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3.9.9 ROSPA0022 Comana 

 Nota numărul 16971/CA/21.10.2020, privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de 

protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSPA0022 Comana.  

 

Tabelul de mai jos conţine informaţii referitoare la starea de conservare a speciilor de păsări prezente 

în situl Natura 2000 ROSPA0022 Comana. Este important de menţionat faptul că în ceea ce priveşte 

efectivele populaţionale, în Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0022 se precizează 

pentru fiecare specie în parta clasa preluată din Formularul standard al sitului.
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Tabel  3-22 Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0022 conform Formularului standard şi al planului de 

management neaprobat 

Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv populaţional 
în sit (PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A402 Accipiter brevipes R C 2 4 p C FV 0 - - FV 1500 X FV 

A086 Accipiter nisus W D - - - - - - - - - - -  

A086 Accipiter nisus C D - - - - - - - - - - - - 

A298 
Acrocephalus 
arundinaceus 

R D - - - - - - - - - - - - 

A296 Acrocephalus palustris R D - - - - - - - - - - - - 

A295 
Acrocephalus 
schoenobaenus 

R D - - - - - - - - - - - - 

A297 Acrocephalus scirpaceus R D - - - - - - - - - - - - 

A168 Actitis hypoleucos C D - - - - - - - - - - - - 

A247 Alauda arvensis R D - - - - - - - - - - - - 

A229 Alcedo atthis R D 20 30 p - - - - - - - - - 

A054 Anas acuta C D - - - - - - - - - - - - 

A056 Anas clypeata C D - - - - - - - - - - - - 

A052 Anas crecca C D 3000 5000 p - - - - - - - - - 

A050 Anas penelope C D - - - - - - - - - - - - 

A053 Anas platyrhynchos R D - - - - - - - - - - - - 

A055 Anas querquedula C D - - - - - - - - - - - - 

A055 Anas querquedula R D - - - - - - - - - - - - 

A051 Anas strepera R D - - - - - - - - - - - - 

A041 Anser albifrons C D - - - - - - - - - - - - 

A041 Anser albifrons W D - - - - - - - - - - - - 

A043 Anser anser R D - - - - - - - - - - - - 

A258 Anthus cervinus C D - - - - - - - - - - - - 

A259 Anthus spinoletta C D - - - - - - - - - - - - 

A226 Apus apus C D - - - - - - - - - - - - 

A089 Aquila pomarina R C 6 8 p C FV 0   x 1000 x x 

A028 Ardea cinerea P D - - - - - - - - - - - - 

A029 Ardea purpurea R B 40 50 p B FV 1   FV 1300 FV FV 

A024 Ardeola ralloides R C 20 30 p B FV 1   FV 1300 FV FV 
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Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv populaţional 
în sit (PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A024 Ardeola ralloides C C 800 1000 i B  4   FV 1300 FV FV 

A169 Arenaria interpres C D - - - - - - - - - - - - 

A222 Asio flammeus C C 10 15 i B X 1   X 1300 X X 

A221 Asio otus P D - - - - FV 2   FV 1300 FV FV 

A059 Aythya ferina R D - - - - - - - - - - - - 

A061 Aythya fuligula C D - - - - - - - - - - - - 

A060 Aythya nyroca R C 50 100 p C FV 2   FV 1300 FV FV 

A263 Bombycilla garrulus W D - - - - - - - - - - - - 

A021 Botaurus stellaris R C 16 20 p B FV 1   FV 1000 FV FV 

A067 Bucephala clangula C D - - - - - - - - - - - - 

A087 Buteo buteo P D - - - - - - - - - - - - 

A088 Buteo lagopus W D - - - - - - - - - - - - 

A144 Calidris alba C D - - - - - - - - - - - - 

A149 Calidris alpina C D 80 100 i - - - - - - - - - 

A147 Calidris ferruginea C D - - - - - - - - - - - - 

A145 Calidris minuta C D - - - - - - - - - - - - 

A146 Calidris temminckii C D - - - - - - - - - - - - 

A224 Caprimulgus europaeus R C 40 50 p B X 1   U1 3000 X X 

A366 Carduelis cannabina R D - - - - - - - - - - - - 

A364 Carduelis carduelis R D - - - - - - - - - - - - 

A363 Carduelis chloris R D - - - - - - - - - - - - 

A365 Carduelis spinus W D - - - - - - - - - - - - 

A136 Charadrius dubius R D - - - - - - - - - - - - 

A136 Charadrius dubius C D - - - - - - - - - - - - 

A137 Charadrius hiaticula C D - - - - - - - - - - - - 

A196 Chlidonias hybridus C B 6000 8000 i C FV 6 - - FV 1300 FV FV 

A196 Chlidonias hybridus R B 800 1000 p C FV 4 - - FV 1300 FV FV 

A198 Chlidonias leucopterus C D - - - - - - - - - - - - 

A197 Chlidonias niger C D 2000 3000 i - - - - - - - - - 

A030 Ciconia nigra R C 1 3 p C FV 0 - - FV 1000 FV FV 

A080 Circaetus gallicus R C 1 2 p C FV 0 - - U1 2000 FV U1 

A081 Circus aeruginosus R C 8 10 p B FV 0 - - FV 2000 FV FV 
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Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv populaţional 
în sit (PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A373 
Coccothraustes 
coccothraustes 

R D - - - - - - - - - - - - 

A207 Columba oenas R D - - - - - - - - - - - - 

A207 Columba oenas C D - - - - - - - - - - - - 

A208 Columba palumbus C D - - - - - - - - - - - - 

A208 Columba palumbus R D - - - - - - - - - - - - 

A231 Coracias garrulus R C 80 100 p C FV 2   FV 5000 FV FV 

A113 Coturnix coturnix R D - - - - - - - - - - - - 

A122 Crex crex R C 30 40 p C X 1   FV 1000 FV FV 

A212 Cuculus canorus R D - - - - - - - - - - -  

A036 Cygnus olor R D - - - - - - - - - - -  

A253 Delichon urbica R D - - - - - - - - - - -  

A238 Dendrocopos medius R C 60 100 p B X 2 - - U1 4500 X U1 

A429 Dendrocopos syriacus R C 40 60 p C FV 2 - - FV 4500 FV FV 

A027 Egretta alba C C 230 400 i C FV 3 - - FV 1300 FV FV 

A026 Egretta garzetta R D - - - - - - - - - - - - 

A026 Egretta garzetta C D 300 500 i - - - - - - - - - 

A379 Emberiza hortulana R D 40 50 p - - - - - - - - - 

A269 Erithacus rubecula R D - - - - - - - - - - - - 

A099 Falco subbuteo R D - - - - - - - - - - - - 

A096 Falco tinnunculus P D - - - - - - - - - - - - 

A097 Falco vespertinus C C 100 200 i B FV 3   FV 1800 FV FV 

A321 Ficedula albicollis R D 25 500 p - - - - - - - - - 

A322 Ficedula hypoleuca R D - - - - - - - - - - - - 

A359 Fringilla coelebs R D - - - - - - - - - - - - 

A360 Fringilla montifringilla W D - - - - - - - - - - - - 

A125 Fulica atra R D - - - - - - - - - - - - 

A125 Fulica atra C D 5000 6000 i - - - - - - - - - 

A244 Galerida cristata R D 40 50 p - - - - - - - - - 

A153 Gallinago gallinago C D - - - - - - - - - - - - 

A123 Gallinula chloropus R D - - - - - - - - - - - - 

A135 Glareola pratincole C D 20 50 i - - - - - - - - - 

A130 Haematopus ostralegus C D - - - - - - - - - - - - 
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Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv populaţional 
în sit (PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A131 Himantopus himantopus R B 20 60 p C FV 2   U1 950 FV U1 

A131 Himantopus himantopus C B 300 600 i C X 2   U1 950 FV U1 

A299 Hippolais icterina R D - - - - - - - - - - - - 

A251 Hirundo rustica R D - - - - - - - - - - - - 

A022 Ixobrychus minutus R B 400 600 p B X 3   FV 1300 FV FV 

A233 Jynx torquilla R D - - - - - - - - - - - - 

A338 Lanius collurio R D 50 80 p D - - - - - - - - 

A340 Lanius excubitor W D - - - - - - - - - - - - 

A339 Lanius minor R D 30 40 p - - - - - - - - - 

A459 Larus cachinnans Ă D - - - - - - - - - - - - 

A182 Larus canus C D - - - - - - - - - - - - 

A183 Larus fuscus C D - - - - - - - - - - - - 

A179 Larus ridibundus C C 3000 4000 i C FV 5   FV 1800 FV FV 

A150 Limicola falcinellus C D - - - - - - - - - - - - 

A156 Limosa limosa C D - - - - - - - - - - - - 

A292 Locustella luscinioides R D - - - - - - - - - - - - 

A246 Lullula arborea R C 300 400 p C FV 3   FV 3100 X FV 

A270 Luscinia luscinia R D - - - - - - - - - - - - 

A271 Luscinia megarhynchos R D - - - - - - - - - - - - 

A272 Luscinia svecica R C 40 50 p C X 1   X 850 X X 

A152 Lymnocryptes minimus C D - - - - - - - - - - - - 

A070 Mergus merganser C D - - - - - - - - - - - - 

A069 Mergus serrator C D - - - - - - - - - - - - 

A230 Merops apiaster R D - - - - - - - - - - - - 

A383 Miliaria calandra R D - - - - - - - - - - - - 

A073 Milvus migrans C D 3 5 i - - - - - - - - - 

A262 Motacilla alba R D - - - - - - - - - - - - 

A261 Motacilla cinerea C D - - - - - - - - - - - - 

A260 Motacilla flava R D - - - - - - - - - - - - 

A319 Muscicapa striata R D - - - - - - - - - - - - 

A058 Netta rufina C D - - - - - - - - - - - - 

A160 Numenius arquata C D - - - - - - - - - - - - 

A023 Nycticorax nycticorax C D 200 300 i - - - - - - - - - 
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Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv populaţional 
în sit (PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A023 Nycticorax nycticorax R D - - - - - - - - - - - - 

A337 Oriolus oriolus R D - - - - - - - - - - - - 

A214 Otus scops R D - - - - - - - - - - - - 

A019 Pelecanus onocrotalus C D 1 2 i - - - - - - - - - 

A072 Pernis apivorus R D 10 12 i - - - - - - - - - 

A017 Phalacrocorax carbo P D - - - - - - - - - - - - 

A393 Phalacrocorax pygmeus C C 500 800 i B FV 4 - - FV 1600 FV FV 

A393 Phalacrocorax pygmeus W C 40 50 i B FV 1 - - FV 1600 FV FV 

A151 Philomachus pugnax C C 3000 4000 i B X 5 - - FV 1500 FV FV 

A273 Phoenicurus ochruros R D - - - - - - - - - - - - 

A274 Phoenicurus phoenicurus C D - - - - - - - - - - - - 

A315 Phylloscopus collybita C D - - - - - - - - - - - - 

A315 Phylloscopus collybita R D - - - - - - - - - - - - 

A316 Phylloscopus trochilus C D - - - - - - - - - - - - 

A316 Phylloscopus trochilus R D - - - - - - - - - - - - 

A234 Picus canus R C 80 100 p C FV 2   FV 4500 FV FV 

A034 Platalea leucorodia C C 150 200 i B X 3   U1 1150 X X 

A032 Plegadis falcinellus C D 750 1000 i - - - - - - - - - 

A141 Pluvialis squatarola C D - - - - - - - - - - - - 

A005 Podiceps cristatus R D - - - - - - - - - - - - 

A006 Podiceps grisegena R D - - - - - - - - - - - - 

A008 Podiceps nigricollis C D - - - - - - - - - - - - 

A120 Porzana parva R C 100 120 p C X 3 - - U1 1200 X X 

A119 Porzana porzana R C 60 80 p B FV 2 - - U1 1200 X X 

A266 Prunella modularis C D - - - - - - - - - - - - 

A372 Pyrrhula pyrrhula R D - - - - - - - - - - - - 

A118 Rallus aquaticus R D - - - - - - - - - - - - 

A132 Recurvirostra avosetta R C 12 20 p B  5 - - X 700 X X 

A318 Regulus ignicapillus W D - - - - - - - - - - - - 

A317 Regulus regulus W D - - - - - - - - - - - - 

A336 Remiz pendulinus R D - - - - - - - - - - - - 

A249 Riparia riparia R D - - - - - - - - - - - - 

A275 Saxicola rubetra R D - - - - - - - - - - - - 
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Cod 
specie 

Nume specie 
Tip 

populaţie 

Starea 
populaţiei 
în sit (FS 
N2000) 

Efectiv 
populaţional (FS) 

Stare 
globală de 
conservare 
în sit (FS 
N2000) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
populaţie 

(PM) 

Efectiv populaţional 
în sit (PM) 

Stare de 
conservare 

în sit – 
habitat 
(PM) 

Suprafaţă 
habitat 

favorabil 
(ha) 

Perspec-
tive 

viitoare 

Starea 
globală 
(PM) Min. Max. u.m. Min. Max. u.m. 

A276 Saxicola torquata R D - - - - - - - - - - - - 

A155 Scolopax rusticola C D - - - - - - - - - - - - 

A193 Sterna hirundo R C 100 150 i  FV 3 - - FV 1300 FV FV 

A210 Streptopelia turtur C D - - - - - - - - - - - - 

A210 Streptopelia turtur R D - - - - - - - - - - - - 

A351 Sturnus vulgaris R D - - - - - - - - - - - - 

A351 Sturnus vulgaris C D - - - - - - - - - - - - 

A311 Sylvia atricapilla R D - - - - - - - - - - - - 

A309 Sylvia communis R D - - - - - - - - - - - - 

A308 Sylvia curruca R D - - - - - - - - - - - - 

A307 Sylvia nisoria R C 100 200 p B FV 3 - - FV 3600 FV FV 

A004 Tachybaptus ruficollis R D - - - - - - - - - - - - 

A048 Tadorna tadorna C D - - - - - - - - - - - - 

A161 Tringa erythropus C D - - - - - - - - - - - - 

A166 Tringa glareola C C 800 1000 i B FV 4 - - FV 1250 FV FV 

A164 Tringa nebularia C D - - - - - - - - - - - - 

A165 Tringa ochropus C D - - - - - - - - - - - - 

A163 Tringa stagnatilis C D - - - - - - - - - - - - 

A162 Tringa totanus C D - - - - - - - - - - - - 

A286 Turdus iliacus W D - - - - - - - - - - - - 

A283 Turdus merula R D - - - - - - - - - - - - 

A285 Turdus philomelos R D - - - - - - - - - - - - 

A284 Turdus pilaris W D - - - - - - - - - - - - 

A282 Turdus torquatus C D - - - - - - - - - - - - 

A287 Turdus viscivorus R D - - - - - - - - - - - - 

A232 Upupa epops R D - - - - - - - - - - - - 

A142 Vanellus vanellus R D - - - - - - - - - - - - 

Legendă: FS – Formular Standard; PM – Plan de management; Tipul populaţiei: P – Permanent; R – Reproducere (en: Reproduction); Starea de conservare conform FS: B(starea globală): valoare bună; 

B (Starea populaţiei): 15>p>2%; C (Starea populaţiei): 2>p>0%; D: populaţie nesemnificativă; Starea de conservare conform PM: FV=favorabilă; X=necunoscută; Unitate de măsură: p – perechi; i = 

indivizi; 0, 1, 2, 3, 4, 5 – clase conform Formularului standard al sitului (precizate în PM).
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3.9.10  Descrierea stării actuale de conservare la nivel de bioregiune a habitatelor 

şi speciilor de interes comunitar menţionate în formularele standard ale 

siturilor Natura 2000 potenţial afectate de proiect  

În cele ce urmează prezentăm starea de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar 

menţionate în Formularele standard şi Planurile de management ale siturilor Natura 2000 potenţial 

afecate de proiect la nivel de bioregiune. 

 

Tabelul nr. 3-23 Starea de conservare la nivel de bioregiune a habitatelor de interes comunitar din 

siturile Natura 2000 potenţial afectate de proiect 

Nr. 
crt. 

Cod 
habitat 

Denumire habitat 
Biore-
giune 

Sturctură 
şi funcţii 

Perspec-
tive 

Evaluare 
globală 

Preioada 
anterioară 
(2007-2012) 

1.  1530* Stepe şi mlaştini sărăturate panonice; CON FV FV FV FV 

2.  3260 
Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu 
vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion 

CON FV FV FV FV 

STE FV FV FV FV 

3.  3270 
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodian rubri 
şi Bidentian p.p.; 

CON FV FV FV FV 

STE FV FV FV FV 

4.  3160 Lacuri distrofice şi bălti; CON FV FV FV FV 

5.  3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip de Mapnopotamion 
sau Hvdrocharition; 

CON FV FV FV FV 

6.  3130 
Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia de 
Littorelletea uniflorae şi/sau de Isoeto-Nanoiuncetea; 

CON FV FV FV FV 

7.  40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 
CON U1 FV U1 U1 

STE U1 FV U1 U1 

8.  6430 
Asociaţii de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul 
câmpiilor până la nivel montan şi alpin; 

CON FV FV FV FV 

STE FV FV FV FV 

9.  91F0 
Păduri mixte cu Quercus robur, U/mus laevis, Fraxinus 
excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii 
(Ulmenion minaris); 

CON U1 U1 U1 U1 

STE U1 U1 U1 U1 

10.  91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 
CON FV FV FV U2 

STE U1 U1 U2 U2 

11.  91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen; 
CON FV FV U1 U1 

STE FV FV U1 U1 

12.  92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus alba; 
CON U1 U1 U1 U1 

STE FV FV FV U1 

13.  91E0* 
Păduri aluviale cu Alnus plutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion nicanae, Salicion albae); 

CON U1 U1 U1 U1 

14.  91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc; CON FV FV FV FV 

15.  91AA Păduri estice de stejar alb; CON XX U1 U1 U2 

Legendă: CON=Continentală; STE=Stepică; FV=Favorabilă; U1=nefavorabilă-inadecvată; U2=Nefavorabilă-rea; X=necunoscută.
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Tabelul nr. 3-24 Starea de conservare la nivel de bioregiune a speciilor de interes comunitar din siturile 

Natura 2000 potenţial afectate de proiect 

Grup Denumire specie 
Bio-

regiune 
Populaţie 

Habitat 
favorabil 

Perspective 
Evaluare 
globală 

Perioada 
anterioară 
(2007-2012) 

Plante 

Marsilea quadrifolia CON U1 U1 U1 U1 U2 

Himantoglossum jankae CON U1 U1 U1 U1 U1 

Echium russicum CON FV FV FV FV FV 

Nevertebrate 

Anisus vorticulus CON XX XX XX XX U1 

Cerambyx cerdo CON U1 U1 U1 U1 U1 

Coenagrion ornatum CON FV U1 U1 U1 U1 

Euphydryas maturna CON FV FV FV FV U1 

Euplagia quadripunctaria CON FV FV FV FV FV 

Lucanus cervus CON FV FV FV FV FV 

Lycaena dispar CON FV FV FV FV FV 

Morimus asper funereus CON U1 U1 U1 U1 U1 

Nymphalis vaualbum CON U1 U1 XX U1 XX 

Osmoderma eremita CON XX FV FV FV U2 

Vertigo angustior CON XX XX XX XX N/A 

Ihtiofaună 

Aspius aspius CON FV FV FV FV U1 

Cobitis taenia CON U1 FV U1 U1 U1 

Misgurnus fossilis CON U1 FV U1 U1 U1 

Romanogobio kesslerii CON U1 U1 FV U1 U1 

Rhodeus amarus CON FV FV FV FV U1 

Sabanejewia balcanica CON U1 U1 FV U1 N/A 

Umbra krameri CON U2 U2 U2 U2 U1 

Herpetofaună 

Bombina bombina 
CON FV XX FV FV XX 

STE FV XX FV FV XX 

Triturus cristatus CON XX XX XX XX XX 

Emys orbicularis 
CON FV XX FV FV U1 

STE FV FV FV FV FV 

Triturus dobrogicus CON XX XX XX XX XX 

Mamifere 

Lutra lutra 
CON FV FV FV FV FV 

STE FV FV FV FV FV 

Castor fiber 
CON FV FV FV FV FV 

STE FV FV FV FV N/A 

Spermophilus citellus 
CON U1 U1 U1 U1 U1 

STE U1 U1 U1 U1 U1 

Myotis myotis CON FV FV FV FV U1 

Legendă: CON=Continentală; STE=Stepică; FV=Favorabilă; U1=nefavorabilă-inadecvată; U2=Nefavorabilă-rea; X=necunoscută. 
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4 IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI 

4.1 METODOLOGIA DE EVALUARE A IMPACTULUI  

4.1.1 Cadrul conceptual 

Metodologia de evaluare a fost aleasă ţinându-se cont în principal de parametrii prezenţi în obiectivele 

specifice de conservare pentru fiecare tip de habitat şi specie de interes comunitar în parte. Au fost 

luate în calcul şi modificările propuse de proiect care sunt susceptibile de a genera impacturi 

semnificative/ nesemnificative. 

Evaluarea se realizează pentru fiecare habitat şi specie de interes comunitar, la nivelul obiectivelor de 

conservare, aşa cum sunt acestea definite de ANANP. Obiectivele de conservare includ parametri şi 

ţinte. Evaluarea impactului se va realiza pentru fiecare din parametrii stabiliţi de ANANP, prin 

raportare la valoarea ţintă fixată. Rezultatele evaluării vor fi prezentate într-un tabel de sinteză (a se 

vedea modelul din Tabelul nr. 4-1) 

De asemenea, evaluarea se va face avându-se în vedere necesitatea de menţinere a integrităţii siturilor 

Natura 2000 care sunt intersectate de proiect sau se află în vecinătatea acestuia. 
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Tabelul nr. 4-1 Structura coloanelor pentru tabelul de sinteză privind evaluarea impactului asupra fiecărui parametru stabilit pentru obiectivele de conservare 

a habitatelor şi speciilor 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Situri 
N2k 

Componenta 
N2k 

Cod 
N2k 

Habitate/ 
Specii 

conform 
Formular 
Standard 

Tip prezenţă  
(doar pentru 

păsări) 

Localizare faţă de 
proiect  

(în metri) 

Anexa I 
(doar pentru 

păsări) 

Sursa 
datelor 
spaţiale 

Sursa 
informaţiilor 

Starea de 
conservare 

Obiective de 
conservare 

Parametru 

 

13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

Unitatea de 
măsură 

parametru 

Actual 
(Minim) 

Actual 
(Maxim) 

Valoare 
ţintă 

Posibil să fie 
afectat de 
proiect? 

Explicaţie cu 
privire la 

posibilitatea de 
afectare 

Cuantificarea 
impacturilor 

(u.m.) 

Impactul 
potenţial (fără 

măsuri) 

Motivarea 
impactului 

estimat 

Măsuri adoptate pentru 
a asigura impacturi 

reziduale 
nesemnificative 

Impact 
rezidual 
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Pe lângă evaluarea pentru fiecare habitat şi specie de interes comunitar în parte, se realizează şi o 

analiză a posibilităţii de cumulare a impacturilor, pentru fiecare sit N2k potenţial afectat de proiect, iar 

rezultatele analizei vor fi prezentate într-un tabel de sinteză (a se vedea modelul din Tabelul nr. 4-2). 

 

Tabelul nr. 4-2 Structura coloanelor pentru tabelul de sinteză privind analiza impactului cumulativ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Compo
-nenta 

Sub-
compo-
nenta 

Presiune 
(P)/ 

Ameninţare 
(A) 

Intensitatea 
impactului 

Sursa 
informa- 

ţiei 

Posibil să 
se 

cumuleze 
impactul? 

Explicaţie 
pentru 

posibilitatea 
de cumulare a 

impactului 

Zona/ zonele 
de manifestare 

a efectelor 

 

Poţential impact cumulat 

9.  10.  11.  12.  13.  

Pierdere 
de 

habitate 

Alterarea habitatelor 
(inclusiv specii 

invazive) 

Fragmentarea 
habitatelor 

Perturbarea 
activităţii speciilor 

(incl. displacement) 

Reducerea 
efectivelor 

populaţionale 

 

În figura următoare (Eroare! Fără sursă de referință.) este prezentat, schematic, cadrul conceptual 

utilizat, ce include paşii metodologici urmaţi. În următoarele secţiuni sunt punctate elemente 

metodologice principale avute în vedere în parcurgerea procesului de evaluare a impactului asupra 

siturilor Natura 2000. 
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Figura nr. 4-1 Cadrul conceptual de evaluare a impactului asupra siturilor Natura 2000 
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4.1.2 Identificarea efectelor şi a formelor de impact potenţial Identificarea 

zonelor sensibile din perimetrul studiat 

Metodologia acestui studiu propune o diferenţiere între conceptul de „efect” şi cel de „impact” pentru 

evaluarea elementelor de interes comunitar vizate de prezentul proiect. În sensul folosit de prezentul 

raport, efectele se referă la modificările cauzate mediului fizic ca o consecinţă directă a cauzelor 

(intervenţiilor) generate de proiect (atât în etapa de construcţie cât şi în cea de operare). Efectele includ 

în principal: modificarea topografiei, modificarea condiţiilor edafice, modificarea fluxurilor 

hidrologice, emisii de poluanţi, deşeuri, etc.. În principal, impacturile includ, fie la nivel structural, fie 

la nivel funcţional, modificări la nivelul receptorilor sensibili, respectiv a componentelor Natura 2000 

(habitate Natura 2000, efective populaţionale, habitate ale speciilor Natura 2000). 

Transferul elementelor negative, între cauză şi efect, se realizează printr-un vector. Impactul se poate 

exprima şi în mod direct, precum în cazul în care relaţia cauză-efect este bine cunoscută şi trasabilă, 

cum ar fi pierderea de habitat în cazul în care proiectul modifică suprafaţa naturală.  

 

Figura nr. 4-2 Model conceptual aplicat pentru indentificarea efectelor şi a formelor de impact 

 

Se poate spune că impactul este unul indirect, atunci când procesul de la cauză la efect se manifestă 

prin mai multe componente, care sunt legate între ele prin diferite relaţii, cum este cazul alterării 

habitatelor prin privilegierea dispersiei unor specii alohtone invazive, ce folosesc roţile maşinilor ca 

vectori de dispersie. Gradul de dificultate şi incertitudine în stabilirea exactă a impactului generat este 

dat de complexitatea relaţiilor prin care o cauză ajunge să genereze un efect.  

Toate activităţile propuse de proiect au fost grupate în cadrul unui set de intervenţii, pentru a asigura 

un caracter unitar al evaluării, în funcţie de similaritate, localizare spaţială sau derulare simultană în 

acelaşi interval de timp. Următorul tabel prezintă setul de intervenţii utilizat în evaluare. 

 

Tabelul nr. 4-3 Intervenţiile propuse analizate în cadrul evaluării 

Cod Tip de intervenţie Activităţi incluse 

I.E.1. 
Extinderea şi reabilitarea reţelelor 
de alimentare cu apă şi canalizare 

Lucrări de săpătură a şanţurilor în care se vor poza conductele de distribuţie, 
aducţiune, refulare şi transport; 
Lucrări de realizare a căminelor de conectare, colectare şi măsurare; 
Lucrări de subtraversare a anumitor obiective (cursuri de apă, reţele existente etc.); 
Lucrări de sudură a elementelor metalice. 
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Cod Tip de intervenţie Activităţi incluse 

I.E.2. 
Realizarea, extinderea sau 
reabilitarea gospodăriilor de apă şi 
a staţiilor de tratare 

Amenajarea terenului – lucrări de curăţare a vegetaţiei, săpături/umpluturi;; 
Realizare fundaţii – excavaţii şi turnare beton; 
Montarea construcţiilor şi a instalaţiilor din aferente gospodăriilor de apă 
(instalaţii de tratare, rezervoare, pompe etc.); 
Lucrări de sudură a elementelor metalice; 
Împrejmuire. 

I.E.3. 
Realizarea sau reabilitarea staţiilor 
de pompare şi repompare 

Amenajarea terenului – lucrări de curăţare a vegetaţiei, săpături/umpluturi;; 
Realizare fundaţii – excavaţii şi turnare beton; 
Montare construcţiilor şi a instalaţiilor de pompare; 
Lucrări de sudură a elementelor metalice; 
Împrejmuire. 

I.E.4. 
Extinderea sau reabilitarea 
surselor de apă subterane 

Lucrări de foraj; 
Lucrări de amenajare a frontului de captare - lucrări de curăţare a vegetaţiei, 
săpături/umpluturi, împrejmuire. 

I.E.5. Realizarea staţiilor de epurare 

Amenajarea terenului – lucrări de curăţare a vegetaţiei, săpături/umpluturi;; 
Realizare fundaţii – excavaţii şi turnare beton; 
Montarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente staţiilor de epurare (bazine, site, 
pompe etc.); 
Lucrări de sudură a elementelor metalice; 
Împrejmuire. 

I.E.6. Amenajarea gurilor de evacuare  Amenajarea malurilor emisarilor – protejarea taluzului cu pereu din beton. 

I.E.7. 
Lucrări de reabilitare a terenurilor 
la finalul construcţiei 

Refacerea amplasamentului pe care s-au realizat lucrări şi reabilitarea suprafeţelor 
utilizate temporar. Lucrări de degajare a tuturor instalaţiilor, utilajelor şi deşeurilor 
şi de reinstalare a stratului de sol vegetal pe suprafeţele care au fost utilizate 
temporar. 

I.O.1. 
Operarea gospodăriilor de apă şi a 
staţiilor de pompare 

Înmagazinarea apei brute şi condiţionarea acesteia înainte de distribuirea către 
consumatori; 
Funcţionarea pompelor; 

▪ Gestionarea nămolurilor rezultate în staţiile de tratare din incinta GA. 

I.O.2. Operarea staţiilor de epurare 
Desfăşurarea proceselor de epurare; 
Evacuarea efluenţilor în emisari; 

▪ Gestionarea nămolurilor rezultate din procesul de epurare. 

I.D.1. Lucrări de demolare 
Demolare construcţiilor şi instalaţiilor componente, depozitarea temporară şi 
gestionarea deşeurilor din demolări. 

I.D.2. Lucrări de refacere Reabilitarea suprafeţelor şi redarea lor în circuitul natural şi economic. 

Legendă: I.E. – Intervenţii în perioada de execuţie; I.O. – Intervenţii în perioada de operare; I.D. – Intervenţii în perioada de 
dezafectare. 

 

Perioada de execuţie este estimată la 24 luni, preconizându-se că investiţiile propuse se vor finaliza în 

anul 2023. Perioada de operare a investiţiilor este cuprinsă între 36 de ani (foraje de apă, captări şi 

prize de apă de suprafaţă şi conducte pentru alimentarea cu apă, staţii de tratare a apelor) şi 60 ani 

(rezervoarele de beton armat pentru înmagazinarea apei). Conductele de canalizare, staţiile de pompare 

şi construcţiile şi alte instalaţii tehnologice au o durată de viaţă de 48 de ani. La sfârşitul acestor 

perioade investiţiile vor suferi, după caz, lucrări de reabilitate sau lucrări de dezafectare. 

Impactul, aşadar, se poate clasa în funcţie de perioada de implementare a proiectului ca fiind: 

1. Impactul generat în perioada de execuţie; 

2. Impactul generat în perioada de operare; 

3. Impact generat în perioada de dezafectare. 

Problema în estimarea impactului asupra sistemelor naturale, individuale (indivizi) sau 

supraindividuale (populaţii, habitate, ecosisteme), stă aşadar în estimarea magnitudinii impactului 
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manifestat şi a importanţei elementului de biodiversitate afectat. Magnitudinea impactului este o 

funcţie a severităţii şi reversibilităţii efectului (a caracterului temporal al acestuia) cauzat de activitatea 

generatoare de impact.  

Principalele efecte, care ar putea să afecteze structura şi funcţiile ariilor naturale protejate identificate 

pentru proiectul propus, sunt următoarele: 

• În etapa de execuţie: 

 Modificări structurale sol/ subsol; 

 Afectarea unor cuiburi/ adăposturi din construcţii/ elemente existente; 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase (din activitatea utilajelor sau depozitele 

materialelor dezafectate); 

 Alterări hidro-morfologice ale corpurilor de apă; 

 Îndepărtarea vegetaţiei; 

 Zgomot şi vibraţii; 

 Iluminat; 

 Generare deşeuri (inclusiv depozitare pământ, piatră spartă, traverse); 

 Introducere de specii invazive (prin traficul tehnologic necesar realizării activităţilor); 

 Crearea de bariere fizice şi comportamentale; 

 Mortalitate generată de executarea lucrărilor. 

• În etapa de operare: 

 Contaminare sol; 

 Contaminare mediul acvatic; 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 

 Zgomot şi vibraţii; 

 Iluminat; 

 Generare deşeuri; 

 Coliziune faună sălbatică; 

 Alte situaţii de risc; 

 Introducere de specii invazive; 

 Crearea de bariere fizice şi comportamentale. 

• În etapa de dezafectare: 

 Modificări structurale sol/ subsol; 
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 Afectarea unor cuiburi/ adăposturi din construcţii/ elemente existente; 

 Emisii de poluanţi atmosferici; 

 Scurgeri accidentale de produse periculoase; 

 Alterări hidro-morfologice ale corpurilor de apă; 

 Îndepărtare vegetaţie; 

 Zgomot şi vibraţii; 

 Iluminat; 

 Generare deşeuri (inclusiv depozitare pământ); 

 Introducere de specii invazive/ potenţial invazive; 

 Crearea de bariere fizice şi comportamentale; 

 Mortalitate generată de executarea lucrărilor. 

Tipurile principale de impact au fost grupate în funcţie de componenta afectată, natura şi 

reversibilitatea impactului în: 

PH – pierderi de habitate; 

AH – alterarea habitatelor; 

FH – fragmentarea habitatelor; 

PAS – perturbarea activităţii speciilor; 

REP – reducerea efectivelor populaţionale. 

 

Modul de interpretare a acestor forme de impact este următorul: 

A. Pierderea habitatelor: această formă de impact afectează toate componentele biodiversităţii, 

manifestându-se în principal în cadrul etapei de execuţie şi menţinându-se pe toată durata 

perioadei de operare. Impactul generat este pe termen lung, având cel mai probabil un caracter 

ireversibil. 

Pierderea de habitat are loc în principal la nivelul ecosistemelor terestre, dar poate avea loc şi 

în mediul acvatic, fiind exprimată prin orice suprafaţă terestră sau acvatică pe care habitatele 

iniţiale nu se mai pot reinstala şi nu mai poate fi utilizată de speciile de faună sau floră 

caracteristice în scopul asigurării condiţiilor de existenţă, reproducere, hrănire şi adăpost.  

B. Alterarea (degradarea) habitatelor: această formă de impact apare ca urmare a modificărilor 

fizice, chimice şi biologice produse la nivelul habitatelor terestre şi acvatice, şi include acele 

modificări structurale şi funcţionale care conduc la scăderea capacităţii de suport a acestora 

(de exemplu, populaţii ale speciilor de floră de interes comunitar suferă modificări ca urmare 

a scăderii suportului trofic sau al creşterii competiţiei cu specii alohtone/ invazive). În timp, 

habitatele alterate pot conduce la pierderi de habitate pentru speciile de interes comunitar.  

Alterarea habitatelor reprezintă, un proces de pierdere temporară sau pe termen lung a 

calităţilor iniţiale, caracteristice, ale zonelor afectate, exprimat prin acele transformări care 
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diminuează atât structura şi compoziţia acestora, cât şi favorabilitatea pentru speciile de faună. 

Alterarea habitatelor se referă atât la tipurile de habitate Natura 2000, cât şi la habitatele 

speciilor (medii definite prin factori abiotici şi biotici, în care speciile trăiesc în orice stadiu al 

ciclului biologic).  

C. Fragmentarea habitatelor: formă de impact care afectează atât habitatele, prin reducerea 

efectivă a suprafeţelor ocupate şi apariţia unei discontinuităţi structurale (fragmente izolate de 

habitate), cât şi speciile care utilizează habitatul respectiv pentru adăpost sau suport trofic.  

Poate apărea în etapa de execuţie, dar se poate manifesta pe toată durata etapei de operare. În 

cazul faunei sălbatice s-au avut în vedere cele două componente care generează fragmentarea 

habitatelor:  

o Barierele fizice – în principal elemente construite care împiedică deplasarea liberă a 

indivizilor;  

o Barieră „comportamentală” – densitatea traficului şi a dezvoltărilor secundare create 

în apropierea drumului expres care determină apariţia unui comportament de evitare. 

Bariera comportamentală poate fi resimţită şi de unele din speciile zburătoare 

(nevertebrate, păsări, lilieci). 

D. Perturbarea activităţii speciilor de faună: formă de impact asociată prezenţei şi activităţii 

umane, apare în principal în etapa de execuţie. Astfel principalele cauze care conduc la 

perturbarea activităţii speciilor de faună sunt reprezentate de zgomot şi vibraţii.  

Această formă de impact se manifestă pe termen scurt şi pe suprafaţă restrânsă. 

E. Reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de faună, ca urmare a creşterii mortalităţii 

acestora: această formă de impact se poate manifesta atât direct, din cauza coliziunii cu 

autovehicule aflate în mişcare, cât şi indirect, cauzată de modificarea condiţiilor de habitat (ex. 

alterări hidro-morfologice ce conduc la modificarea regimului oxigenului în apă şi, astfel, la 

mortalitatea anumitor specii acvatice).  

Mortalitatea apare în mod direct, în principal în perioada de execuţie (în urma acţiunii şi 

manevrării utilajelor tehnologice, a mijloacelor de transport sau decopertărilor şi manevrării 

maselor de pământ). 

Speciile afectate de mortalitatea directă sunt în principal reprezentate de nevertebrate, 

amfibieni, reptile, păsări şi mamifere. 
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Tabelul nr. 4-4 Efecte şi forme de impact potential associate intervenţiilor propuse în etapa de construcţie 

Tipuri de intervenţii 
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I.E.1. 

Extinderea şi 
reabilitarea reţelelor de 

alimentare cu apă şi 
canalizare 

PH, AH 
PH, 
REP 

AH AH AH 
PH, AH, 

REP 
PAS 

 
- 

AH AH - REP 

I.E.2. 

Realizarea, extinderea 
sau reabilitarea 

gospodăriilor de apă şi 
a staţiilor de tratare 

PH, AH 
 PH, 
REP 

AH AH AH 
PH, AH, 

REP 
PAS PAS AH AH FH REP 

I.E.3. 
Realizarea sau 

reabilitarea staţiilor de 
pompare şi repompare 

PH, AH 
PH, 
REP 

AH AH AH 
PH, AH, 

REP 
PAS PAS AH AH - REP 

I.E.4. 
Extinderea sau 

reabilitarea surselor de 
apă subterane 

AH 
PH, 
REP 

AH AH AH 
PH, AH, 

REP 
PAS - - AH - REP 

I.E.5. 
Realizarea staţiilor de 

epurare 
PH, AH 

PH, 
REP 

AH AH AH 
PH, AH, 

REP 
PAS PAS AH AH FH REP 

I.E.6. 
Amenajarea gurilor de 

evacuare  
PH, AH 

PH, 
REP 

AH AH AH 
PH, AH, 

REP 
PAS - AH AH - REP 

I.E.7. 
Lucrări de reabilitare a 

terenurilor la finalul 
construcţiei 

AH 
PH, 
REP 

AH AH - 
PH, AH, 

REP 
PAS - AH AH FH REP 

Legendă: PH – pierdere habitate; AH – alterare habitate; FH – fragmentare habitate; PAS – perturbarea activităţii speciilor; REP – reducerea efectivelor populaţionale; ”-” – absenţă impact. 
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Tabelul nr. 4-5 Efecte şi forme de impact potential associate intervenţiilor/ activităţilor din etapa de operare 

Tipuri de intervenţii 
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I.O.1. Operarea gospodăriilor de apă şi a staţiilor de pompare - - - PAS PAS AH - AH - - 

I.O.2. Operarea staţiilor de epurare AH AH -- PAS PAS AH - AH - - 

Legendă: PH – Pierdere habitate; AH – Alterare habitate; FH – Fragmentare habitate; PAS – Perturbarea activităţii speciilor; REP – Reducerea efectivelor populaţionale; ”-” – absenţă impact. 

  

Tabelul nr. 4-6 Efecte şi forme de impact potenţial asociate intervenţiilor/ activităţilor din etapa de dezafectare 

Tipuri de intervenţii 
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I.D.1. Lucrări de demolare AH PH, REP AH AH AH PH, AH, REP PAS PAS AH AH - REP 

I.D.2. Lucrări de refacere AH PH, REP AH AH - PH, AH, REP PAS PAS AH AH - REP 

Legendă: PH – pierdere habitate; AH – alterare habitate; FH – fragmentare habitate; PAS – perturbarea activităţii speciilor; REP – reducerea efectivelor populaţionale; ”-” – absenţă impact. 
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4.1.3 Analiza posibilităţii de cumulare a impacturilor la nivelul siturilor potenţial 

afectate 

Analiza posibilităţii de cumulare a impacturilor la nivelul siturilor potenţial afectate s-a realizat prin 

parcurgerea următorilor paşi:  

1. Identificarea formelor actuale de impact pe baza:  

a) Presiunilor actuale asupra componentelor Natura 2000 conform informaţiilor disponibile în 

Obiectivele Specifice de Conservare, Formularele Standard N2k şi a Planurilor  de 

Management (unele fiind în curs de aprobare); 

b) Identificarea altor activităţi cu impact potenţial existente în zona de implementare a Proiectului 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC. EURO 

APAVOL. SA 

2. Identificarea proiectelor majore propuse a fi implementate în zona siturilor Natura 2000 

potenţial afectate de proiect;  

3. Identificarea efectelor ce pot conduce la forme de impact cumulat asupra componentelor 

Natura 2000 din siturile N2k potenţial afectate de proiect (presiuni actuale + alte proiecte 

propuse + Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de 

operare a SC. EURO APAVOL. SA). 

 

4.1.4 Cuantificarea şi evaluarea semnificaţiei impacturilor 

Evaluarea impactului asupra Obiectivelor Specifice de Conservare (OSC) s-a realizat prin parcurgerea 

următorilor paşi: 

1. Analiza obiectivelor, a parametrilor şi ţintelor stabilite pentru fiecare din habitatele sau speciile 

de interes comunitar incluse în OSC; 

2. Analiza caz cu caz (pentru fiecare sit) şi habitat/ specie cu habitat/ specie a parametrilor ce ar 

putea fi afectaţi de proiectul propus, realizată astfel: 

a) Identificarea posibilităţii de afectare a componentei (habitat/ specie): Este habitatul/ 

habitatul speciei intersectat? Este localizat aval în zona de manifestare a unui efect 

generat de Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în 

aria de operare a SC. EURO APAVOL. SA? Indivizii speciei pot ajunge în zona 

proiectului? Speciile de plante invazive/ potenţial invazive pot ajunge în habitatul de 

interes comunitar/ habitatul specie din cauza proiectului? Proiectul poate afecta una 

din funcţiile ecologice ale habitatului/ speciei?; 

b) Identificarea posibilităţii de afectare a parametrului: există o relaţie cauză – efect între 

activităţile proiectului şi parametrul analizat (ex: interacţiuni fizice sau chimice)? 

3. Justificarea modului în care fiecare parametru aferent OSC ar putea fi afectat;  

4. Estimarea / cuantificarea (acolo unde este posibil) a gradului de afectare a parametrului;  

5. Aprecierea semnificaţiei impactului. Au fost utilizate două clase: semnificativ/ nesemnificativ. 

Aprecierea semnificaţiei s-a realizat pe baza următorilor parametrii: 
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a) Cantitativi – procentul de afectare din valoarea ţintă. Ca procent orientativ s-a 

considerat că pierderile de habitat trebuie să fie <1% (analiza se face caz cu caz, luând 

în considerare şi criteriile de mai jos), iar în cazul habitatelor prioritare se consideră că 

orice pierdere de habitat este un impact semnificativ; 

b) Calitativi: 

i. Dacă este afectată zona centrală sau marginală a habitatului; 

ii. Starea de conservare la nivelul sitului şi la nivelul regiunii biogeografice; 

iii. Prezenţa în alte situri N2k;  

iv. Specii aflate la limita arealului de distribuţie. 

c) Funcţii ecologice: 

i. Menţinerea/ refacerea conectivităţii ecologice;  

ii. Menţinerea parametrilor fizico-chimici critici, precum nivelul apei. 

d) Parametrii formelor de impact (a se vedea mai jos predicţia formelor de impact). 

 

În aprecierea semnificaţiei impactului a fost utilizată o abordare precaută (impacturile au fost 

considerate semnificative atunci când nu există suficiente date şi informaţii pentru aprecierea 

impactului, iar starea de conservare este nefavorabilă, efectivele populaţionale sunt reduse sau există 

un impact cumulat datorat contribuţiei mai multor presiuni/ ameninţări). De asemenea, aprecierea 

semnificaţiei a necesitat şi utilizarea „opiniei expertului”. 

6. Formularea măsurilor de evitare/ reducere a impacturilor care să poată asigura un nivel 

nesemnificativ al impactului rezidual.  

 

4.2 PREDICŢIA FORMELOR DE IMPACT 

Predicţia formelor de impact, reprezintă o evaluare calitativă şi cantitativă a formelor de impact. 

Parametrii luaţi în considerare pentru evaluarea impacturilor sunt: 

• Etapa proiectului (construcţie, operare, dezafectare); 

• Tipul impactului (pozitiv, negativ); 

• Natura impactului (direct, secundar, indirect); 

• Extinderea spaţială (local, zonal, judeţean, regional, naţional, transfrontier); 

• Durata (termen scurt, mediu, lung); 

• Frecvenţa (accidental, intermitent, periodic, permanent, o singură intervenţie/ temporar);  

• Probabilitatea (incert, improbabil, probabil, foarte probabil); 
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• Reversibilitatea (reversibil, ireversibil). 

 

Tabelul nr. 4-7 Parametrii luaţi în considerare pentru evaluarea impacturilor 

Parametru de 
evaluare 

Variabilele parametrilor 
de evaluare 

Descrierea caracteristicilor variabilelor parametrilor de 
evaluare 

Tip impact 
Pozitiv 

Modificările contribuie la îmbunătăţirea stării/ atingerea 
obiectivelor componentei analizate. 

Negativ 
Modificările contribuie la înrăutăţirea stării/ neatingerea 
obiectivelor componentei analizate. 

Natură impact 

Direct Formă de impact principală produsă de apariţia unui efect. 

Secundar Formă de impact generată de un impact direct.  

Indirect 
Forma de impact care apare nu datorită unui efect generat de 
proiect, ci a unor activităţi ce sunt încurajate să se producă ca o 
consecinţă a proiectului. 

Extindere 
spaţială 

Local Echivalează cu un număr redus de locaţii ale habitatului în sit. 

Zonal Echivalează cu întreaga suprafaţă a habitatului din sit.  

Judeţean Echivalează cu suprafaţa mai multor situri. 

Regional Echivalează cu nivelul regiunii biogeografice. 

Naţional Impactul produce modificări resimţite la nivelul întregii ţări. 

Transfrontalier Impactul se manifestă pe teritoriul unor ţări vecine. 

Durata 

Termen scurt Impactul se manifestă pe durate de maxim 1 an. 

Termen mediu 
Impactul se manifestă pe durata construcţiei şi pentru o perioadă 
scurtă post-construcţie. 

Termen lung Impactul se manifestă pe durata mai multor ani. 

Frecvenţa 

Accidental 
Impactul se manifestă doar ca urmare a unui accident (o poluare 
accidentală). 

Intermitent 
Impactul se manifestă repetat/discontinuu, cu o frecvenţă 
necunoscută. 

Periodic Impactul se manifestă repetat, cu o frecvenţă cunoscută. 

Permanent Impactul se manifestă continuu după momentul apariţiei. 

O singură dată/ temporar 
Impactul se manifestă o singură dată în una dintre etapele 
proiectului. Cel mai adesea asociat unei durate scurte. 

Probabilitate 

Incert 
Probabilitatea de producere a impactului este necunoscută, cel mai 
sigur nu o să apară. 

Improbabil 
Probabilitatea de producere a impactului este scăzută – este posibil 
să apară. 

Probabil 
Probabilitatea de producere a impactului este ridicată – este foarte 
posibil să apară. 

Foarte probabil Producerea impactului este sigură. 

Reversibilitate 
Reversibil 

După dispariţia impactului, componenta afectată se poate întoarce 
la condiţiile iniţiale. 

Ireversibil 
Impactul nu permite întoarcerea la condiţiile iniţiale ale 
componentei de mediu afectate. 

 

Acolo unde este posibil, predicţia impacturilor se realizează cantitativ şi poate fi exprimată în unităţi 

de suprafaţă (hectare) sau timp (număr de ani), precum şi cu privire la modificările survenite la nivelul 

componentei studiate/ receptorului sensibil. Evaluările cantitative se bazează în principal pe 

modelarea numerică a comportamentului unor poluanţi sau a unor procese şi pe utilizarea analizei 

spaţiale (GIS). În situaţiile în care o cuantificare precisă nu este posibilă (informaţiile lipsesc, nu există 
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o metodă de cuantificare, gradul de incertitudine este ridicat, etc.) se utilizează clasele de apreciere 

calitativă a fiecărui parametru (a se vedea informaţiile precizate în parantezele enumerării anterioare). 

În procesul de evaluare, în măsura în care a fost posibil, au fost eliminate redundanţele. Mai precis, 

atunci când două efecte conduc la aceeaşi formă de impact pe aceeaşi suprafaţă şi în acelaşi interval de 

timp, s-a menţinut efectul care poate include şi celelalte efecte redundante (ex. îndepărtarea vegetaţiei, 

compactarea solului şi modificări structurale ale solui ce conduc la alterarea habitatelor pe aceeaşi 

suprafaţă). 

Formele de impact prezentate în tabelul de mai jos sunt asociate tipurilor de intervenţii implicate în 

realizarea proiectului şi sunt aplicabile tuturor locaţiilor în care aceste tipuri de intervenţii sunt propuse 

(inclusiv în interiorul siturilor Natura 2000). Evaluarea nivelului şi semnificaţiei formelor de impact 

pentru siturile Natura 2000 este realizată în detaliu în cadrul secţiunii 4.5 a prezentului studiu. 
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Tabelul nr. 4-8 Tipurile de intervenţii/ activităţi ale proiectului şi formele de impact asociate acestora 

Tip de intervenţie 
Forma 

de 
impact 

Efecte Etapa 
Pozitiv / 
Negativ 

Natură 
impact 

P
o

te
n

ţi
a
l 

c
u

m
u

la
ti

v
 

E
x

ti
n

d
e
re

 

D
u

ra
ta

 

F
re

c
ve

n
ţa

 

P
ro

b
a
b

il
it

a
te

a
 

R
e
ve

rs
ib

il
it

a
te

a
 

Grupe potenţial afectate 

H
a
b

it
a
te

 ş
i 

p
la

n
te

 

N
e
ve

rt
e
b

ra
te

 

P
e
şt

i 

H
e
rp

e
to

fa
u

n
ă
 

P
ă
să

ri
 

M
a
m

if
e
re

 

I.
E

.1
. 

Extinderea şi 
reabilitarea 
reţelelor de 

alimentare cu 
apă şi 

canalizare 

AH Specii invazive E Negativ Direct Da Local Scurtă Permanent7 
Foarte 

probabil 
Reversibil X - - X X X 

AH Scurgeri de poluant E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabilă Reversibil X  X X X X 

PH 
Ocuparea permanentă 

a suprafeţelor 
E Negativ Direct Da Local Scurtă Accidental Probabil 

Ireversibi
l 

X - X X X X 

PAS Zgomot şi vibraţii E Negativ Direct Da Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil -  X X X X 

PAS 
Reducerea surselor de 

hrană 
E Negativ Inirect Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - - X X 

REP 
Alterarea calităţii apei, 

Activităţi de şantier 
E Negativ Direct Da Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - X X X X X 

I.
E

.2
. 

Realizarea, 
extinderea sau 

reabilitarea 
gospodăriilor 

de apă şi a 
staţiilor de 

tratare 

PAS Zgomot şi vibraţii E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - X X - 

REP Activităţi de şantier E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - X X - 

I.E.3. 

Realizarea sau 
reabilitarea 
staţiilor de 
pompare şi 
repompare 

PH 
Ocuparea permanentă 

a suprafeţelor 
E Negativ Direct Da Local Scurtă Accidental Probabil 

Ireversibi
l 

- - - - X - 

PAS Zgomot şi vibraţii E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - - X - 

REP Activităţi de şantier E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - - X - 

I.
E

.5
. Realizarea 

staţiilor de 
epurare 

PAS Zgomot şi vibraţii E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - X X - 

REP Activităţi de şantier E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - X X - 

 

7 Permanent pe durata exercitării presiunii care generează impactul 
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Tip de intervenţie 
Forma 

de 
impact 

Efecte Etapa 
Pozitiv / 
Negativ 

Natură 
impact 

P
o

te
n

ţi
a
l 

c
u

m
u

la
ti

v
 

E
x

ti
n

d
e
re

 

D
u

ra
ta

 

F
re

c
ve

n
ţa

 

P
ro

b
a
b

il
it

a
te

a
 

R
e
ve

rs
ib

il
it

a
te

a
 

Grupe potenţial afectate 

H
a
b

it
a
te

 ş
i 

p
la

n
te

 

N
e
ve

rt
e
b

ra
te

 

P
e
şt

i 

H
e
rp

e
to

fa
u

n
ă
 

P
ă
să

ri
 

M
a
m

if
e
re

 

I.
E

.6
. Amenajarea 

gurilor de 
evacuare  

PH 
Ocuparea permanentă 

a suprafeţelor 
E Negativ Direct Da Local Scurtă Accidental Probabil 

Ireversibi
l 

X - - - X - 

PAS Zgomot şi vibraţii E Negativ Direct Da  Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - X - X X 

PAS 
Reducerea surselor de 

hrană 
E Negativ Inirect Da Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - - X X 

REP Activităţi de şantier E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - X - X X 

I.E.7. 

Lucrări de 
reabilitare a 

terenurilor la 
finalul 

construcţiei 

AH Scurgeri de poluant E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabilă Reversibil X - - - - - 

AH Specii invazive E Negativ Direct Da Local Scurtă Permanent 
Foarte 

probabil 
Reversibil X - - - - - 

PAS 
Ape neepurate 
corespunzător 

E Negativ Direct Nu Local Lungă Permanent Probabil Reversibil - - X X X X 

PAS 
Reducerea surselor de 

hrană 
E Negativ Inirect Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - - X X 

PAS Zgomot şi vibraţii E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - X X - 

REP Scurgeri de poluant E Negativ Direct Nu Local Medie Permanent Probabil Reversibil - - X - - - 

REP Activităţi de şantier E Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - X X - 

I.O.2. 
Operarea 
staţiilor de 

epurare 

AH Scurgeri de poluant O Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabilă Reversibil X - X - X - 

AH Specii invazive O Negativ Direct Da Local Scurtă Permanent 
Foarte 

probabil 
Reversibil X - - - - - 

PAS 
Ape neepurate 
corespunzător 

O Negativ Direct Nu Local Lungă Permanent Probabil Reversibil - - X X X X 

PAS 
Reducerea surselor de 

hrană 
O Negativ Inirect Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - - X X 

REP 
Ape neepurate 
corespunzător 

O Negativ Direct Nu Local Medie Permanent Probabil Reversibil - - X - - - 

I.D.1. 
Lucrări de 
demolare 

AH Scurgeri de poluant D Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabilă Reversibil X - X - - X 

AH Specii invazive D Negativ Direct Da Local Scurtă Permanent 
Foarte 

probabil 
Reversibil X - - - - - 

PAS Zgomot şi vibraţii D Negativ Direct Da  Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - X X X 
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Tip de intervenţie 
Forma 

de 
impact 

Efecte Etapa 
Pozitiv / 
Negativ 

Natură 
impact 

P
o

te
n

ţi
a
l 

c
u

m
u

la
ti

v
 

E
x

ti
n

d
e
re

 

D
u

ra
ta

 

F
re

c
ve

n
ţa

 

P
ro

b
a
b
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a
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a
 

R
e
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il
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a
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a
 

Grupe potenţial afectate 

H
a
b
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a
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i 

p
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n
te

 

N
e
ve

rt
e
b

ra
te

 

P
e
şt

i 

H
e
rp

e
to

fa
u

n
ă
 

P
ă
să

ri
 

M
a
m

if
e
re

 

REP Activităţi de şantier D Negativ Direct Da Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - X X X X 

I.D.2. 
Lucrări de 
refacere 

AH Scurgeri de poluant D Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabilă Reversibil X  - X  - X  X  

AH Specii invazive D Negativ Direct Da Local Scurtă Permanent 
Foarte 

probabil 
Reversibil X - - X X X 

PAS Zgomot şi vibraţii D Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil -  X X X X 

PAS 
Reducerea surselor de 

hrană 
D Negativ Inirect Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - - - - X X 

REP 
Alterarea calităţii apei, 

Activităţi de şantier 
D Negativ Direct Nu Local Scurtă Accidental Probabil Reversibil - X X X X X 

Legendă: I.E. – Intervenţii în perioada de execuţie; I.O. – Intervenţii în perioada de operare; I.D. – Intervenţii în perioada de dezafectare; E – Execuţie; O – Operare; D – Dezafectare; PH – Pierdere habitate; 

AH – Alterare habitate; FH – Fragmentare habitate; PAS – Perturbarea activităţii speciilor; REP – Reducerea efectivelor populaţionale; X – Potenţial impact; ”-” – Absenţă potenţial impact. 
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Conform tabelului de mai sus, alterarea habitatelor poate intervenii în cazul introducerii speciilor de 

plante cu caracter invaziv. Acest efect prezintă potenţial de a se cumula cu alte presiuni şi ameninţări 

din sit şi cu proiectele propuse din situri sau din apropierea acestora. Prezenţa acestora poate devenii 

permanentă pe durata exercitării presiunii care generează impactul şi poate afecta habitatele şi plantele 

din sit, dar şi habitatul speciilor de herpetofaună, păsări şi mamifere. Scurgerile de poluanţi generează 

un efect negativ ce prezintă o extindere locală şi alterează habitatele şi plantele, habitatul peştilor, 

habitatul unor specii de păsări şi unor specii de mamifere. Pierderea habitatelor este puţin prezentă în 

proiect, aceasta manifestându-se prin ocuparea permanentă a suprafeţelor, impactul fiind ireversibil şi 

afectând toate componentele proiectului cu excepţia nevertebratelor (proiectul nu intersectează 

habitatele speciilor de nevertebrate de interes comunitar). Perturbarea activităţii speciei prezintă efecte 

precum reducerea surselor de hrană aceasta manifestându-se indirect, deoarece reducerea speciilor de 

peşti vor duce la reducerea resurselor de hrană a speciilor de păsări ihtiofage şi a speciei Lutra lutra. 

Zgomotul şi vibraţiile sunt prezente în majoritatea intervenţiilor din cauza activităţilor de construcţie, 

frecvenţa fiind accidentală, iar durată scurtă. În etapa de operare există riscul ca ape neepurate 

corespunzător să fie evacuate în emisarii naturali, din cauza posibilelor funcţionării necorespunzătoare 

ale SEAU, durata pe care se întinde impactul fiind lungă, dar cu caracter reversibil. Reducerea 

efectivelor populaţionale se manifestă prin alterarea calităţii apei (în principal în cazul speciilor de peşti) 

şi prin activităţi de şantier, deoarece speciile de faună pot intra în contact cu utilajele (în cazul speciilor 

de herpetofaună, păsări şi mamifere). 

 

4.3 RISCURI CE POT GENERA IMPACTURI ADIŢIONALE 

Riscul este definit ca fiind produsul dintre probabilitatea apariţiei sau producerii unui fenomen ce 

poate avea un impact negativ şi magnitudinea sau semnificaţia impactului acestuia.   

Zonele sensibile unde există cea mai mare probabilitate de apariţie a unor riscuri sunt în principal 

următoarele: 

- staţiile de epurare a apelor uzate; 

- subtraversările de râuri; 

- supratraversările de râuri. 

Staţiile de epurare a apelor uzate sunt zone sensibile, deoarece probabilitatea de apariţie a unor 

impacturi adiţionale este mai mare. Proiectul nu presupune construirea SEAU în interiorul siturilor 

N2k. Cea mai apropiată SEAU faţă de un sit Natura 2000 este SEAU Băneasa (circa 400 m faţă de 

ROSCI0043 şi ROSP0022), dar gura de vărsare a SEAU Moviliţa (SEAU Moviliţa - 3,2 km faţă de 

ROSCI0290 şi ROSPA0152) este amplasată în interiorul siturilor ROSCI0290 şi ROSPA0152. 

Există probabilitatea ca SEAU să se defecteze. În situaţiile în care SEAU nu funcţionează în parametrii 

normali, consecinţele rezultate sunt legate de contaminarea apelor râurilor în care se descarcă apele 

epurate şi încărcarea emisarului pe zona respectivă cu ape neepurate sau epurate necorespunzător. În 

mod convenţional s-a considerat că riscul este mic în cazul corpurilor de apă cu debite mari, precum 

râul Ialomiţa, în care se descarcă apele epurate de la SEAU Moviliţa. Proiectul prevede ca linia 

biologică a SEAU să fie formată din cel puţin 2 unităţi independente de epurare biologică sau un obiect 
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tehnologic cu cel puţin 2 linii tehnologice independente, astfel încât să permită intervenţiile în caz de 

mentenanţă şi avarie fără a perturba major funcţionarea staţiei de epurare. Bazinele biologice vor trebui 

să reducă semnificativ încărcarea organică, azotul şi fosforul. Bazinele vor fi dotate cu sisteme de 

amestec care să permită o bună mixare a nămolului şi o menţinere în echilibrul a nămolului pentru 

evitarea depunerii pe radierul bazinelor biologice, cu grile de aerare cu bule fine şi suflante care să 

asigure un minim de 2 mg/l oxigen. Suflantele vor fi adăpostite într-o construcţie specială care să le 

asigure protecţia la intemperii şi izolarea fonică conform normelor în vigoare. Dacă se adoptă plasarea 

acestora pe platforme deschise atunci vor trebui să respecte normele de lucru în spaţiu deschis inclusiv 

normele de zgomot în spaţiul ambiental. De asemenea indiferent de varianta aleasa aceste echipamente 

vor respecta normativele naţionale în ceea ce priveşte vibraţiile admisibile în funcţionare. Bazinele 

biologice vor fi dotate cu toate echipamentele necesare funcţionării normale şi atingerii parametrilor 

de eficienţă (minim 94 % CBO5, minim 83% MTS, minim 85 N total şi 91 Fosfor total). Bazinele vor 

fi dotate cu automatizare modernă care va include cel puţin senzorii de azot, fosfor, suspensii şi oxigen 

necesari asigurării unei bune funcţionări în regim automat.  

De asemenea, există probabilitatea să se producă incendii la SEAU, deorece în cadrul SEAU se 

vehiculează material organic, la diferite grade de fermentaţie, care produce mult azot. Nămolul este 

stocat în rezervoare închise, acumulându-se diverse gaze, care pot deveni inflamabile. Probabilitatea 

de apariţie a unor incendii din această cauză este foarte redusă, dar nu poate fi exclusă. În cadrul 

SEAU, pot izbucni incendii şi din cauza alimentării electrice, deoarece presupune un consum de 

energie mare. Factorii care contribuie la extinderea incendiilor în apropierea zonelor în care se pot 

produce sunt reprezentaţi de: disponibilitatea combustibililor vegetali (sub forma materiei uscate şi 

procentul de vegetaţie verde), variabilele climatice (direcţia şi intensitatea vântului, perioadele secetoase 

în sezonul cald şi temperaturile ridicate), absenţa posibilităţilor de identificare rapidă a incendiilor şi 

lipsa căilor de acces în caz de intervenţii. Zonele cu cea mai mare expunere la riscul de incendii sunt 

strâns legate de tipul de acoperire al terenului. În zona SEAU Moviliţa şi SEAU Băneasa au fost 

identificate următoarele categorii de acoperire al terenului, care sunt vulnerabile la incendii: 

• pajiştile mezofile-mezoxerofile formate din mai multe specii de poacee, precum: Cynodon 

dactylon, Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Lolium perene, etc.; 

• terenurile agricole cu culturi de cereale păioase; 

• zone acoperite de Phragmites australis şi specii de Typha; 

• perdele de arbori aflate în localităţi sau în imediata vecinătate a acestora. 

Subtraversările de râuri sunt zone sensibile, deoarece probabilitatea de apariţie a unor impacturi 

adiţionale în etapa de operare a proiectului este mai mare. Probabilitatea este foarte scăzută, dar nu 

poate fi exclusă. La nivelul siturilor Natura 2000 se va realiza o subtraversare de râu în siturile 

ROSCI0290 şi ROSPA0152, unde o conductă de refulare va subtraversa râul Ialomiţa şi o 

subtraversare a râului Sărata, în situl ROSPA0112. La nivelul subtraversărilor de râuri se poate produce 

eroziune locală a albiei râurilor, iar albia îşi poate modifica forma. De asemenea, în aceste zone se 

poate produce descoperirea zonei de subtraversare, conducta fiind expusă astfel la eforturi mecanice. 

Proiectul prevede, însă protecţie, conductele ce subtraversează cursuri de apă, fiind pozate în tub de 

protecţie din oţel, astfel că riscul este minimal. 
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Supratraversările de râuri sunt şi acestea zone sensibile, deoarece aceste zone sunt mai expuse şi se pot 

produce riscuri ce pot determina impacturi adiţionale. La nivelul siturilor Natura 2000 ROSCI0106 şi 

ROSPA0161, proiectul prevede supratraversarea râului Argeş, printr-o conductă de refulare. În această 

zonă de supratraversare este amplasat un pod peste râul Argeş. Această conductă este mai expusă 

riscurilor. Unul dintre riscurile ce pot exista la nivelul acestei zone, este legat de cota de liberă trecere, 

deoarece la viituri, apa poate să aducă debite solide, precum crengi de arbori, pietre, etc., care pot 

distruge conductele. 

De asemenea, având în vedere faptul că aceasta este amplasată în lungul podurilor care 

supratraversează râul Argeş, se pot produce accidente rutiere care pot conduce la spargerea sau 

defectarea conductelor. 

Un alt risc care poate afecta conductele acestea, este legat de producerea unor cutremure, deoarece 

conductele au un grad de rigiditate mai mare decât podurile şi se poate produce spargerea acestora. 

 

4.4 ANALIZA FORMELOR DE IMPACT CUMULATIV 

Analiza detaliată pentru identificarea impacturilor cumulate este prezentată în tabelul de evaluare inclus 

în anexa prezentului Studiu. Următoarele secţiuni prezintă succint rezultatele analizei formelor de 

impact cumulativ realizate pentru fiecare sit Natura 2000 potenţial afectat de proiect.  

Analiza asupra presiunilor existente, ameninţărilor şi a proiectelor propuse a condus la identificarea 

următoarelor forme de impact cumulat cu construcţia proiectului: 

1. Pierderea de habitate. În cazul sitului ROSCI0290 se vor înregistra pierderi de habitat din cauza 

proiectului, care se vor cumula cu unele presiuni existente în sit, ameninţări sau proiecte 

propuse, impactul cumulat fiind semnificativ în cazul habitatului 3270. În cazul siturilor 

ROSPA0152 şi ROSPA0112 proiectul poate genera pierdere din suprafaţa habitatelor unor 

specii de păsări, însă impactul este nesemnificativ. În cazul siturilor ROSCI0106, ROSCI0138, 

ROSCI0043, ROSPA0146, ROSPA161, ROSPA0152 şi ROSPA0022 nu se va pierde din 

suprafaţa habitatelor, astfel că nu va exista impact cumulat cu alte presiuni existente, 

ameninţări, proiecte propuse. 

2. Fragmentarea habitatelor. Din punct de vedere al fragmentării habitatelor, având în vedere 

faptul că proiectul nu va produce fragmentarea habitatelor sau întreruperea conectivităţii 

speciilor de faună pentru siturile N2k potenţial afectate de proiect, nu va exista impact care să 

se cumuleze cu impactul generat de presiunile, ameninţările şi proiectele propuse. 

3. Alterarea habitatelor acvatice şi terestre. Proiectul poate produce alterarea habitatelor/ 

habitatelor speciilor de interes comunitar, care se vor cumula cu presiunile existente, 

ameninţările şi proiectele propuse din siturile: ROSCI0290, ROSCI0106, ROSCI0138, 

ROSPA146, ROSPA0161, ROSPA0112, ROSPA0152 şi ROSPA0022. Pentru toate siturile în 

care există impact cumulat pentru alterarea habitatelor, acesta va fi nesemnificativ. În cazul 

sitului ROSCI0043, nu există impact care să se cumuleze cu presiunile existente în sit, 

ameninţările sau proiectele propuse. 
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4. Perturbarea activităţii speciilor. Din acest punct de vedere impactul generat de proiect în 

siturile ROSCI0290, ROSCI0106, ROSCI0138, ROSPA146, ROSPA0161, ROSPA0112, 

ROSPA0152 şi ROSPA0022 se poate cumula cu impactul generat de presiunile existente în 

sit, ameninţările şi proiectele propuse este nesemnificativ. În cazul sitului ROSCI0043, nu 

există impact care să se cumuleze cu presiunile existente în sit, ameninţările sau proiectele 

propuse. 

5. Reducerea efectivelor populaţionale. Impactul cumulat este nesemnificativ în cazul 

următoarelor situri: ROSCI0290, ROSCI0106, ROSPA0138, ROSPA0146, ROSPA161, 

ROSPA0112, ROSPA0152. În cazul siturilor ROSCI0043 şi ROSPA0022 nu există impact 

care să se cumuleze cu presiunile existente, ameninţările sau proiectele propuse. 

 

4.4.1 ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

În acest sit efectele proiectului se pot cumula cu presiunile ce pot provoca pierdere de habitat, alterare 

de habitat, perturbarea activităţilor speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. Analiza asupra 

presiunilor existente, ameninţărilor şi a proiectelor propuse a condus la identificarea următoarelor 

forme de impact cumulat cu construcţia proiectului de apă-canal: pierdere de habitat, alterarea 

habitatelor, perturbarea activităţii speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. Detalii despre 

impactul cumulat al proiectului analizat cu presiunile existente, ameninţările şi proiectele propuse sunt 

prezentate detaliat în tabelul inclus în anexa prezentului Studiu. 

În acest sit, proiectul presupune traversarea sitului printr-o conductă de refulare, conductă ce se află 

preponderent în ampriza drumurilor existente şi care subtraversează râul Ialomiţa. De asemenea, situl 

este intersectat şi de o conductă de colectare, prin care se vor descărca apele epurate de la SEAU 

Moviliţa în râul Ialomiţa. 

Proiectul poate genera pierdere de habitat în perioada de construcţie, însă acest impact nu se va cumula 

cu impactul provocat de presiunile, ameninţările şi proiectele propuse. 

În acest sit proiectul poate avea efecte negative asupra habitatelor/ habitatelor speciilor de faună de 

interes comunitar, în perioada de construcţie. Alterarea habitatelor poate fi generată de scurgeri de 

uleiuri sau substanţe periculoase în apa râului Ialomiţa, în etapa de construcţie şi astfel habitatele 

acvatice pot fi afectate de proiect, iar în perioada de operare, habitatele acvatice pot fi alterate din 

cauza posibilelor descărcări de ape neepurate sau epurate necorespunzător (în cazul funcţionării 

defectoase a SEAU Moviliţa). De asemenea, habitatele pot fi alterate, în etapa de construcţie şi de 

pătrunderea speciilor de plante invazive, deoarece proiectul favorizează apariţia acestora, iar râul 

Ialomiţa poate funcţiona ca vector de dispersie pentru plantele invazive, având în vedere faptul că se 

va lucra pe malurile acestui râu pentru pozarea conductei de refulare, pentru pozarea conductei de 

colectare şi pentru amenajarea gurii de vărsare. Potenţialul impact generat de proiect, care poate duce 

la alterarea habitatelor, se poate cumula cu impactul provocat de următoarele presiuni, ameninţări şi 

proiecte propuse: B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi); I01 Specii invazive non-native 

(alogene); C 01.0 1 Extragere de nisip şi pietriş; A04 Păşunatul; A04.01 Păşunatul intensiv; A04.01.05 

Păşunatul intensiv în amestec de animale; B06 Păşunatul în pădure/în zonă împădurită; A01 Cultivare; 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice; A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ); 
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H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine şi salmastre); H01.03 Poluarea apelor de 

suprafaţă; alte surse; D01.02 Drumuri, autostrăzi; K01.03 Secare; E03.01 Depozitarea deşeurilor 

menajere; K01.01 Eroziune; CF modernizare: Făurei – Feteşti; Reabilitarea şi Modernizarea Sistemului 

de Alimentare cu Apă şi Canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa; Modernizarea infrastructurii de 

alimentare cu apă şi de ape uzate în judeţul Ilfov. 

Proiectul poate genera în perioada de construcţie zgomot, ceea ce duce în principal la perturbarea 

activităţii speciilor Lutra lutra, Spermophilus citellus, Castor fiber. De asemenea, activitatea speciei Lutra 

lutra poate fi afectată de proiect şi din cauza reducerii efectivelor populaţionale a speciilor de peşti, 

deoarece scade cantitatea de hrană a acesteia şi va creşte timpul alocat pentru găsirea resurselor de 

hrănire. Potenţialul impact generat de proiect, care poate duce la perturbarea activităţii speciilor, se 

poate cumula cu impactul provocat de următoarele presiuni, ameninţări şi proiecte propuse: B02.01.02 

Replantarea pădurii (arbori nenativi); I01 Specii invazive non-native (alogene); C 01.0 1 Extragere de 

nisip şi pietriş; A04 Păşunatul; A04.01 Păşunatul intensiv; A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de 

animale; B06 Păşunatul în pădure/în zonă împădurită; A01 Cultivare; A07 Utilizarea produselor 

biocide, hormoni şi substanţe chimice; A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ); H01 Poluarea apelor de 

suprafaţă (limnice, terestre, marine şi salmastre); H01.03 Poluarea apelor de suprafaţă; alte surse; 

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj; A10.01 Îndepărtarea gardurilor vii şi a crângurilor sau 

tufişurilor; D01.02 Drumuri, autostrăzi; G05.04 Vandalism; J02.10 Managementul vegetaţiei acvatice 

şi de mal în scopul drenării; K01.03 Secare; E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere; K01.01 Eroziune 

CF modernizare: Făurei – Feteşti; Reabilitarea şi Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa. 

Reducerea efectivelor populaţionale la nivelul acestui sit este generată de proiect din cauza 

contaminării apei râului Ialomiţa, în etapa de construcţie a proiectului, ceea ce poate determina un risc 

de accidentare pentru speciile Lutra lutra, Castor fiber, Spermophilus citellus, din cauza utilajelor utilizate la 

pozarea conductei de refulare ce străbate situl (supratraversează şi râul Ialomiţa), la pozarea conductei 

de colectare şi la amenajarea gurii de vărsare. Potenţialul impact determinat de proiect, care poate 

conduce la reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de faună, se poate cumula cu impactul 

provocat de următoarele presiuni, ameninţări şi proiecte propuse: C 01.0 1 Extragere de nisip şi pietriş; 

A04 Păşunatul; F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj; D01.02 Drumuri, autostrăzi; G05.04 

Vandalism; G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune; K01.03 Secare; CF modernizare: Făurei – 

Feteşti; Reabilitarea şi Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă şi Canalizare în regiunea 

Constanţa – Ialomiţa. 

Proiectul nu va genera fragmentare sau întreruperea conectivităţii pentru speciile de faună din sit, 

deoarece conducta de refulare care intersectează situl, este amplasată majoritar în ampriza drumurilor 

existente, iar o porţiune a acesteia subtraversează râul Ialomiţa, astfel că este improbabilă întreruperea 

conectivităţii faunei. De asemenea, conducta de colectare intersectează o suprafaţă mică din interiorul 

sitului, dar fără a întrerupe conectivitatea faunei, deoarece va fi subterană. De aceea, efectele generate 

de presiunile existente, ameninţările, proiectele propuse, ce pot provoca fragmentarea habitatelor/ 

habitatelor speciilor de faună nu se vor cumula cu proiectul. Presiunile şi ameninţările ce nu generează 

impact care s-ar putea cumula cu impactul proiectului sunt următoarele: A10 Restructurarea deţinerii 

terenului agricol; B 01.0 1 Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi); J 02.12 Stăvilare, diguri, 
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plaje artificiale, generalităţi; A02.03 Înlocuirea păşunii cu terenuri arabile; J02.04 Modificări de 

inundare. 

 

4.4.2 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului 

În acest sit efectele proiectului se pot cumula cu presiunile ce pot provoca alterare de habitat, 

perturbarea activităţilor speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. Analiza asupra presiunilor 

existente, ameninţărilor şi a proiectelor propuse a condus la identificarea următoarelor forme de 

impact cumulat cu construcţia proiectului de apă-canal: alterarea habitatelor, perturbarea activităţii 

speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. Detalii despre impactul cumulat al proiectului analizat 

cu presiunile existente, ameninţările şi proiectele propuse sunt prezentate detaliat în tabelul inclus în 

anexa prezentului Studiu. 

În acest sit, proiectul presupune traversarea sitului printr-o conductă de refulare, conductă ce 

supratraversează râul Argeş. De asemenea, în paralel cu această conductă de refulare a proiectului, se 

află o conductă de apă în execuţie, în cadrul altui proiect.  

În acest sit proiectul poate avea efecte negative asupra habitatelor/ habitatelor speciilor de faună de 

interes comunitar, în perioada de construcţie. Alterarea habitatelor poate fi generată de scurgeri de 

uleiuri sau substanţe periculoase în apa râului Argeş, în etapa de construcţie şi astfel habitatele acvatice 

pot fi afectate de proiect. De asemenea, habitatele pot fi alterate, tot în etapa de construcţie şi de 

pătrunderea speciilor de plante invazive, deoarece proiectul favorizează apariţia acestora, iar râul Argeş 

poate funcţiona ca vector de dispersie pentru plantele invazive, având în vedere faptul că se va lucra 

pe malurile acestui râu pentru pozarea conductei de refulare. Potenţialul impact generat de proiect, 

care poate duce la alterarea habitatelor, se poate cumula cu impactul provocat de următoarele presiuni, 

ameninţări şi proiecte propuse: A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice; 

A.02.01 Agricultura intensivă; A.08 Fertilizarea cu îngraşământ; C01.01 Extragere de nisip şi pietriş; 

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine şi salmastre); E03.01 Depozitarea 

deşeurilor menajere; I01 Specii invazive non-native – alogene; J03.01 Reducerea sau pierderea de 

caracteristici specifice de habitat; K01.01 Eroziune; Drum expres Găeşti – Ploieşti; CF modernizare: 

Bucureşti - Piteşti; Alte proiecte de apă-canal realizate în localitatea Căscioarele şi Găiseni.. 

Proiectul poate genera în perioada de construcţie zgomot, ceea ce duce la perturbarea activităţii speciei 

Lutra lutra. De asemenea, activitatea speciei Lutra lutra poate fi afectată de proiect şi din cauza reducerii 

efectivelor populaţionale a speciilor de peşti, deoarece scade cantitatea de hrană a acesteia şi va creşte 

timpul alocat pentru găsirea resurselor de hrănire. Potenţialul impact generat de proiect, care poate 

duce la perturbarea activităţii speciilor, se poate cumula cu impactul provocat de următoarele presiuni, 

ameninţări şi proiecte propuse: A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice; 

A.02.01 Agricultura intensivă; A.08 Fertilizarea cu îngraşământ; C01.01 Extragere de nisip şi pietriş; 

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine şi salmastre); D01.02 Drumuri, autostrăzi; 

E01.01 Urbanizare continuă; F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârşe, vintire şi altele; I01 Specii invazive 

non-native – alogene; J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat; K01.01 

Eroziune; Drum expres Găeşti – Ploieşti; CF modernizare: Bucureşti – Piteşti; Alte proiecte de apă-

canal realizate în localitatea Căscioarele şi Găiseni. 
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Reducerea efectivelor populaţionale la nivelul acestui sit este generată de proiect din cauza 

contaminării apei râului Argeş, în etapa de construcţie a proiectului, ceea ce poate determina 

mortalitate în rândul speciilor de peşti de interes comunitar, dar există şi riscul accidentării speciei 

Lutra lutra din cauza utilajelor utilizate la pozarea conductei de refulare ce străbate situl 

(supratraversează râul Argeş). Potenţialul impact determinat de proiect, care poate conduce la 

reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de faună, se poate cumula cu impactul provocat de 

următoarele presiuni, ameninţări şi proiecte propuse: A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi 

substanţe chimice; A.02.01 Agricultura intensivă; A.08 Fertilizarea cu îngraşământ; C01.01 Extragere 

de nisip şi pietriş; H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine şi salmastre); D01.02 

Drumuri, autostrăzi; E01.01 Urbanizare continuă; E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere; F02.01.01 

Pescuit cu capcane, vârşe, vintire şi altele; Drum expres Găeşti – Ploieşti; CF modernizare: Bucureşti 

– Piteşti; Alte proiecte de apă-canal realizate în localitatea Căscioarele şi Găiseni. 

Având în vedere faptul că situl este intersectat de proiect doar printr-o singură conductă, iar aceasta 

va supratraversa situl şi râul Argeş, proiectul nu va genera pierderi de habitate/ habitate ale speciilor 

de interes comunitar şi nici nu va produce fragmentare sau întreruperea conectivităţii pentru speciile 

de faună din sit. De aceea, efectele generate de presiunile existente, ameninţările, proiectele propuse, 

ce pot provoca pierderea sau fragmentarea habitatelor/ habitatelor speciilor de faună nu se vor cumula 

cu proiectul. Presiunile şi ameninţările ce nu generează impact care s-ar putea cumula cu impactul 

proiectului sunt următoarele: C02 Exploatarea şi extracţia de petrol şi gaze, D.02.02 Conducte, J02.06 

Captarea apelor de suprafaţă. 

 

4.4.3 ROSCI0138 Pădurea Bolintin 

În acest sit efectele proiectului se pot cumula cu presiunile ce pot provoca alterare de habitat, 

perturbarea activităţilor speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. Analiza asupra presiunilor 

existente, ameninţărilor şi a proiectelor propuse a condus la identificarea următoarelor forme de 

impact cumulat cu construcţia proiectului de apă-canal: alterarea habitatelor, perturbarea activităţii 

speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. Detalii despre impactul cumulat al proiectului analizat 

cu presiunile existente, ameninţările şi proiectele propuse sunt prezentate detaliat în tabelul inclus în 

anexa prezentului Studiu. 

În acest sit, proiectul presupune amplasarea unor conducte de canlizare la limita sitului, la o distanţă 

foarte mică, de aproximativ 3 m, în ampriza drumurilor existente la limita sitului. De asemenea, pe 

lângă aceste conducte ale proiectului, se află şi alte conducte în execuţie, în cadrul altor proiecte.  

În acest sit proiectul poate avea efecte negative asupra habitatelor/ habitatelor speciilor de faună de 

interes comunitar, în perioada de construcţie. Alterarea habitatelor poate fi generată de pătrunderea 

speciilor de plante invazive, deoarece proiectul favorizează apariţia acestora, iar având în vedere faptul 

că se va lucra în ampriza drumurilor existente, în imediata apropiere a sitului, la limita unor habitate, 

acestea pot fi afectate. Potenţialul impact generat de proiect, care poate duce la alterarea habitatelor, 

se poate cumula cu impactul provocat de următoarele presiuni, ameninţări şi proiecte propuse: A 05.01 

Creşterea animalelor; B06 Păscutul animalelor în pădure; A02.01 Agricultură intensivă; A11 Activităţi 

agricole nemenţionate în altă parte; D01.02 Şosele, drumuri, autostrăzi; E01.04 Alte modele de 
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dezvoltare a fondului locativ; E03.01 Depozitarea de deşeuri menajere şi din activităţi recreative; 

G01.02 Drumeţie, călărie şi vehicule nemotorizate; Alte proiecte de apă-canal realizate în localitatea 

Căscioarele. 

Proiectul poate genera în perioada de construcţie zgomot, ceea ce duce la perturbarea activităţii 

speciilor Bombina bombina şi Triturus cristatus. Potenţialul impact generat de proiect, care poate duce la 

perturbarea activităţii speciilor, se poate cumula cu impactul provocat de următoarele presiuni, 

ameninţări şi proiecte propuse: D01.02 Şosele, drumuri, autostrăzi; E01.04 Alte modele de dezvoltare 

a fondului locativ; G01.02 Drumeţie, călărie şi vehicule nemotorizate; Alte proiecte de apă-canal 

realizate în localitatea Căscioarele. 

Reducerea efectivelor populaţionale la nivelul acestui sit este generată de proiect din cauza riscului 

accidentării speciilor Bombina bombina şi Triturus cristatus, în etapa de construcţie din cauza utilajelor 

utilizate la pozarea conductelor de canalizare ce se află în imediata apropiere a situl şi a zonelor de 

distribuţie ale speciilor. Potenţialul impact determinat de proiect, care poate conduce la reducerea 

efectivelor populaţionale ale speciilor de faună, se poate cumula cu impactul provocat de următoarele 

presiuni, ameninţări şi proiecte propuse: A 05.01 Creşterea animalelor; B06 Păscutul animalelor în 

pădure; D01.02 Şosele, drumuri, autostrăzi; E01.04 Alte modele de dezvoltare a fondului locativ; 

G01.02 Drumeţie, călărie şi vehicule nemotorizate; K03.01 Relaţii de competiţie interspecifică; Alte 

proiecte de apă-canal realizate în localitatea Căscioarele. 

Având în vedere faptul că situl nu este intersectat de proiect, proiectul nu va genera pierderi de 

habitate/ habitate ale speciilor de interes comunitar şi nici nu va produce fragmentare sau întreruperea 

conectivităţii pentru speciile de faună din sit. De aceea, efectele generate de presiunile existente, 

ameninţările, proiectele propuse, ce pot provoca pierderea sau fragmentarea habitatelor/ habitatelor 

speciilor de faună nu se vor cumula cu proiectul. Presiunile şi ameninţările ce nu generează impact 

care s-ar putea cumula cu impactul proiectului sunt următoarele: K 02.0 2 Acumularea de material 

organic; H Poluarea; B02.04 Înlăturarea arborilor morţi sau putrezi; J03.01 Reducerea sau pierderea 

unor caracteristici de habitat specifice; B02.01.01 Replantarea de arbori nativi; CF modernizare: 

Bucureşti - Craiova. 

 

4.4.4 ROSCI0043 Comana 

Proiectul nu va intersecta situl. Chiar dacă distanţa dintre SEAU Băneasa şi situl ROSCI0043 Comana 

este de 410 m, proiectul se află la o distanţă de minim 4670 m faţă de elementele de biodiversitate de 

interes comunitar din sit (Himantoglossum caprinum). Investiţiile proiectului se află la o distanţă suficient 

de mare faţă de toate habitatele şi speciile de interes comunitar din acest sit, astfel încât efectele 

proiectului nu le va afecta. Având în vedere că proiectul nu va afecta habitatele şi speciile de interes 

comunitar din acest sit, nu există un impact care să se cumuleze cu presiunile existente, ameninţările 

din acest sit şi proiectele propuse care pot afecta situl. Detalii suplimentare sunt prezentate în tabelul 

din anexa prezentului Studiu. 
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4.4.5 ROSPA0022 Comana 

Analiza asupra presiunilor şi ameninţărilor existente şi a proiectelor propuse în situl ROSPA0022 a 

condus la identificarea următoarelor forme de impact cumulat cu construcţia proiectului de apă-canal: 

alterarea habitatelor, perturbarea activităţii speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. 

Proiectul nu intersectează acest sit şi nu duce la pierderi de habitat, astfel nu există căi de cumulare a 

formelor de impact ce generează pierderi de habitat. Adiţional, datorită caracteristicilor fizice şi 

ecologice a speciilor de păsări, proiectul nu se cumulează cu forme de impact ce generază fragmentări 

de habitat, deoarece păsările pot zbura cu uşurinţă peste obstacole. Majoritatea efectelor negative ce 

se pot cumula vor fi valabile doar în perioada de construcţie. Alterarea habitatelor poate fi generată de 

o gamă destul de largă de presiuni şi ameninţări. O mare parte din efectele negative generate de acestea 

este reprezentată de introducerea speciilor cu caracter invaziv. Acestea pot modifica compoziţia solului 

şi acapara resursele speciilor native şi provin din presiuni şi ameninţări, precum: M02.01 – Înlocuirea 

şi deteriorarea habitatului, precum: I.01 – Specii invazive non-native (alogene); H05.01 – Gunoiul şi 

deşeurile solide; M02.01 – Înlocuirea şi deteriorarea habitatului. Alte presiuni ce duc la alterarea 

habitatului sunt A04.01.02 – Păşunatul intensiv al oilor; H05.01 – Gunoiul şi deşeurile solide; A07 – 

Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice. 

În cazul perturbării activităţii speciilor, impactul proiectului se cumulează cu alte presiuni existente în 

sit. În general, majoritatea acestora sunt manifestate prin prezenţa zgomotului şi a vibraţiilor, scăderea 

resurselor de hrană şi prezenţa umană sau a animalelor domestice. Exemple de astfel de presiuni şi 

ameninţări sunt: C01.01 – Extragere de pietriş şi nisip; A05.01 – Creşterea animalelor; A04.01.02 – 

Păşunatul intensiv al oilor. 

Reducerea efectivelor populaţionale este provocată în general din cauza coliziunii indivizilor cu 

vehiculele aflate în mişcare sau structuri staţionare (cele mai afectate specii fiind cele caracteristice 

habitatelor deschise) şi mortalităţii la nivelul cuibului (în principal speciile forestiere ce cuibăresc în 

arbori sau speciile acvatice). Presiunile ce conduc la reducerea efectivelor populaţionale sunt: 

F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj F03.02.05 – Captură accidentală G01.03 – Vehicule cu motor 

G01.03.01 – Conducerea obişnuită a vehiculelor motorizate G01.03.02 – Conducerea în afara 

drumului a vehiculelor motorizate. 

Pe lângă presiunile deja existente, în zona sitului există alte două proiecte propuse a căror impact se 

poate cumula. Drum expres Bucureşti – Craiova va produce creşterea nivelului de zgomot şi a riscului 

de coliziune din cauza volumului suplimentar de trafic şi pătrunderea speciilor de plante invazive în 

habitate şi pătrunderea poluanţilor în apele râurilor. De asemenea CF electrificare: Chiajna – Giurgiu 

va avea aceleaşi efecte, dar acestea se vor manifesta periodic. 

 

4.4.6 ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei 

Acest sit prezintă mai multe presiuni ce se pot cumula cu proiectul de apă canal, deoarece situl este 

intersectat de o conductă de refulare. Implementarea proiectului în acest sit poate duce la un impact 

ce se poate cumula cu presiunile şi amenţările ce generează pierdere de habitatelor, alterarea 

habitatelor, perturbarea activităţii speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. 
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Pierderea habitatului rezultată în urma implementării proiectului se poate cumula cu pierderi cauzate 

de următoarele presiuni şi ameninţări: B02 Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei, B02.01.02 

Replantarea pădurii (copaci non-nativi), B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în parcurs de uscare. 

Acestea sunt manifestate în general prin Îndepărtarea arborilor şi arbuştilor ce reprezintă loc de de 

cuibărit sau repaus pentru speciile de păsări (speciile ce cuibăresc în zone forestiere). Alterarea ce se 

cumulează este reprezentată de presiuni ce fac posibilă introducerea speciilor cu caracter invaziv în 

ecosistem (ex: Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima), schimbări fizico-chimice ale 

apei ca urmare a infiltrării poluantului, şi poluări generate de pesticide şi insecticide. În cazul perturbării 

activităţii speciilor, impactul cauzat de proiect se poate cumula cu C01.01 – Extragere de pietriş şi 

nisip, D01.02 Drumuri, autostrăzi, H05 Poluarea solului şi deşeurile solide, H05.01 Gunoiul şi 

deşeurile solide, H06.01.01 Poluarea fonică cauzată de o sursă neregulată, presiuni ce pot produce 

vibraţii, zgomot şi prezenţa umană (ce poate duce la îndepărtarea indivizilor unor specii), reducerea 

efectivelor populaţionale de peşti (sursa de hrană a speciilor de păsări ihtiofage) şi a creşterea 

turbidităţii apei (reducerea ratei de capturare a peştelui), Presiunile şi ameninţările ce se cumulează cu 

proiectul de apă canal în cazul reducerii efectivelor populaţionale sunt manifestate prin mortalitatea la 

nivelul cuibului (prin afectarea ouălelor sau a juvenililor neexperimentati), prin coliziune cu vehicule 

aflate în mişcare sau structuri aeriene, otrăvirii din cauza consumului de resurse de hrană contaminate 

şi a mortalităţii datorită pescuitului. 

Impactul proiectului se cumulează şi cu alte trei proiecte propuse: CF modernizare: Făurei – Feteşti 

ce poate provoca pătrunderea speciilor invazive, creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii şi mortalitate 

prin coliziune; Reabilitarea şi Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă şi Canalizare în regiunea 

Constanţa – Ialomiţa şi Modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi de ape uzate în judeţul 

Ilfov, ambele ce pot provoca schimbări hidromorfologice ale apei. 

 

4.4.7 ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului 

Analiza asupra presiunilor existente, ameninţărilor şi a proiectelor propuse în situl ROSPA0161 a 

rezultat faptul că cele mai importante forme de impact cumulat sunt alterarea, perturbarea activităţii 

speciilor şi reducerea efectivelor populaţionale. Pierderea de impact este reprezentată doar de o singură 

presiune (E01.01 Urbanizare continuă), iar fragmentarea habitatului nu este prezentă pentru speciile 

de păsări. Exemple de presiuni ce se cumulează cu proiectul sunt C01.01 Extragere de nisip şi pietriş 

ce produce alterarea habitatelor (prin modificări fizico-chimice ale apei), perturbarea activităţii 

speciilor (prin creşterea turbidităţii apei şi a nivelului de zgomot) şi reducerea efectivelor populaţionale 

(prin mortalitate asociată cuiburilor şi juvenililor neexperimentaţi în urma modificărilor fizice ale 

malului apei), E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere ce produce alterarea habitatelor (prin instalarea 

plantelor invazive), perturbarea activităţii speciilor (prin îndepărtarea unor specii care au cerinţe mai 

stricte de habitat) şi reducerea efectivelor populaţionale (prin înghiţirea plasticul din deşeuri) şi 

F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârşe, vintire şi altele ce produce perturbarea activităţii speciilor (prin 

scăderea resurselor de hrană pentru speciile ihtiofage) şi reducerea efectivelor populaţionale (prin 

înghiţirea momelii vie sau artificială împreună cu cârligul sau prin agăţarea în plase). 

Proiectul de apă canal se poate cumula şi cu două proiecte propuse Drum expres Găeşti – Ploieşti şi 

CF modernizare: Bucureşti – Piteşti al cărui impact produce alterarea habitatelor (prin instalarea 
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plantelor invazive), perturbarea activităţii speciilor (prin creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii făcând 

comunicarea intra şi interspecifice mult mai grea) şi reducerea efectivelor populaţionale (prin 

coliziune). 

 

4.4.8 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei 

În acest sit, cele mai des întâlnite forme de impact cauzate de presiunile şi ameninţările ce se cumulează 

cu proiectul sunt alterarea habitatelor şi reducerea efectivelor populaţionale. Cele mai frecvente 

moduri prin care acestea se manifestă sunt răspândirea speciilor invazive, contaminarea apelor râurilor 

cu pesticide şi insecticide, alterări cauzate de secetă şi degradarea solului pentru alterarea habitatelor, 

iar pentru reducerea efectivelor populaţionale impactul se manifestă prin mortalitate datorată 

consumului de hrană contaminată cu pesticide şi insecticide, reduceri ale populaţiilor de păsări ca 

urmare a coliziunii cu traficul (în principal speciile de dimensiune mică ce zboară la sol), risc de 

mortalitate pentru speciile zburătoare ca urmare a coliziunii sau electrocutării cu liniile electrice şi 

mortalitate la nivelul cuibului datorită distrugerii ouălor. Perturbarea activităţii speciilor este şi ea 

prezentă, dar se cumulează foarte puţin, printre modul de manifestare se menţionează dificultatea 

comunicării intra şi interspecifice pentru speciile de păsări, prezenţa omului şi animalelor domestice 

ca urmare a păşunatului şi reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de peşti. Pentru presiunile 

şi ameninţările existente ce se pot cumula cu proiectul au fost luat în calcul agricultura intensivă, 

drumuri, linii electrice şi de telefonie, pescuitul, păşunatul intensiv. 

 

4.4.9 ROSPA0146 Valea Câlniştei 

În cazul sitului ROSPA0146 Valea Câlniştei presiunile şi ameninţările identificate ce se pot cumula 

sunt mai mult sau mai puţin identice cu cele identificate pentru situl ROSPA0146 Valea Câlniştei, 

singurele forme de impact fiind alterarea habitatelor, perturbarea activităţii speciilor şi reducerea 

efectivelor populaţionale. În cazul alterării de habitat, impactul ce se cumulează cu presiuni, precum 

Păşunatul intensiv (ce se manifestă prin degradarea solului) şi Specii invazive non-native (ce presupun 

introducerea speciilor cu caracter invaziv în habitatul celor native). Perturbarea activităţii speciilor 

prezintă presiuni şi ameninţări ce se manifestă prin afectarea temporară a activităţii speciilor din cauza 

prezenţei zgomotului şi vibraţiilor (ca urmare a activităţilor din Silvicultură), reducerea resurselor de 

peşte (datorită Pescuitului) şi îndepărtarea speciilor (ca urmare a Gunoiului şi deşeurilor solide) şi 

reducerea efectivelor populaţionale din cauza presiunilor: Capcane, otrăvire, braconaj, Captură 

accidental şi Incendii. Proiectul de apă canal se cumulează şi cu un proiect propus, Drum expres 

Bucureşti – Craiova ce generează zgomot şi un risc de mortalitate prin coliziune datorită volumului 

suplimentar de trafic şi un risc de pătrunderea a speciilor de plante invazive. 
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4.5 CUANTIFICAREA ŞI EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTULUI  

4.5.1 Evaluarea semnificaţiei formelor de impact fără implementarea măsurilor 

de evitare şi reducere 

Analiza detaliată a semnificaţiei impactului este prezentată pentru fiecare habitat şi specie din siturile 

Natura 2000 potenţial afectate de proiect în tabelul din anexa prezentului studiu.  

Cuantificarea şi evaluarea semnificaţiei impacturilor potenţiale generate de proiect au fost realizate 

iniţial fără a lua în considerare măsurile de evitare şi reducere a impactului. În tabelul anexat prezentului 

studiu este reprezentată detaliat situaţia potenţialelor impacturi în cazul neimplementării măsurilor 

propuse. Capitolele următoare ale studiului prezintă măsurile necesare şi analizează nivelul impactului 

rezidual, rămas ulterior implementării acestora. 

 

4.5.1.1 ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei 

4.5.1.1.1 Etapa de construcţie 

Integritatea sitului în perioada de construcţie va fi afectată de proiect, deoarece proiectul va genera un 

impact semnificativ în etapa de construcţie a proiectului, asupra habitatului 3270, deoarece suprafaţa 

acestuia este foarte mică. 

 

4.5.1.1.1.1 Pierderea habitatelor 

În perioada de construcţie a proiectului, acesta poate genera pierderi din suprafaţa habitatelor de 

interes comunitar din sit. Proiectul intersectează situl printr-o conductă de refulare şi o conductă de 

colectare. De asemenea, se va construi în interiorul sitului gura de vărsare de la SEAU Moviliţa.  

Conducta de refulare care intersectează situl nu va prduce pierdere de habitat, deoarece preponderent 

este amplasată în ampriza drumurilor existente, iar la intersecţia cu râul Ialomiţa, acesta va subtraversa 

râul. În zonele unde nu se află în ampriza drumurilor existente, conducta va traversa zone de pajişte, 

unde, după etapa de construcţie vegetaţia se va reinstala, astfel că nu vor fi pierderi de habitat din 

cauza amplasării acestei conducte. 

Prin proiect se va pierde o suprafaţă foarte mică din suprafaţa habitatului 3270. Pierderea se datorează 

lucrărilor de execuţie a amenajărilor de la gura de vărsare a SEAU Moviliţa. Chiar dacă se va pierde o 

suprafaţă foarte mică din acest habitat, impactul va fi semnificativ, deoarece suprafaţa totală este foarte 

mică (0,26 ha), rezultând o pierdere de aproximativ 7,16%, conform OSC. Conform Planului de 

management neaprobat, acest habitat are o suprafaţă mai mare, de aproximativ 10 ha, iar pierderea de 

habitat ar fi mică, de aproximativ 0,018%, impactul fiind nesemnificativ, însă s-a luat în considerare, 

preventiv, situaţia habitatului conform OSC. 

În acest caz pierderile de habitat reprezintă un impact negativ direct, local, pe termen lung, permanent 

şi ireversibil. Celelalte habitate/ habitate ale speciilor de interes comunitar nu vor fi intersectate de 

proiect şi nu se va pierde din suprafaţa acestora. În tabelul anexat acestui studiu sunt prezentate detaliat 
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(caz cu caz, specie cu specie) situaţiile pentru fiecare tip de habitat de interes comunitar şi specie 

Natura 2000. 

În figura următoare este reprezentată pierderea de habitat în cazul habitatului 3270. 

 

Figura nr. 4-3 Pierderea habitatului 3270 în ROSCI0290, ca urmare a implementării proiectului
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4.5.1.1.1.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene, deoarece o conductă de refulare va 

traversa situl şi va subtraversa râul Ialomiţa. De asemenea, situl este intersectat de conducta de 

colectare de la SEAU Moviliţa, iar gura de vărsare a SEAU Moviliţa se va amplasa în interiorul sitului, 

râul Ialomiţa fiind emisarul.  

În perioada de construcţie alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Ialomiţa, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, 

în timpul execuţiei lucrărilor de pozare a conductelor şi de realizare a amenajărilor pentru gura de 

vărsare a SEAU Moviliţa, fiind astfel contaminată apa. Dintre habitate, habitatele 3260, 3270, 6430, 

92A0 ar putea fi afectate de proiect în acest mod, iar dintre speciile de faună, habitatele următoarelor 

specii pot fi afectate: Castor fiber şi Lutra lutra. Probabilitatea ca proiectul să conducă la alterarea acestor 

habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea conductelor se vor amplasa în ampriza drumurilor 

existente, iar conducta de refulare care intersectează situl, va subtraversa râul Ialomiţa, fără a îl 

intersecta, reducându-se astfel riscul de apariţie a substanţelor periculoase în apa râului. Timpul de 

realizare a lucrărilor este scurt, astfel că riscul este menţinut redus. De asemenea riscul poate fi în 

timpul lucrărilor de construcţie, iar contaminarea apei va fi temporară. Debitul râului Ialomiţa este 

mare, astfel că şi diluţia este mare, iar riscul ca să se modifice chimismul apei este redus. Această 

modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ nesemnificativ direct, de natură 

temporară, pe termen scurt, manifestat accidental, fiind reversibil. 

De asemenea, proiectul poate favoriza pătrunderea speciilor de plante invazive în sit, în perioada de 

construcţie, ducând astfel la alterarea habitatelor terestre (atât habitate de interes comunitar, cât şi 

habitate ale unor specii de faună). Dispersia plantelor invazive din cauza proiectului se poate realiza în 

principal pe cale hidrocoră, dar şi pe cale anemocoră. Dintre habitatele de interes comunitar, habitatele 

3260, 3270, 40C0*, 6430, 91F0, 91I0* şi 92A0 sunt expuse acestui risc, iar dintre speciile de faună, 

habitatul speciei Spermophilus citellus, deoarece acesta preferă pajiştile, fără arbuşti/ arbori, iar proiectul 

poate favoriza apariţia speciilor de plante invazive lemnoase în pajiştile intersectate de proiect. Riscul 

ca speciile invazive să pătrundă şi să se instaleze în aceste habitate este redus (situaţia pentru fiecare 

habitat şi specie este detaliată în tabelul de evaluare anexat acestui studiu). Conductele se vor amplasa 

preponderent în ampriza drumurilor existente, astfel reducându-se riscul de dispersie a speciilor 

invazive. Această modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ direct, cu potenţial 

de a deveni permanent, dacă nu se aplică măsurile corespunzătoare. Iniţial impactul este reversibil, dar 

poate să devină ireversibil.  

Impactul asupra habitatelor/ habitatelor speciilor enumerate anterior, este nesemnificativ, din punct 

de vedere al alterării habitatelor. Habitatul de interes comunitar 91Y0 şi habitatul speciilor Bombina 

bombina, Triturus cristatus, Emys orbicularis nu vor fi alterate prin diverse modalităţi de către proiect. În 

tabelul anexat acestui studiu sunt prezentate detaliat (caz cu caz, specie cu specie) situaţiile pentru 

fiecare tip de habitat de interes comunitar şi specie Natura 2000. 
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4.5.1.1.1.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentara habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit, deoarece conductele vor fi amplasate preponderent în ampriza 

drumurilor existente, iar în zonele în care nu sunt amplasate în ampriza drumurilor nu generează 

fragmentare, iar conducta de refulare va subtraversa râul Ialomiţa. 

 

4.5.1.1.1.4 Perturbarea activităţii speciilor  

Având în vedere faptul că prin sit trece o conductă de refulare, o conductă de colectare şi se va realiza 

gura de vărsare a SEAU Moviliţa, în etapa de construcţie se va produce zgomot, activitatea speciilor 

Lutra lutra, Castor fiber şi Spermophilus citellus ar putea fi afectată. De asemenea, din cauza posibilului risc 

de mortalitate la nivelul speciilor de peşti din sit (din cauza contaminării apei), cantitatea resursei de 

hrană pentru specia Lutra lutra ar putea să scadă, iar astfel activitatea acesteia să fie afectată, deoarece 

va fi nevoită să aloce mai mult timp căutării hranei necesare. În acest caz, perturbarea activităţii 

speciilor reprezintă un impact negativ nesemnificativ indirect, pe termen scurt, manifestat local (doar 

în zona unde este alterat habitatul acvatic) şi accidental, fiind reversibil. 

Activitatea speciilor Bombina bombina, Emys orbicularis şi Triturus cristatus nu va fi afectată în perioada de 

construcţie a proiectului, de către acestea. 

 

4.5.1.1.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. În cazul speciilor Lutra lutra, Castor fiber şi Spermophilus citellus proiectul poate provoca 

victime accidentale din cauza manevrării utilajelor utilizate în etapa de construcţie. Nu există risc de 

mortalitate în cazul speciilor Bombina bombina, Emys orbicularis şi Triturus cristatus în acest sit în etapa de 

construcţie din cauza proiectului. Impactul este negativ, nesemnificativ, direct, local, pe termen scurt, 

accidental şi reversibil. 

În tabelul anexat acestui studiu sunt prezentate detaliat (caz cu caz, specie cu specie) situaţiile pentru 

fiecare specie Natura 2000. 

 

4.5.1.1.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impacturi semnificative asupra componentelor de biodiversitate din sit în această etapă. 

 

4.5.1.1.2.1 Pierederea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la pierderi de habitate/ habitate 

ale speciilor de interes comunitar. 
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4.5.1.1.2.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene în perioada de operare, deoarece situl 

este intersectat de conducta de colectare de la SEAU Moviliţa, iar gura de vărsare a SEAU Moviliţa se 

va amplasa în interiorul sitului, râul Ialomiţa fiind emisarul. 

În perioada de operare alterarea habitatelor ar putea fi din cauza descărcărilor de ape neepurate sau 

epurate necorespunzător în râul Ialomiţa, în cazul unor defecţiuni ale SEAU Moviliţa. Dintre habitate, 

habitatele 3270, 6430, 92A0 ar putea fi afectate de proiect în acest mod, iar dintre speciile de faună, 

habitatele următoarelor specii pot fi afectate: Castor fiber şi Lutra lutra. În etapa de operare calitatea apei 

ar putea fi afectată doar în cazul în care SEAU Moviliţa ar avea defecţiuni care să conducă la deversare 

de ape neepurate sau epurate necorespunzător. De asemenea riscul poate fi în timpul etapei de operare, 

iar contaminarea apei va fi temporară. Debitul râului Ialomiţa este mare, astfel că şi diluţia este mare, 

iar riscul ca să se modifice chimismul apei este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor 

reprezintă un impact negativ nesemnificativ direct, de natură temporară, pe termen scurt, manifestat 

accidental, fiind reversibil. 

Habitatele de interes comunitar 3260, 40C0*, 91F0, 91I0*, 91Y0 şi habitatul speciilor Bombina bombina, 

Triturus cristatus, Emys orbicularis nu vor fi alterate prin diverse modalităţi de către proiect în etapa de 

operare. În tabelul anexat acestui studiu sunt prezentate detaliat (caz cu caz, specie cu specie) situaţiile 

pentru fiecare tip de habitat de interes comunitar şi specie Natura 2000. 

 

4.5.1.1.2.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentara habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit, deoarece conductele vor fi îngropate, iar o porţiune a 

conductei de refulare va subtraversa râul Ialomiţa. Gura de vărsare a SEAU Moviliţa nu produce 

fragmentare. 

 

4.5.1.1.2.4 Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare, din cauza posibilităţii de alterare a calităţii apei, în cazul unor defecţiuni la SEAU 

Moviliţa, există risc de mortalitate la nivelul speciilor de peşti din sit (din cauza contaminării apei), 

cantitatea resursei de hrană pentru specia Lutra lutra ar putea să scadă, iar astfel activitatea acesteia să 

fie afectată, deoarece va fi nevoită să aloce mai mult timp căutării hranei necesare. În acest caz, 

perturbarea activităţii speciei reprezintă un impact negativ nesemnificativ indirect, pe termen scurt, 

manifestat local (doar în zona unde este alterat habitatul acvatic) şi accidental, fiind reversibil. 

Pentru celelalte specii de faună de interes comunitar din sit proiectul nu va perturba activitatea. 

 

4.5.1.1.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la reducerea efectivelor 

populaţionale ale speciilor de faună de interes comunitar, deoarece gura de vărsare şi conductele care 

intersectează situl vor fi amplasate în etapa de construcţie, lucrările fiind realizate doar în acea perioadă, 
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iar reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de faună ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

Chiar dacă există posibilitatea de defectare a SEAU Moviliţa şi astfel pot să fie descărcate ape neepurate 

sau epurate necorespunzător, speciile de interes comunitar din sit nu vor fi afectate. În tabelul anexat 

acestui studiu sunt prezentate detaliate situaţiile pentru speciile de faună de interes comunitar din sit. 

 

4.5.1.1.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.1.3.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de dezafectare proiectul nu prevede pierderi suplimentare de habitat, ci dezafectarea 

suprafeţelor de habitat ce au fost pierdute prin construcţia proiectului (vezi secţiunea 4.5.1.1.1.1) şi 

refacerea acestora. 

 

4.5.1.1.3.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene în etapa de dezafectare, deoarece o 

conductă de refulare va traversa situl şi va subtraversa râul Ialomiţa, aceasta fiind înlăturată în etapa 

de dezafectare. De asemenea, situl este intersectat de conducta de colectare de la SEAU Moviliţa, iar 

gura de vărsare a SEAU Moviliţa se va amplasa în interiorul sitului, fiind necesară dezafectarea acestora 

în această etapă.  

În perioada de dezafectare alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Ialomiţa, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, 

în timpul execuţiei lucrărilor de scoatere a conductelor şi de dezafectare a amenajărilor pentru gura de 

vărsare a SEAU Moviliţa, fiind astfel contaminată apa. Dintre habitate, habitatele 3260, 3270, 6430, 

92A0 ar putea fi afectate de proiect în acest mod, iar dintre speciile de faună, habitatele următoarelor 

specii pot fi afectate: Castor fiber şi Lutra lutra. Probabilitatea ca proiectul să conducă la alterarea acestor 

habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea conductelor se vor amplasa în ampriza drumurilor 

existente, iar conducta de refulare care intersectează situl, va subtraversa râul Ialomiţa, fără a îl 

intersecta, reducându-se astfel riscul de apariţie a substanţelor periculoase în apa râului. Contaminarea 

apei va fi temporară. Debitul râului Ialomiţa este mare, astfel că şi diluţia este mare, iar riscul ca să se 

modifice chimismul apei este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact 

negativ nesemnificativ direct, de natură temporară, pe termen scurt, manifestat accidental, fiind 

reversibil. 

De asemenea, proiectul poate favoriza pătrunderea speciilor de plante invazive în sit, în perioada de 

dezafectare, ducând astfel la alterarea habitatelor terestre (atât habitate de interes comunitar, cât şi 

habitate ale unor specii de faună). Dispersia plantelor invazive din cauza proiectului se poate realiza în 

principal pe cale hidrocoră, dar şi pe cale anemocoră. Dintre habitatele de interes comunitar, habitatele 

3260, 3270, 40C0*, 6430, 91F0, 91I0* şi 92A0 sunt expuse acestui risc, iar dintre speciile de faună, 
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habitatul speciei Spermophilus citellus, deoarece acesta preferă pajiştile, fără arbuşti/ arbori, iar proiectul 

poate favoriza apariţia speciilor de plante invazive lemnoase în pajiştile intersectate de proiect. Riscul 

ca speciile invazive să pătrundă şi să se instaleze în aceste habitate este redus. Această modalitate de 

alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ direct, cu potenţial de a deveni permanent, dacă nu 

se aplică măsurile corespunzătoare. Iniţial impactul este reversibil, dar poate să devină ireversibil.  

Impactul asupra habitatelor/ habitatelor speciilor enumerate anterior, este nesemnificativ, din punct 

de vedere al alterării habitatelor. Habitatul de interes comunitar 91Y0 şi habitatul speciilor Bombina 

bombina, Triturus cristatus, Emys orbicularis nu vor fi alterate prin diverse modalităţi de către proiect, în 

etapa de dezafectare. 

 

4.5.1.1.3.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentara habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit, deoarece conductele vor fi amplasate preponderent în ampriza 

drumurilor existente, iar în zonele în care nu sunt amplasate în ampriza drumurilor nu generează 

fragmentare, iar conducta de refulare va subtraversa râul Ialomiţa. În etapa de dezafectare, proiectul 

presupune eliminarea tuturor structurilor, astfel că nu se va produce fragmentare. 

 

4.5.1.1.3.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Având în vedere faptul că prin sit trece o conductă de refulare, o conductă de colectare şi se va realiza 

gura de vărsare a SEAU Moviliţa, în etapa de dezafectare, pentru eliminarea acestora se va produce 

zgomot, iar activitatea speciilor Lutra lutra, Castor fiber şi Spermophilus citellus ar putea fi afectată. De 

asemenea, din cauza posibilului risc de mortalitate la nivelul speciilor de peşti din sit (din cauza 

contaminării apei), cantitatea resursei de hrană pentru specia Lutra lutra ar putea să scadă, iar astfel 

activitatea acesteia să fie afectată, deoarece va fi nevoită să aloce mai mult timp căutării hranei necesare. 

În acest caz, perturbarea activităţii speciilor reprezintă un impact negativ nesemnificativ indirect, pe 

termen scurt, manifestat local (doar în zona unde este alterat habitatul acvatic) şi accidental, fiind 

reversibil. 

Activitatea speciilor Bombina bombina, Emys orbicularis şi Triturus cristatus nu va fi afectată în perioada de 

dezafectare a proiectului, de către acestea. 

 

4.5.1.1.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de dezafectare proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. În cazul speciilor Lutra lutra, Castor fiber şi Spermophilus citellus proiectul poate provoca 

victime accidentale din cauza manevrării utilajelor utilizate în etapa de dezafectare. Nu există risc de 

mortalitate în cazul speciilor Bombina bombina, Emys orbicularis şi Triturus cristatus în acest sit în etapa de 

dezafectare din cauza proiectului. Impactul este negativ, nesemnificativ, direct, local, pe termen scurt, 

accidental şi reversibil. 
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4.5.1.2 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului  

 

4.5.1.2.1 Etapa de execuţie 

Integritatea sitului în perioada de construcţie nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.2.1.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de construcţie a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor/ 

habitatelor speciilor de interes comunitar din sit. Proiectul intersectează situl printr-o conductă de 

refulare, care supratraversează râul Argeş, fără să producă pierderi de habitate.  

 

4.5.1.2.1.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene, deoarece prin sit va trece o conductă 

de refulare (peste râul Argeş), iar în afara sitului, la circa 15 m faţă de limita sitului, proiectul presupune 

amplasarea unei conducte de canalizare, foarte aproape de râul Argeş.  

În perioada de construcţie alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Argeş, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, în 

timpul execuţiei lucrărilor, fiind astfel contaminată apa. Dintre habitate, habitatul 92A0 ar putea fi 

afectat de proiect în acest mod, iar dintre speciile de faună, habitatele următoarelor specii pot fi 

afectate: Aspius aspius, Cobitis taenia, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia balcanica, Lutra lutra. Este puţin 

probabil ca proiectul să producă alterarea habitatelor acvatice sau ripariene prin această modalitate, 

însă acest risc nu poate fi ignorat, deoarece proiectul traversează râul Argeş. Probabilitatea ca proiectul 

să conducă la alterarea acestor habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea conductelor se vor 

amplasa în ampriza drumurilor existente, iar conducta de refulare care intersectează situl, va 

supratraversa râul Argeş, fără a îl intersecta, reducându-se astfel riscul de apariţie a substanţelor 

periculoase în apa râului. De asemenea riscul poate fi în timpul lucrărilor de amplasare a conductelor, 

iar contaminarea apei va fi temporară. Debitul râului Argeş este mare, astfel că şi diluţia este mare, iar 

riscul ca să se modifice chimismul apei este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor 

reprezintă un impact negativ direct, de natură temporară, pe termen scurt, manifestat accidental, fiind 

reversibil. 

De asemenea, proiectul poate favoriza pătrunderea speciilor de plante invazive în sit, în perioada de 

construcţie, ducând astfel la alterarea habitatelor terestre (atât habitate de interes comunitar, cât şi 

habitate ale unor specii de faună). Dispersia plantelor invazive din cauza proiectului se poate realiza în 

principal pe cale hidrocoră. Dintre habitate, habitatul 92A0 este expus acestui risc, iar dintre speciile 

de faună, habitatul speciei Lutra lutra este expus acestui risc, deoarece este în strânsă legtură funcţională 

cu habitatul 92A0. Proiectul poate favoriza răspândirea speciilor invazive/ potenţial invazive, având 

în vedere faptul că proiectul se află în amonte faţă de habitat. Riscul ca speciile invazive să pătrundă şi 

să se instaleze în habitat este însă redus, deoarece proiectul nu intersectează acest habitat, iar habitatul 
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(fiind de pădure), este mai puţin expus la răspândirea speciilor invazive. Conductele se vor amplasa în 

ampriza drumurilor existente, astfel reducându-se riscul de dispersie a speciilor invazive. Această 

modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ direct, cu potenţial de a deveni 

permanent, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare. Iniţial impactul este reversibil, dar poate să devină 

ireversibil. 

Impactul asupra habitatului 92A0 şi speciilor enumerate anterior, este nesemnificativ, din punct de 

vedere al alterării habitatelor. Habitatele 91F0 şi 91E0* şi habitatul speciei Bombina bombina nu vor fi 

alterate prin diverse modalităţi de către proiect. În tabelul anexat acestui studiu sunt prezentate detaliat 

(caz cu caz, specie cu specie) situaţiile pentru fiecare tip de habitat de interes comunitar şi specie 

Natura 2000. 

 

4.5.1.2.1.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentara habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit, deoarece conducta de refulare va supratraversa râul Argeş. 

 

4.5.1.2.1.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Având în vedere faptul că prin sit trece conducta de refulare din nordul localităţii Găiseni şi se vor 

realiza lucrări la nivelul sitului, în apropierea râului Argeş, producându-se zgomot în perioada de 

execuţie a lucrărilor, activitatea speciei Lutra lutra ar putea fi afectată. De asemenea, din cauza riscului 

de mortalitate la nivelul speciilor de peşti din sit, cantitatea resursei de hrană pentru specia Lutra lutra 

ar putea să scadă, iar astfel activitatea acesteia să fie afectată, deoarece va fi nevoită să aloce mai mult 

timp căutării hranei necesare. În acest caz, perturbarea activităţii speciei reprezintă un impact negativ 

nesemnificativ indirect, pe termen scurt, manifestat local (doar în zona unde este alterat habitatul 

acvatic) şi accidental, fiind reversibil. 

Activitatea speciilor de peşti de interes comunitar din sit şi a speciei Bombina bombina nu va fi afectată 

în perioada de construcţie a proiectului, de către acestea. 

 

4.5.1.2.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. În cazul speciilor de peşti, proiectul poate provoca victime dacă va exista o poluare 

accidentală a apei cu uleiuri sau substanţe periculoase de la utilajele utilizate pentru realizarea lucrărilor 

(în principal la amplasarea conductei de refulare de peste râul Argeş). În cazul speciei Lutra lutra, 

proiectul poate provoca victime accidentale din cauza manevrării utilajelor utilizate în etapa de 

construcţie. Nu există risc de mortalitate în cazul speciei Bombina bombina în acest sit în etapa de 

construcţie din cauza proiectului. Impactul este negativ, nesemnificativ, direct, local, pe termen scurt, 

accidental şi reversibil. 

În tabelul anexat acestui studiu sunt prezentate detaliat (caz cu caz, specie cu specie) situaţiile pentru 

fiecare specie Natura 2000. 
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4.5.1.2.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impacturi asupra componentelor de biodiversitate din sit în această etapă. 

 

4.5.1.2.2.1 Pierederea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la pierderi de habitate/ habitate 

ale speciilor de interes comunitar. 

 

4.5.1.2.2.2 Alterarea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la alterarea habitatelor/ habitatelor 

speciile de interes comunitar, deoarece conducta de refulare care intersectează situl va fi amplasată în 

etapa de construcţie. 

 

4.5.1.2.2.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentara habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit, deoarece conducta de refulare va supratraversa râul Argeş. 

 

4.5.1.2.2.4 Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la perturbarea activităţii speciilor 

de faună de interes comunitar, deoarece conducta de refulare care intersectează situl va fi amplasată 

în etapa de construcţie, iar perturbarea speciilor de faună ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.2.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la reducerea efectivelor 

populaţionale ale speciilor de faună de interes comunitar, deoarece conducta de refulare care 

intersectează situl va fi amplasată în etapa de construcţie, lucrările fiind realizate doar în acea perioadă, 

iar reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de faună ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.2.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 
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4.5.1.2.3.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de dezafectare a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor/ 

habitatelor speciilor de interes comunitar din sit. Proiectul intersectează situl printr-o conductă de 

refulare, care supratraversează râul Argeş, fără să producă pierderi de habitate.   

 

4.5.1.2.3.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene, deoarece prin sit va trece o conductă 

de refulare (peste râul Argeş), iar în afara sitului, la circa 15 m faţă de limita sitului, proiectul presupune 

amplasarea unei conducte de canalizare, foarte aproape de râul Argeş.  

În perioada de dezafectare alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Argeş, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, în 

timpul lucrărilor de scoatere a conductei şi de refacere a zonei, fiind astfel contaminată apa. Dintre 

habitate, habitatul 92A0 ar putea fi afectat de proiect în acest mod, iar dintre speciile de faună, 

habitatele următoarelor specii pot fi afectate: Aspius aspius, Cobitis taenia, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia 

balcanica, Lutra lutra. Este puţin probabil ca proiectul să producă alterarea habitatelor acvatice sau 

ripariene prin această modalitate, însă acest risc nu poate fi ignorat, deoarece proiectul traversează râul 

Argeş, pentru dezafectare fiind necesar a se scoate conducta. Probabilitatea ca proiectul să conducă la 

alterarea acestor habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea conductelor se vor amplasa în 

ampriza drumurilor existente, iar conducta de refulare care intersectează situl, va supratraversa râul 

Argeş, fără a îl intersecta, reducându-se astfel riscul de apariţie a substanţelor periculoase în apa râului 

la scoaterea acesteia pentru dezafectarea proiectului. De asemenea contaminarea apei va fi temporară. 

Debitul râului Argeş este mare, astfel că şi diluţia este mare, iar riscul ca să se modifice chimismul apei 

este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ direct, de natură 

temporară, pe termen scurt, manifestat accidental, fiind reversibil.  

De asemenea, proiectul poate favoriza pătrunderea speciilor de plante invazive în sit, în perioada de 

dezafectare, ducând astfel la alterarea habitatelor terestre (atât habitate de interes comunitar, cât şi 

habitate ale unor specii de faună). Dispersia plantelor invazive din cauza proiectului se poate realiza în 

principal pe cale hidrocoră. Dintre habitate, habitatul 92A0 este expus acestui risc, iar dintre speciile 

de faună, habitatul speciei Lutra lutra este expus acestui risc, deoarece este în strânsă legtură funcţională 

cu habitatul 92A0. Proiectul poate favoriza răspândirea speciilor invazive/ potenţial invazive, având 

în vedere faptul că proiectul se află în amonte faţă de habitat. Riscul ca speciile invazive să pătrundă şi 

să se instaleze în habitat este însă redus, deoarece proiectul nu intersectează acest habitat, iar habitatul 

(fiind de pădure), este mai puţin expus la răspândirea speciilor invazive. Conductele se vor amplasa în 

ampriza drumurilor existente, astfel reducându-se riscul de dispersie a speciilor invazive, în momentul 

scoaterii conductelor pentru dezafectarea proiectului. Această modalitate de alterare a habitatelor 

reprezintă un impact negativ direct, cu potenţial de a deveni permanent, dacă nu se iau măsuri 

corespunzătoare. Iniţial impactul este reversibil, dar poate să devină ireversibil.  

Impactul asupra habitatului 92A0 şi speciilor enumerate anterior, este nesemnificativ, din punct de 

vedere al alterării habitatelor. Habitatele 91F0 şi 91E0* şi habitatul speciei Bombina bombina nu vor fi 

alterate prin diverse modalităţi de către proiect. 
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4.5.1.2.3.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentara habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit, deoarece conducta de refulare va supratraversa râul Argeş, 

astfel că nici în perioada de dezafectare proiectul nu va produce fragmentare. 

 

4.5.1.2.3.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Având în vedere faptul că prin sit trece conducta de refulare din nordul localităţii Găiseni şi pentru 

dezafectarea proiectului se vor realiza lucrări la nivelul sitului, în apropierea râului Argeş, producându-

se zgomot în perioada de execuţie a lucrărilor, activitatea speciei Lutra lutra ar putea fi afectată. De 

asemenea, din cauza riscului de mortalitate la nivelul speciilor de peşti din sit, cantitatea resursei de 

hrană pentru specia Lutra lutra ar putea să scadă, iar astfel activitatea acesteia să fie afectată, deoarece 

va fi nevoită să aloce mai mult timp căutării hranei necesare. În acest caz, perturbarea activităţii speciei 

reprezintă un impact negativ nesemnificativ indirect, pe termen scurt, manifestat local (doar în zona 

unde este alterat habitatul acvatic) şi accidental, fiind reversibil. 

Activitatea speciilor de peşti şi speciei Bombina bombina nu va fi afectată în perioada de dezafectare a 

proiectului, de către acestea. 

 

4.5.1.2.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de dezafectare a proiectului se pot produce victime la nivelul speciilor de faună de interes 

comunitar din acest sit. În cazul speciilor de peşti, proiectul poate provoca victime dacă va exista o 

poluare accidentală a apei cu uleiuri sau substanţe periculoase de la utilajele utilizate pentru realizarea 

lucrărilor (în principal la scoaterea conductei de refulare de peste râul Argeş). În cazul speciei Lutra 

lutra, proiectul poate provoca victime accidentale din cauza manevrării utilajelor utilizate în etapa de 

dezafectare. Nu există risc de mortalitate în cazul speciei Bombina bombina în acest sit în etapa de 

dezafectare din cauza proiectului. Impactul este negativ, nesemnificativ, direct, local, pe termen scurt, 

accidental şi reversibil. 

 

4.5.1.3 ROSCI0138 Pădurea Bolintin 

4.5.1.3.1 Etapa de execuţie 

 

Integritatea sitului în perioada de construcţie nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit.  
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4.5.1.3.1.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de construcţie a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor/ 

habitatelor speciilor de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl, astfel că acesta nu va 

produce pierderi de habitate. 

 

4.5.1.3.1.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor terestre forestiere de interes comunitar, deoarece în 

imediata apropiere a sitului se vor realiza lucrări ale proiectului (amplasarea unor conducte de 

canalizare, în sudul localităţii Căscioarele). 

În perioada de construcţie alterarea habitatelor ar putea fi din cauza faptului că proiectul poate favoriza 

pătrunderea speciilor de plante invazive în sit. Dispersia plantelor invazive din cauza proiectului se 

poate realiza în acest caz în principal pe cale anemocoră. Dintre habitatele de interes comunitar, 

habitatele 91M0 şi 91Y0, sunt expuse acestui risc. Proiectul poate favoriza răspândirea speciilor 

invazive/ potenţial invazive, având în vedere faptul că se vor amplasa conducte de canalizare foarte 

aproape de habitatele amintite anterior (la limita acestora). Riscul ca speciile invazive să pătrundă şi să 

se instaleze în habitat este însă redus, deoarece proiectul nu intersectează aceste habitate, iar habitatele 

(fiind de pădure), sunt mai puţin expuse la răspândirea speciilor invazive, iar timpul de execuţie a 

lucrărilor de pozare a acestora este relativ scurt. Conductele se vor amplasa în ampriza drumurilor 

existente, astfel reducându-se riscul de dispersie a speciilor invazive. Această modalitate de alterare a 

habitatelor reprezintă un impact negativ nesemnificativ, direct, cu potenţial de a deveni permanent, 

dacă nu se iau măsuri corespunzătoare. Iniţial impactul este reversibil, dar poate să devină ireversibil.  

Habitatele speciilor de faună de interes comunitar din acest sit nu vor fi alterate din cauza proiectului 

prin diverse modalităţi. În tabelul anexat acestui studiu sunt prezentate detaliat (caz cu caz, specie cu 

specie) situaţiile pentru fiecare tip de habitat de interes comunitar şi specie Natura 2000. 

 

4.5.1.3.1.3 Fragmentarea habitatelor 

În perioada de construcţie a proiectului, acesta nu va genera fragmentarea sau întreruperea 

conectivităţii pentru speciile de faună de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl sau 

râuri unde au fost identificate specii de faună de interes comunitar din sit, astfel că acesta nu va produce 

fragmentare. 

 

4.5.1.3.1.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Având în vedere faptul că în imediata vecinătate a sitului, la limita acestuia se vor realiza lucrări de 

amplasare a conductelor de canalizare din sudul localităţii Căscioarele, proiectul va produce zgomot 

în perioada de execuţie a lucrărilor. Speciile de faună pentru care proiectul ar putea să producă 

perturbarea activităţii sunt Bombina bombina şi Triturus cristatus (proiectul prevede investiţii la limita 

zonelor de distribuţie ale acestor specii). În acest caz, perturbarea activităţii speciilor reprezintă un 
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impact negativ nesemnificativ direct, pe termen scurt, manifestat local (în zona unde se produce 

zgomotul), fiind reversibil. 

Activitatea speciilor Lutra lutra şi Emys orbicularis nu va fi afectată în perioada de construcţie a 

proiectului, de către acestea, deoarece zonele de distribuţie au fost observate la distanţă suficientă faţă 

de proiect. 

 

4.5.1.3.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie, proiectul poate genera victime la nivelul unor specii de faună de interes 

comunitar din acest sit. În cazul speciilor Bombina bombina şi Triturus cristatus, proiectul poate provoca 

victime din cauza unor structuri ale proiectului ce pot funcţiona precum capcanele pentru aceste specii 

sau din cauza manevrării utilajelor folosite în timpul executării lucrărilor de amplasare a conductelor 

de canalizare din localitatea Căscioarele. Impactul este negativ, nesemnificativ, direct, local, pe termen 

scurt, accidental şi reversibil. Nu există risc de mortalitate în cazul speciei Emys orbicularis şi Lutra lutra 

în acest sit în etapa de construcţie din cauza proiectului. 

În tabelul anexat acestui studiu sunt prezentate detaliat (caz cu caz, specie cu specie) situaţiile pentru 

fiecare specie Natura 2000. 

 

4.5.1.3.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impacturi asupra componentelor de biodiversitate din sit în această etapă. 

 

4.5.1.3.2.1 Pierederea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la pierderi de habitate/ habitate 

ale speciilor de interes comunitar. 

 

4.5.1.3.2.2 Alterarea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la alterarea habitatelor/ habitatelor 

speciile de interes comunitar, deoarece conductele de canalizare care se vor amplasa în imediata 

vecinătate a sitului vor fi amplasate în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.3.2.3 Fragmentarea habitatelor 

Proiectul nu intersectează situl sau râuri unde au fost identificate speciile de faună acvatice de interes 

comunitar din sit, acesta nu produce fragmentara habitatelor şi nici nu întrerupe conectivitatea 

speciilor de faună din sit. 
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4.5.1.3.2.4 Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la perturbarea activităţii speciilor 

de faună de interes comunitar, deoarece conductele de canalizare care se vor amplasa în imediata 

vecinătare a sitului vor fi amplasate în etapa de construcţie, iar perturbarea speciilor de faună ar putea 

fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.3.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la reducerea efectivelor 

populaţionale ale speciilor de faună de interes comunitar, deoarece conductele de canalizare care se 

vor amplasa în imediata vecinătate a sitului, vor fi amplasate în etapa de construcţie, lucrările fiind 

realizate doar în acea perioadă, iar reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de faună ar putea 

fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.3.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.3.3.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de dezafectare a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor/ 

habitatelor speciilor de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl, astfel că acesta nu va 

produce pierderi de habitate. 

 

4.5.1.3.3.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera în perioada de dezafectare alterarea habitatelor terestre forestiere de interes 

comunitar, deoarece în imediata apropiere a sitului, în etapa de construcţie se vor realiza lucrări ale 

proiectului (amplasarea unor conducte de canalizare, în sudul localităţii Căscioarele), care urmează a fi 

dezafectate în etapa de dezafectare. 

În perioada de dezafectare alterarea habitatelor ar putea fi din cauza faptului că proiectul poate favoriza 

pătrunderea speciilor de plante invazive în sit. Dispersia plantelor invazive din cauza proiectului se 

poate realiza în acest caz în principal pe cale anemocoră. Dintre habitatele de interes comunitar, 

habitatele 91M0 şi 91Y0, sunt expuse acestui risc. Proiectul poate favoriza răspândirea speciilor 

invazive/ potenţial invazive, având în vedere faptul că se vor amplasa conducte de canalizare foarte 

aproape de habitatele amintite anterior (la limita acestora), iar în etapa de dezafectare necesită 

eliminarea acestora. Riscul ca speciile invazive să pătrundă şi să se instaleze în habitat este însă redus, 

deoarece proiectul nu intersectează aceste habitate, iar habitatele (fiind de pădure), sunt mai puţin 

expuse la răspândirea speciilor invazive, iar timpul de execuţie a lucrărilor de scoatere a acestora este 

relativ scurt. Conductele se vor amplasa în ampriza drumurilor existente, astfel reducându-se riscul de 
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dispersie a speciilor invazive în timpul dezafectării acestora. Această modalitate de alterare a habitatelor 

reprezintă un impact negativ nesemnificativ, direct, cu potenţial de a deveni permanent, dacă nu se iau 

măsuri corespunzătoare. Iniţial impactul este reversibil, dar poate să devină ireversibil.  

Habitatele speciilor de faună de interes comunitar din acest sit nu vor fi alterate din cauza proiectului 

prin diverse modalităţi în etapa de dezafectare. 

 

4.5.1.3.3.3 Fragmentarea habitatelor 

În perioada de dezafectare a proiectului, acesta nu va genera fragmentarea sau întreruperea 

conectivităţii pentru speciile de faună de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl sau 

râuri unde au fost identificate specii de faună de interes comunitar din sit, astfel că dezafectarea 

acestuia nu va produce fragmentare. 

 

4.5.1.3.3.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Având în vedere faptul că în imediata vecinătate a sitului, la limita acestuia se vor realiza lucrări de 

scoatere a conductelor de canalizare din sudul localităţii Căscioarele (unde vor fi amplasate în etapa de 

construcţie), proiectul va produce zgomot în perioada de dezafectare a proiectului. Speciile de faună 

pentru care proiectul ar putea să producă perturbarea activităţii sunt Bombina bombina şi Triturus cristatus 

(proiectul prevede investiţii la limita zonelor de distribuție ale acestor specii, care necesită dezafectare 

în etapa de dezafectare). În acest caz, perturbarea activităţii speciilor reprezintă un impact negativ 

nesemnificativ direct, pe termen scurt, manifestat local (în zona unde se produce zgomotul), fiind 

reversibil. 

Activitatea speciilor Lutra lutra şi Emys orbicularis nu va fi afectată în perioada de dezafectare a 

proiectului, de către acestea, deoarece zonele de distribuţie au fost observate la distanţă suficientă faţă 

de proiect. 

 

4.5.1.3.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de dezafectare, proiectul poate genera victime la nivelul unor specii de faună de interes 

comunitar din acest sit. În cazul speciilor Bombina bombina şi Triturus cristatus, proiectul poate provoca 

victime din cauza unor structuri ale proiectului ce pot funcționa precum capcanele pentru aceste specii 

sau din cauza manevrării utilajelor folosite în timpul dezafectării conductelor de canalizare din 

localitatea Căscioarele. Impactul este negativ, nesemnificativ, direct, local, pe termen scurt, accidental 

şi reversibil. Nu există risc de mortalitate în cazul speciei Emys orbicularis şi Lutra lutra în acest sit în 

etapa de dezafectare din cauza proiectului. 
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4.5.1.4 ROSCI0043 Comana 

4.5.1.4.1 Etapa de execuţie 

Integritatea sitului în perioada de construcţie nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera impact asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.4.1.1 Pierederea habitatelor 

În perioada de construcţie a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor/ 

habitatelor speciilor de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl, astfel că acesta nu va 

produce pierderi de habitate. 

 

4.5.1.4.1.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul nu poate genera alterarea habitatelor terestre sau acvatice din acest sit. Toate habitatele de 

interes comunitar şi zonele de distribuţie ale speciilor de interes comunitar se află la distanţă mare faţă 

de investiţiile proiectului. Calitatea apei din zonele de distribuţie ale speciilor nu va fi afectată de 

proiect, deoarece nu există conexiune directă între zonele de distribuţie şi proiect. Proiectul nu va 

afecta habitatele/ habitatele speciilor de interes comunitar din sit, deoarece distanţa dintre habitat şi 

proiect este prea mare pentru ca speciile de plante invazive să pătrundă în habitat pe cale anemocoră 

din cauza proiectului, iar pe cale hidrocoră este improbabil ca speciile de plante invazive să ajungă în 

zonele de distribuţie ale acestora, deoarece nu există un râu care să conecteze direct zona proiectului 

cu acestea. Detalii cu privire la alterarea habitatelor, despre fiecare habitat/ habitat al speciilor de 

interes comunitar sunt prezentate în tabelul anexat acestui studiu. 

 

4.5.1.4.1.3 Fragmentarea habitatelor 

În perioada de construcţie a proiectului, acesta nu va genera fragmentarea sau întreruperea 

conectivităţii pentru speciile de faună de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl sau 

râuri unde au fost identificate specii de faună de interes comunitar din sit, astfel că acesta nu va produce 

fragmentare. 

 

4.5.1.4.1.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Distanţa dintre proiect şi zonele de distribuţie ale speciilor de interes comunitar din sit este mare, astfel 

că proiectul în etapa de construcţie nu va conduce la perturbarea activităţii speciilor de faună de interes 

comunitar. 
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4.5.1.4.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul nu este în măsură să producă victime în rândul speciilor de faună de 

interes comunitar din sit, deoarece distanţa dintre proiect şi zonele lor de distribuţie este mai mare 

decât distanţa pe care se pot deplasa acestea. În cazul speciei Myotis myotis, chiar dacă specia poate 

parcurge distanţe mai mari de 10 km, de la adăposturi până la habitatele de hrănire, nu va fi afectată 

de proiect. Lucrările se vor efectua pe timpul zilei, astfel se consideră că proiectul nu va genera victime 

pentru această specie. Speciile de peşti nu pot fi afectate, având în vedere că nu există râuri care să facă 

conexiunea între proiect şi zonele de distribuţie ale speciilor, astfel calitatea apei nu va fi alterată de 

proiect. Detalii cu privier la riscul de mortalitate, despre fiecare specie de interes comunitar din sit sunt 

prezentate în tabelul anexat acestui studiu. 

 

4.5.1.4.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impact asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.4.2.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de operare a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor/ habitatelor 

speciilor de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl. Proiectul nu presupune activităţi 

care să genereze pierderi în etapa de operare.  

 

4.5.1.4.2.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul nu poate genera alterarea habitatelor terestre sau acvatice din acest sit în etapa de operare. 

Toate habitatele de interes comunitar şi zonele de distribuţie ale speciilor de interes comunitar se află 

la distanţă mare faţă de investiţiile proiectului. Calitatea apei din zonele de distribuţie ale speciilor nu 

va fi afectată de proiect, deoarece nu există conexiune directă între zonele de distribuţie şi proiect. 

Proiectul poate afecta calitatea apei doar în partea de sud a sitului, apa din canalul în care se vor 

descărca apele epurate de la SEAU Băneasa (canalul Comasca), însă în această zonă nu au fost 

identificate habitate de interes comunitar sau specii de interes comunitar. Detalii cu privire la alterarea 

habitatelor, despre fiecare habitat/ habitat al speciilor de interes comunitar sunt prezentate în tabelul 

anexat acestui studiu. 

 

4.5.1.4.2.3 Fragmentarea habitatelor 

În perioada de operare a proiectului, acesta nu va genera fragmentarea sau întreruperea conectivităţii 

pentru speciile de faună de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl sau râuri unde au 

fost identificate specii de faună de interes comunitar din sit, astfel că acesta nu va produce fragmentare. 
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4.5.1.4.2.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Distanţa dintre proiect şi zonele de distribuţie ale speciilor de interes comunitar din sit este mare, astfel 

că proiectul în etapa de operare nu va conduce la perturbarea activităţii speciilor de faună de interes 

comunitar. 

 

4.5.1.4.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare proiectul nu este în măsură să producă victime în rândul speciilor de faună de 

interes comunitar din sit, deoarece distanţa dintre proiect şi zonele lor de distribuţie este mai mare 

decât distanţa pe care se pot deplasa acestea. Speciile de peşti nu pot fi afectate, având în vedere că nu 

există râuri care să facă conexiunea între proiect şi zonele de distribuţie ale speciilor, astfel calitatea 

apei nu va fi alterată de proiect. Detalii cu privier la riscul de mortalitate, despre fiecare specie de 

interes comunitar din sit sunt prezentate în tabelul anexat acestui studiu. 

 

4.5.1.4.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera impact asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.4.3.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de dezafectare a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor/ 

habitatelor speciilor de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl, astfel că dezafectarea 

lucrărilor nu va produce pierderi de habitate. 

 

4.5.1.4.3.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul nu poate genera alterarea habitatelor terestre sau acvatice din acest sit în etapa de dezafectare 

în acest sit. Toate habitatele de interes comunitar şi zonele de distribuţie ale speciilor de interes 

comunitar se află la distanţă mare faţă de investiţiile proiectului. Calitatea apei din zonele de distribuţie 

ale speciilor nu va fi afectată de proiect, deoarece nu există conexiune directă între zonele de distribuţie 

şi proiect. Proiectul nu va afecta habitatele/ habitatele speciilor de interes comunitar din sit, deoarece 

distanţa dintre habitat şi proiect este prea mare pentru ca speciile de plante invazive să pătrundă în 

habitat pe cale anemocoră din cauza proiectului, iar pe cale hidrocoră este improbabil ca speciile de 

plante invazive să ajungă în zonele de distribuţie ale acestora, deoarece nu există un râu care să 

conecteze direct zona proiectului cu acestea. 

 

4.5.1.4.3.3 Fragmentarea habitatelor 

În perioada de dezafectare a proiectului, acesta nu va genera fragmentarea sau întreruperea 

conectivităţii pentru speciile de faună de interes comunitar din sit. Proiectul nu intersectează situl sau 
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râuri unde au fost identificate specii de faună de interes comunitar din sit, astfel că acesta nu va produce 

fragmentare. 

 

4.5.1.4.3.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Distanţa dintre proiect şi zonele de distribuţie ale speciilor de interes comunitar din sit este mare, astfel 

că proiectul în etapa de dezafectare nu va conduce la perturbarea activităţii speciilor de faună de interes 

comunitar. 

 

4.5.1.4.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de dezafectare proiectul nu este în măsură să producă victime în rândul speciilor de faună de 

interes comunitar din sit, deoarece distanţa dintre proiect şi zonele lor de distribuţie este mai mare 

decât distanţa pe care se pot deplasa acestea. În cazul speciei Myotis myotis, chiar dacă specia poate 

parcurge distanţe mai mari de 10 km, de la adăposturi până la habitatele de hrănire, nu va fi afectată 

de dezafectarea proiectului. Lucrările de dezafectare se vor efectua pe timpul zilei, astfel se consideră 

că proiectul nu va genera victime pentru această specie. Speciile de peşti nu pot fi afectate, având în 

vedere că nu există râuri care să facă conexiunea între proiect şi zonele de distribuţie ale speciilor, 

astfel calitatea apei nu va fi alterată de proiect. 

 

4.5.1.5 ROSPA0152 Coridorul Ialomiței 

4.5.1.5.1 Etapa de construcţie 

Integritatea sitului în perioada de construcţie nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.5.1.1 Pierderea habitatelor  

În perioada de construcţie a proiectului, acesta poate genera pierderi de habitate ale speciilor de păsări  

de interes comunitar din sit. Proiectul intersectează situl printr-o serie de conducte şi o gură de vărsare. 

Conductele ce intersectează situl nu vor produce pierderi substanţiale de habitat, deoarece 

preponderent este amplasată în ampriza drumurilor existente. Singurele elemente ce vor fi 

implementate şi vor produce pierderi de habitat sunt reprezentate de conducta de evacuare ce trece 

printr-o pădure şi gura de vărsare din râul Ialomiţa. În acest caz pierderile de habitat reprezintă 

0,0002% din suprafaţa totală a habitatelor forestiere iar impactul este negativ direct, local, pe termen 

lung, permanent şi ireversibil.  
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Figura nr. 4-4 Pierdere de habitat a speciilor de păsări caracteristice sistemelor forestiere în 

ROSPA0152 ca urmare a implementării proiectului 

 

4.5.1.5.1.2 Alterarea habitatelor  

În perioada de construcţie, există un risc de alterare accidentală cu specii de plante invazive, ca urmare 

a implementării conductelor. Impactul generat de acestea este secundar, iar în funcţie de puterea de 
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extindere a speciei, acesta poate trece de la un impact local, la unul zonal destul de repede dacă nu vor 

fi intervenţii în acest sens. Totuşi impactul este nesemnificativ, deoarece riscul de apariţie al impactului 

este redus, iar zonele de intervenţie sunt de asemenea reduse.  

În perioada de construcţie alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Ialomiţa, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, 

în timpul execuţiei lucrărilor, fiind astfel contaminată apa. Debitul râului Ialomiţa este mare, astfel că 

şi diluţia este mare, iar riscul ca să se modifice chimismul apei este redus. Această modalitate de alterare 

a habitatelor reprezintă un impact negativ direct, de natură temporară (pe termen scurt). Totuşi, 

impactul se manifesta accidental şi este reversibil. 

 

4.5.1.5.1.3 Fragmentarea habitatelor  

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit. 

 

4.5.1.5.1.4 Perturbarea activităţii speciilor  

Având în vedere faptul că prin sit trec mai multe conducte şi se va amplasa gura de vărsare în râul 

Ialomiţa, activitatea speciilor va fi afectată datorită activităţilor de construcţie. Perturbarea activităţii 

speciei este strict temporară (pe termen scurt), deoarece aceasta va proveni în urma zgomotului şi 

vibraţiilor provenite din activităţile de construcţie. Perturbarea va fi izolată (se va manifesta local pe 

măsură ce lucrările avansează pe traseu), iar frecvenţa va fi periodică. 

 

4.5.1.5.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor forestiere, deoarece reducerea 

efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în proximitatea 

proiectului, iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de construcţie. Deşi 

mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.1.5.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impacturi asupra componentelor de biodiversitate din sit în această etapă. 

 

4.5.1.5.2.1 Pierderea habitatelor 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la pierderi de habitate ale speciilor 

de păsări de interes comunitar. 
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4.5.1.5.2.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene în perioada de operare, deoarece situl 

este intersectat de conducta de colectare de la SEAU Moviliţa, iar gura de vărsare a SEAU Moviliţa se 

va amplasa în interiorul sitului, râul Ialomiţa fiind emisarul. În perioada de operare alterarea habitatelor 

ar putea fi din cauza descărcărilor de ape neepurate sau epurate necorespunzător în râul Ialomiţa, în 

cazul unor defecţiuni ale SEAU Moviliţa. Debitul râului Ialomiţa este mare, astfel că şi diluţia este 

mare, iar riscul ca să se modifice chimismul apei este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor 

reprezintă un impact negativ nesemnificativ direct, de natură temporară, pe termen scurt, manifestat 

accidental, fiind reversibil. 

 

4.5.1.5.2.3 Fragmentarea habitatelor  

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit. 

 

4.5.1.5.2.4 Perturbarea activităţii speciilor  

În etapa de operare, din cauza posibilităţii de alterare a calităţii apei, în cazul unor defecţiuni la SEAU 

Moviliţa, există risc de mortalitate la nivelul speciilor de peşti din sit (din cauza contaminării apei), 

cantitatea resursei de hrană pentru speciile de păsări ihtiofage ar putea să scadă, iar astfel activitatea 

acesteia să fie afectată, deoarece va fi nevoită să aloce mai mult timp căutării hranei necesare. În acest 

caz, perturbarea activităţii speciei reprezintă un impact negativ nesemnificativ indirect, pe termen 

scurt, manifestat local (doar în zona unde este alterat habitatul acvatic) şi accidental, fiind reversibil. 

Pentru celelalte specii de faună de interes comunitar din sit proiectul nu va perturba activitatea. 

 

4.5.1.5.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la reducerea efectivelor 

populaţionale ale speciilor de faună de interes comunitar, deoarece gura de vărsare şi conductele care 

intersectează situl vor fi amplasate în etapa de construcţie, lucrările fiind realizate doar în acea perioadă, 

iar reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de faună ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.5.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra speciilor de păsări. 
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4.5.1.5.3.1 Pierderea habitatelor 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra speciilor de păsări. 

 

4.5.1.5.3.2 Alterarea habitatelor  

În perioada de dezafectare, alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Ialomiţa, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, 

în timpul execuţiei lucrărilor, fiind astfel contaminată apa. Speciile afectate de schimbarea calităţii apei 

sunt cele specifice habitatelor litorale şi ripariene, habitatelor de ape deschise şi a habitatelor de stufăriş. 

De asemenea, proiectul poate favoriza pătrunderea speciilor de plante invazive în sit, în perioada de 

dezafectare, ducând astfel la alterarea habitatelor terestre (atât habitate de interes comunitar, cât şi 

habitate ale unor specii de faună). Dispersia plantelor invazive din cauza proiectului se poate realiza în 

principal pe cale hidrocoră, dar şi pe cale anemocoră. Riscul ca speciile invazive să pătrundă şi să se 

instaleze în aceste habitate este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact 

negativ direct, cu potenţial de a deveni permanent, dacă nu se aplică măsurile corespunzătoare. Iniţial 

impactul este reversibil, dar poate să devină ireversibil. 

 

4.5.1.5.3.3 Fragmentarea habitatelor  

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit. În etapa de dezafectare, proiectul presupune eliminarea tuturor 

structurilor, astfel că nu se va produce fragmentare. 

 

4.5.1.5.3.4 Perturbarea activităţii speciilor  

Perturbarea activităţii speciei este strict temporară (pe termen scurt), deoarece aceasta va proveni în 

urma zgomotului şi vibraţiilor provenite din activităţile de dezafectare (ex: extragerea conductelor). 

Totuşi, impactul este nesemnificativ deoarece acesta se va produce izolat (se vor manifesta local pe 

măsură ce lucrările avansează pe traseu) la nivel local, pe termen scurt iar frecvenţa acestuia va fi 

periodică. 

 

4.5.1.5.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de dezafectare proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor forestiere deoarece reducerea 

efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în proximitatea 

proiectului iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de dezafectare. Deşi 

mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 
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4.5.1.6 ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului 

4.5.1.6.1 Etapa de execuţie 

Integritatea sitului în perioada de construcţie nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.6.1.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de construcţie a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor speciilor 

de interes comunitar din sit. Proiectul intersectează situl printr-o conductă de refulare, care 

supratraversează râul Argeş, fără să producă pierderi de habitate.   

 

4.5.1.6.1.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene, deoarece prin sit va trece o conductă 

de refulare (peste râul Argeş), iar în afara sitului, la circa 15 m faţă de limita sitului, proiectul presupune 

amplasarea unei conducte de canalizare, foarte aproape de râul Argeş.  

În perioada de construcţie alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Argeş, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, în 

timpul execuţiei lucrărilor, fiind astfel contaminată apa. Speciile afectate de schimbarea calităţii apei 

sunt cele specifice habitatelor acvatice deschise şi a habitatelor de stufăriş. 

Este puţin probabil ca proiectul să producă alterarea habitatelor acvatice sau ripariene prin această 

modalitate, însă acest risc nu poate fi ignorat, deoarece proiectul traversează râul Argeş. Probabilitatea 

ca proiectul să conducă la alterarea acestor habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea 

conductelor se vor amplasa în ampriza drumurilor existente, iar conducta de refulare care intersectează 

situl, va supratraversa râul Argeş, fără a îl intersecta, reducându-se astfel riscul de apariţie a substanţelor 

periculoase în apa râului. De asemenea riscul poate fi în timpul lucrărilor de amplasare a conductelor, 

iar contaminarea apei va fi temporară. Debitul râului Argeş este mare, astfel că şi diluţia este mare, iar 

riscul ca să se modifice chimismul apei este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor 

reprezintă un impact negativ direct, de natură temporară (pe termen scurt). Totuşi, impactul se 

manifesta accidental şi este reversibil. 

 

4.5.1.6.1.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit, deoarece conducta de refulare va supratraversa râul Argeş iar 

păsările pot zbura atât peste pod, cât şi pe sub pod. 
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4.5.1.6.1.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Având în vedere faptul că prin sit trece conducta de refulare din nordul localităţii Găiseni şi se vor 

realiza lucrări la nivelul sitului, în apropierea râului Argeş, producându-se zgomot în perioada de 

execuţie a lucrărilor, activitatea speciilor caracteristice habitatelor acvatice deschise şi a habitatelor de 

stufăriş ar putea fi afectată. De asemenea, din cauza riscului de mortalitate la nivelul speciilor de peşti 

din sit, resursele de hrană pentru speciile ihtiofage ar putea să scadă, iar astfel activitatea acesteia să fie 

afectată, deoarece va fi nevoită să aloce mai mult timp căutării hranei necesare. În acest caz, perturbarea 

activităţii speciei reprezintă un impact negativ nesemnificativ indirect, pe termen scurt, manifestat local 

(doar în zona unde este alterat habitatul acvatic) şi accidental. 

Perturbări ale activităţii speciilor pot fi prezente şi în cazul speciilor de păsări caracteristice habitate 

terestre deschise, deoarece acestea pot folosii zonele adiacente drumurilor (drumuri în care conductele 

proiectului vor fi amplasate). Impactul în aceste zone manifestându-se prin zgomot şi vibraţii. 

 

4.5.1.6.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor terestre deschise deoarece 

reducerea efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în 

proximitatea proiectului iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de construcţie. 

Deşi mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.1.6.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impacturi asupra componentelor de biodiversitate din sit în această etapă. 

 

4.5.1.6.2.1 Pierederea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la pierderi de habitate ale speciilor 

de interes comunitar. 

 

4.5.1.6.2.2 Alterarea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la alterarea habitatelor speciile de 

interes comunitar, deoarece conducta de refulare care intersectează situl va fi amplasată în etapa de 

construcţie. 
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4.5.1.6.2.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit, deoarece conducta de refulare va supratraversa râul Argeş iar 

indivizii pot zbura atât peste ea, cât şi pe sub ea. 

 

4.5.1.6.2.4 Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la perturbarea activităţii speciilor 

de faună de interes comunitar, deoarece conducta de refulare care intersectează situl va fi amplasată 

în etapa de construcţie, iar perturbarea speciilor de faună ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.6.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la reducerea efectivelor 

populaţionale ale speciilor de faună de interes comunitar, deoarece conducta de refulare care 

intersectează situl va fi amplasată în etapa de construcţie, lucrările fiind realizate doar în acea perioadă, 

iar reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de faună ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.6.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.6.3.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de dezafectare a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor speciilor 

de interes comunitar din sit. Proiectul intersectează situl printr-o conductă de refulare, care 

supratraversează râul Argeş, fără să producă pierderi de habitate.   

 

4.5.1.6.3.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene, deoarece prin sit va trece o conductă 

de refulare (peste râul Argeş), iar în afara sitului, la circa 15 m faţă de limita sitului, proiectul presupune 

amplasarea unei conducte de canalizare, foarte aproape de râul Argeş. Speciile afectate de schimbarea 

calităţii apei sunt cele specifice habitatelor acvatice deschise şi a habitatelor de stufăriş. 

În perioada de dezafectare alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Argeş, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, în 

timpul lucrărilor de scoatere a conductei şi de refacere a zonei, fiind astfel contaminată apa.  

Debitul râului Argeş este mare, astfel că şi diluţia este mare, iar riscul ca să se modifice chimismul apei 

este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ direct, de natură 
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temporară ce se poate manifesta accidental. De asemenea, în cazul contaminării apei, aceasta va fi 

temporară iar impactul va fi reversibil. 

 

4.5.1.6.3.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit, deoarece conducta de refulare va supratraversa râul Argeş, 

astfel că nici în perioada de dezafectare proiectul nu va produce fragmentare. 

 

4.5.1.6.3.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Având în vedere faptul că prin sit trece conducta de refulare din nordul localităţii Găiseni şi se vor 

realiza lucrări la nivelul sitului, în apropierea râului Argeş, producându-se zgomot în perioada de 

execuţie a lucrărilor, activitatea speciilor caracteristice habitatelor acvatice deschise şi a habitatelor de 

stufăriş ar putea fi afectată. 

De asemenea, din cauza riscului de mortalitate la nivelul speciilor de peşti din sit, cantitatea resurselor 

de hrană pentru speciile ihtiofage ar putea să scadă, iar astfel activitatea acesteia să fie afectată, deoarece 

va fi nevoită să aloce mai mult timp căutării hranei necesare. În acest caz, perturbarea activităţii speciei 

reprezintă un impact negativ nesemnificativ indirect, pe termen scurt, manifestat local (doar în zona 

unde este alterat habitatul acvatic) şi accidental. 

Perturbări ale activităţii speciilor pot fi prezente şi în cazul speciilor de păsări caracteristice habitate 

terestre deschise deoarece acestea pot folosii zonele adiacente drumurilor (drumuri din care conductele 

proiectului vor fi extrase). Impactul în aceste zone manifestându-se prin zgomot şi vibraţii. 

 

4.5.1.6.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de dezafectare proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor terestre deschise deoarece 

reducerea efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în 

proximitatea proiectului iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de dezafectare. 

Deşi mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.1.7 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei 

4.5.1.7.1 Etapa de execuţie 

Integritatea sitului în perioada de construcţie nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 
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4.5.1.7.1.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de construcţie a proiectului, acesta poate genera pierderi de habitate ale speciilor de păsări  

de interes comunitar din sit. Proiectul intersectează situl printr-o serie de conducte şi un SPAU. 

Conducta de refulare care intersectează situl nu va produce pierdere substanţiale de habitat, deoarece 

preponderent este amplasată în ampriza drumurilor existente. În acest caz pierderile de habitat 

reprezintă 0,00002% din suprafaţa totală a habitatelor terestre deschise iar impactul este negativ direct, 

local, pe termen lung, permanent şi ireversibil.  

 

Figura nr. 4-5 Pierdere de habitat a speciilor de păsări caracteristice zonelor deschise în ROSPA0112 

ca urmare a implementării proiectului 
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4.5.1.7.1.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene, deoarece prin sit va trece o conductă 

de transport (conducta va subtraversa râul Sărata). 

În perioada de construcţie alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Sărata, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, în 

timpul execuţiei lucrărilor, fiind astfel contaminată apa. Speciile afectate de schimbarea calităţii apei 

sunt cele specifice habitatelor litorale şi ripariene, habitatelor de ape deschise şi a habitatelor de stufăriş. 

Este puţin probabil ca proiectul să producă alterarea habitatelor prin această modalitate, însă acest risc 

nu poate fi ignorat, deoarece proiectul traversează râul Sărata. Probabilitatea ca proiectul să conducă 

la alterarea acestor habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea conductelor se vor amplasa în 

ampriza drumurilor existente, iar conducta de refulare care intersectează situl, va supratraversa râul 

Sărata, fără a îl intersecta, reducându-se astfel riscul de apariţie a substanţelor periculoase în apa râului. 

De asemenea riscul poate fi în timpul lucrărilor de amplasare a conductelor, iar contaminarea apei va 

fi temporară. Debitul râului Sărata este mare, astfel că şi diluţia este mare, iar riscul ca să se modifice 

chimismul apei este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ 

direct, de natură temporară (pe termen scurt). Totuşi, impactul se manifesta accidental şi este reversibil. 

Adiţional, pe perioada de construcţie, există un risc de alterare accidentală cu specii de plante invazive 

ca urmare a implementării conductelor. Impactul generat de acestea este secundar, iar în funcţie de 

puterea de extindere a speciei, acesta poate trece de la un impact local, la unul zonal destul de repede 

dacă nu vor fi intervenţii în acest sens. Totuşi impactul este nesemnificativ deoarece riscul de apariţie 

al impactului este redus, iar zonele de intervenţie sunt de asemenea reduse. 

 

4.5.1.7.1.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit, deoarece conducta de refulare va supratraversa râul Sărata, iar 

păsările pot zbura atât peste pod, cât şi pe sub pod. 

 

4.5.1.7.1.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Având în vedere faptul că prin sit trec mai multe conducte (inclusiv una peste râul Sărata), activitatea 

speciilor va fi afectată datorită activităţilor de construcţie. Perturbarea activităţii speciei este strict 

temporară (pe termen scurt), deoarece aceasta va proveni în urma zgomotului şi vibraţiilor provenite 

din activităţile de construcţie (implementarea conductelor şi amplasarea SPAU). Acestea vor fi izolate 

(se vor manifesta local pe măsură ce lucrările avansează pe traseu), iar frecvenţa va fi periodică. 

 

4.5.1.7.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor terestre deschise deoarece 

reducerea efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în 
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proximitatea proiectului iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de construcţie. 

Deşi mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.1.7.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impacturi asupra componentelor de biodiversitate din sit în această etapă. 

 

4.5.1.7.2.1 Pierederea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la pierderi de habitate ale speciilor 

de păsări de interes comunitar. 

 

4.5.1.7.2.2 Alterarea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la alterarea habitatelor speciile de 

păsări de interes comunitar, deoarece conductele şi SPAU care intersectează situl vor fi amplasate în 

etapa de construcţie. 

 

4.5.1.7.2.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit, deoarece conducta va supratraversa râul Sărata iar indivizii 

pot zbura atât peste ea, cât şi pe sub ea. 

 

4.5.1.7.2.4 Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la perturbarea activităţii speciilor 

de păsări de interes comunitar, deoarece conductele şi SPAU care intersectează situl vor fi amplasate 

în etapa de construcţie, iar perturbarea speciilor de faună ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.7.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la reducerea efectivelor 

populaţionale ale speciilor de păsări de interes comunitar, deoarece conductele şi SPAU care 

intersectează situl vor fi amplasate în etapa de construcţie, lucrările fiind realizate doar în acea perioadă, 

iar reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de păsări ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

 



EURO APAVOL SA   PRDI apă şi apă uzată în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu  

 Studiu de Evaluare adecvată  

 

371 
 

 

 

4.5.1.7.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra speciilor de păsări. 

 

4.5.1.7.3.1 Pierederea habitatelor  

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra speciilor de păsări. 

 

4.5.1.7.3.2 Alterarea habitatelor  

Proiectul poate genera alterarea habitatelor acvatice şi ripariene, deoarece prin sit va trece o conductă 

de transport (va subtraversa râul Sărata). 

În perioada de dezafectare, alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele râului Sărata, din cauza manevrării utilajelor în apropierea râului, în 

timpul execuţiei lucrărilor, fiind astfel contaminată apa. Speciile afectate de schimbarea calităţii apei 

sunt cele specifice habitatelor litorale şi ripariene, habitatelor de ape deschise şi a habitatelor de stufăriş. 

Este puţin probabil ca proiectul să producă alterarea habitatelor prin această modalitate, însă acest risc 

nu poate fi ignorat, deoarece proiectul traversează râul Sărata. Probabilitatea ca proiectul să conducă 

la alterarea acestor habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea conductelor se vor amplasa în 

ampriza drumurilor existente, iar conducta de refulare care intersectează situl, va supratraversa râul 

Sărata, fără a îl intersecta, reducându-se astfel riscul de apariţie a substanţelor periculoase în apa râului. 

De asemenea riscul poate fi în timpul lucrărilor de extragere a conductelor, iar contaminarea apei va 

fi temporară. Debitul râului Sărata este mare, astfel că şi diluţia este mare, iar riscul ca să se modifice 

chimismul apei este redus. Această modalitate de alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ 

direct, de natură temporară (pe termen scurt). Totuşi, impactul se manifesta accidental şi este reversibil. 

Adiţional, pe perioada de dezafectare, există un risc de alterare accidentală cu specii de plante invazive 

ca urmare a extragerii conductelor din pământ. Impactul generat de acestea este secundar, iar în funcţie 

de puterea de extindere a speciei, acesta poate trece de la un impact local, la unul zonal destul de 

repede dacă nu vor fi intervenţii în acest sens. Totuşi impactul este nesemnificativ deoarece riscul de 

apariţie al impactului este redus, iar zonele de intervenţie sunt de asemenea reduse. 

 

4.5.1.7.3.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de faună din sit, deoarece conducta va supratraversa râul Sărata, astfel că nici 

în perioada de dezafectare proiectul nu va produce fragmentare. 
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4.5.1.7.3.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbarea activităţii speciei este strict temporară (pe termen scurt), deoarece aceasta va proveni în 

urma zgomotului şi vibraţiilor provenite din activităţile de dezafectare (ex: extragerea conductelor). 

Acestea vor fi izolate (se vor manifesta local pe măsură ce lucrările avansează pe traseu), iar frecvenţa 

va fi periodică. 

În urma activităţilor de dezafectare vor exista mai multe surse de zgomot şi vibraţii ce pot afecta 

negativ speciile de păsări din zona. Totuşi, impactul este nesemnificativ, deoarece acesta se va produce 

izolat la nivel local, pe termen scurt iar frecvenţa acestuia va fi periodică. 

 

4.5.1.7.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de dezafectare proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de faună de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor terestre deschise, deoarece 

reducerea efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în 

proximitatea proiectului, iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de dezafectare. 

Deşi mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.1.8 ROSPA0146 Valea Câlniştei 

4.5.1.8.1 Etapa de execuţie 

Integritatea sitului în perioada de construcţie nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.8.1.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de construcţie a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor speciilor 

de interes comunitar din sit. Proiectul intersectează situl printr-o conductă de apă amplasată în ampriza 

drumului (acesta fiind situat între două lacuri).  

 

4.5.1.8.1.2 Alterarea habitatelor  

Pe perioada de construcţie, există un risc de alterare accidentală cu specii de plante invazive ca urmare 

a implementării conductelor. Impactul generat de acestea este secundar, iar în funcţie de puterea de 

extindere a speciei, acesta poate trece de la un impact local, la unul zonal destul de repede dacă nu vor 

fi intervenţii în acest sens. Totuşi impactul este nesemnificativ deoarece riscul de apariţie al impactului 

este redus, iar zonele de intervenţie sunt de asemenea reduse. 
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4.5.1.8.1.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit deoarece toate structurile din această zonă sunt subterane. 

 

4.5.1.8.1.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbări ale activităţii speciilor pot fi prezente şi în cazul speciilor de păsări caracteristice habitate 

terestre deschise deoarece acestea pot folosii zonele adiacente drumurilor (drumuri în care conductele 

proiectului vor fi amplasate). Impactul în aceste zone manifestându-se prin zgomot şi vibraţii. 

 

4.5.1.8.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de păsări de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor terestre deoarece reducerea 

efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în proximitatea 

proiectului iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de construcţie. Deşi 

mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.1.8.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impacturi asupra componentelor de biodiversitate din sit în această etapă. 

 

4.5.1.8.2.1 Pierederea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la pierderi de habitate ale speciilor 

de interes comunitar. 

 

4.5.1.8.2.2 Alterarea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la alterarea habitatelor speciile de 

interes comunitar, deoarece conducta de apă care intersectează situl va fi amplasată în etapa de 

construcţie. 

 

4.5.1.8.2.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit, deoarece conducta de apă ce intersectează situl va fi amplasată 

în subteran. 
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4.5.1.8.2.4 Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la perturbarea activităţii speciilor 

de păsări de interes comunitar, deoarece conducta de apă care intersectează situl va fi amplasată în 

etapa de construcţie, iar perturbarea speciilor de faună ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

 

4.5.1.8.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la reducerea efectivelor 

populaţionale ale speciilor de păsări de interes comunitar, deoarece conducta de apă care intersectează 

situl va fi amplasată în etapa de construcţie, lucrările fiind realizate doar în acea perioadă, iar reducerea 

efectivelor populaţionale ale speciilor de păsări ar putea fi doar în etapa de construcţie. 

  

4.5.1.8.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.8.3.1 Pierederea habitatelor  

Perioada de dezafectare nu prevede pierderi suplimentare de habitat. 

 

4.5.1.8.3.2 Alterarea habitatelor  

Pe perioada de dezafectare, există un risc de alterare accidentală cu specii de plante invazive ca urmare 

a extragerii conductelor din sol. Impactul generat de acestea este secundar, iar în funcţie de puterea de 

extindere a speciei, acesta poate trece de la un impact local, la unul zonal destul de repede dacă nu vor 

fi intervenţii în acest sens. Totuşi impactul este nesemnificativ deoarece riscul de apariţie al impactului 

este redus, iar zonele de intervenţie sunt de asemenea reduse. 

 

4.5.1.8.3.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit, deoarece toate structurile din această zonă sunt subterane. 

 

4.5.1.8.3.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbări ale activităţii speciilor pot fi prezente şi în cazul speciilor de păsări caracteristice habitate 

terestre deschise, deoarece acestea pot folosii zonele adiacente drumurilor (drumuri din care 

conductele proiectului vor fi extrase). Impactul în aceste zone se va manifesta prin zgomot şi vibraţii. 
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4.5.1.8.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de păsări de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor terestre, deoarece reducerea 

efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în proximitatea 

proiectului iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de construcţie. Deşi 

mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.1.9 ROSPA0022 Comana 

4.5.1.9.1 Etapa de execuţie 

Integritatea sitului în perioada de construcţie nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.9.1.1 Pierederea habitatelor  

În perioada de construcţie a proiectului, acesta nu va genera pierderi din suprafaţa habitatelor speciilor 

de păsări de interes comunitar din sit, deoarece proiectul nu intersectează situl ROSPA0022. 

 

4.5.1.9.1.2 Alterarea habitatelor  

În perioada de construcţie alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri 

sau substanţe periculoase în apele canalelor ce au conectivitate cu situl ROSPA0022, din cauza 

manevrării utilajelor în apropierea râului, în timpul execuţiei lucrărilor, fiind astfel contaminată apa.  

Este puţin probabil ca proiectul să producă alterarea habitatelor acvatice sau ripariene prin această 

modalitate, însă acest risc nu poate fi ignorat. Probabilitatea ca proiectul să conducă la alterarea acestor 

habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea conductelor se vor amplasa în ampriza drumurilor 

existente, iar conducta de descărcare în emisar nu intersectează situl. De asemenea riscul poate fi în 

timpul lucrărilor de amplasare a conductelor, iar contaminarea apei va fi temporară. Această modalitate 

de alterare a habitatelor reprezintă un impact negativ direct, de natură temporară (pe termen scurt). 

Totuşi, impactul se manifesta accidental şi este reversibil. 

 

4.5.1.9.1.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit deoarece toate structurile din această zonă sunt subterane şi 

nu intersectează situl. 
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4.5.1.9.1.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbări ale activităţii speciilor pot fi prezente în cazul speciilor de păsări caracteristice habitate 

terestre deschise, deoarece acestea pot folosii zonele adiacente drumurilor (drumuri în care conductele 

proiectului vor fi amplasate). Impactul în aceste zone manifestându-se prin zgomot şi vibraţii. 

 

4.5.1.9.1.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de construcţie proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de păsări de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor terestre, deoarece reducerea 

efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în proximitatea 

proiectului iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de construcţie. Deşi 

mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.1.9.2 Etapa de operare 

Integritatea sitului în perioada de operare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va genera 

impacturi asupra componentelor de biodiversitate din sit în această etapă. 

  

4.5.1.9.2.1 Pierederea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la pierderi de habitate ale speciilor 

de interes comunitar. 

 

4.5.1.9.2.2 Alterarea habitatelor  

În etapa de operare a proiectului pot exista deversări de ape neepurate corespunzător ca rezultat al 

funcţionării defectuoase a staţiei de epurare. Impactul este negativ direct, accidental şi local. 

 

4.5.1.9.2.3 Fragmentarea habitatelor 

Chiar dacă proiectul intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit, deoarece conductele vor fi amplasată în subteran, în afara 

sitului. 

 

4.5.1.9.2.4 Perturbarea activităţii speciilor 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la perturbarea activităţii speciilor 

de păsări de interes comunitar, deoarece structurile proiectului vor fi amplasate în etapa de construcţie. 
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4.5.1.9.2.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de operare a proiectului nu vor exista activităţi ce vor duce la reducerea efectivelor 

populaţionale ale speciilor de păsări de interes comunitar, deoarece conductele vor fi amplasate în 

etapa de construcţie, iar reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor de păsări ar putea fi doar în 

etapa de construcţie. 

 

4.5.1.9.3 Etapa de dezafectare 

Integritatea sitului în perioada de dezafectare nu va fi afectată de proiect, deoarece proiectul nu va 

genera un impact semnificativ asupra componentelor de biodiversitate din sit. 

 

4.5.1.9.3.1 Pierederea habitatelor  

Perioada de dezafectare nu prevede pierderi suplimentare de habitat. 

 

4.5.1.9.3.2 Alterarea habitatelor 

Pe perioada de dezafectare, există un risc de alterare accidentală cu specii de plante invazive ca urmare 

a extragerii conductelor din sol. Impactul generat de acestea este secundar, iar în funcţie de puterea de 

extindere a speciei, acesta poate trece de la un impact local, la unul zonal destul de repede dacă nu vor 

fi intervenţii în acest sens. Totuşi impactul este nesemnificativ, deoarece riscul de apariţie al impactului 

este redus, iar zonele de intervenţie sunt de asemenea reduse. 

În această perioada, alterarea habitatelor ar putea fi din cauza unor potenţiale scurgeri de uleiuri sau 

substanţe periculoase în apele canalelor ce au conectivitate cu situl ROSPA0022, din cauza manevrării 

utilajelor în apropierea râului, în timpul execuţiei lucrărilor, fiind astfel contaminată apa. Probabilitatea 

ca proiectul să conducă la alterarea acestor habitate este foarte redusă, deoarece majoritatea 

conductelor se vor amplasa în ampriza drumurilor existente, iar conducta de descărcare în emisar nu 

intersectează situl. 

 

4.5.1.9.3.3 Fragmentarea habitatelor 

Proiectul nu intersectează situl, acesta nu produce fragmentarea habitatelor şi nici nu întrerupe 

conectivitatea speciilor de păsări din sit deoarece toate structurile din această zonă sunt subterane. 

 

4.5.1.9.3.4 Perturbarea activităţii speciilor 

Perturbări ale activităţii speciilor pot fi prezente şi în cazul speciilor de păsări caracteristice habitate 

terestre deschise, deoarece acestea pot folosii zonele adiacente drumurilor (drumuri din care 

conductele proiectului vor fi extrase). Impactul în aceste zone se va manifesta prin zgomot şi vibraţii. 
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4.5.1.9.3.5 Reducerea efectivelor populaţionale 

În etapa de dezafectare proiectul poate genera victime la nivelul speciilor de păsări de interes comunitar 

din acest sit. Speciile de păsări afectate sunt cele caracteristice habitatelor terestre, deoarece reducerea 

efectivelor populaţionale poate apărea în cazul în care speciile de păsări cuibăresc în proximitatea 

proiectului iar juvenilii neexperimentaţi pot intra în contact cu activităţile de dezafectare. Deşi 

mortalitatea la nivelul cuibului poate apărea, impactul este considerat ca fiind nesemnificativ, 

accidental şi local. 

 

4.5.2 Evaluarea impactului rezidual 

În evaluarea impactului rezidual trebuie subliniat faptul că rezultatele evaluării impactului (fără luarea 

în considerare a măsurilor de evitare şi reducere a impactului) se bazează pe utilizarea unei abordări 

precaute, necesară în condiţiile indisponibilităţii unor date şi informaţii. Realizarea acestei evaluări într-

un mod precaut pune în evidenţă situaţiile în care este necesară propunerea unor măsuri ce vor 

contribui la reducerea efectelor generate de proiect şi la reducerea nivelului presiunilor asupra speciilor. 

Măsurile propuse în cadrul acestui studiu pentru evitarea şi reducerea impactului vizează toate formele 

de impact identificate, iar aşteptarea autorilor acestui raport este că implementarea acestor măsuri se 

va realiza cu un nivel ridicat de eficienţă. 

Măsurile de evitare şi reducere a impactului au fost dimensionate astfel încât să sigure fie evitarea 

producerii impacturilor, fie reducerea acestora la un nivel nesemnificativ. Se estimează că impactul 

rezidual va fi unul nesemnificativ pentru toate habitatele şi speciile din siturile analizate. Aceasta 

presupune deopotrivă că implementarea măsurilor va asigura evitarea afectării integrităţii siturilor 

Natura 2000. 
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5 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI 

5.1 MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI 

5.1.1 Principii aplicate în identificarea şi stabilirea măsurilor de evitare şi 

reducere a impactului 

Principiile aplicate în identificarea şi stabilirea măsurilor de evitare şi reducere a impactului sunt 

reprezentate de: 

 Generale: 

1. Monitorizare. Monitorizarea permanentă, în etapele de implementare (în timpul construcţiei, 

în primii ani de funcţionare – minim 3 ani), este necesară pentru a asigura actualizarea bazei 

de date şi cunoştinţe a proiectului şi a putea astfel lua decizii fundamentate; 

2. Management adaptativ. Măsurile de evitare şi reducere trebuie adaptate continuu pe baza 

ultimelor informaţii existente în zona de implementare a proiectului (vezi Monitorizare); 

3. Asigurarea expertizei de specialitate. Pentru fiecare segment proiectului de ap ă-canal, în 

perioada construcţiei trebuie asigurată prezenţa unor responsabili privind biodiversitatea 

(preferabil o echipă care să poată asigura expertiză pe principalele grupe de interes comunitar). 

Este de preferat ca responsabilii cu biodiversitatea să difere de responsabilii de mediu, pentru 

a putea asigura tratarea în mod adecvat a cerinţelor pentru protecţia componentelor de 

biodiversitate;  

4. Consultarea permanentă cu factorii interesaţi. În perioada construcţiei şi operării este necesară 

asigurarea unui cadru de colaborare permanentă cu principalii factori interesaţi cu privire la 

managementul biodiversităţii (cel puţin administratorii/ custozii de situri Natura 2000) şi 

reprezentanţii fondurilor de vânătoare şi ai ocoalelor silvice. Colaborarea trebuie să se 

concentreze pe schimbul de date şi informaţii recente, precum şi asupra detaliilor privind 

implementarea măsurilor de evitare şi reducere a impactului; 

5. Eficacitatea şi complementaritatea măsurilor. Oricare dintre măsurile implementate trebuie să 

îşi atingă scopul printr-un grad ridicat de eficacitate, fără a împiedica/ limita eficacitatea altor 

măsuri şi fără a crea alte forme de impact semnificativ sau riscuri asupra biodiversităţii sau 

populaţiei umane; 

6. Controlul formelor de impact. Măsurile formulate şi implementate trebuie să se adreseze direct 

formelor de impact identificate, asigurând în permanenţă menţinerea acestor impacturi sub 

pragurile de semnificaţie. 

 Pentru pierderea şi alterarea habitatelor: 

7. Evitarea afectării unor suprafeţe suplimentare în interiorul siturilor Natura 2000 precum şi în 

zona habitatelor naturale aflate în exteriorul siturilor, cu excepţia locaţiilor pentru realizarea 

măsurilor de evitare şi reducere a impactului; 
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8. Reducerea concentraţiilor de poluanţi la nivelul zonelor proiectului;  

9. Reabilitarea tuturor suprafeţelor afectate temporar cu utilizarea exclusiv a speciilor native şi 

asigurarea funcţionalităţii ecologice a suprafeţelor reabilitate. 

 Fragmentarea habitatelor: 

10. Menţinerea conectivităţii ecologice pentru toate speciile de faună (în special pentru cele care 

nu sunt capabile de zbor), prin menţinerea integrităţii malurilor corpurilor de apă 

 Perturbarea activităţii speciilor de faună: 

11. Reducerea la minim a efectelor asociate prezenţei umane, zgomotului şi iluminatului în 

perioada construcţiei şi operării proiectului de apă - canal. 

 Reducerea efectivelor populaţionale: 

12. Reducerea la minim a ratelor de mortalitate din cauza alterării calităţii apei (în cazul peştilor), 

din cauza manevrării utilajelor (în cazul amfibienilor şi mamiferelor), din cauza mortalităţii la 

nivelul cuibului (în cazul păsărilor). 

Modul de formulare a măsurilor de evitare şi reducere a impactului a avut în vedere următoarele 

aspecte: 

 Adresarea acelor impacturi a căror producere este o consecinţă clară a activităţilor propuse 

prin proiect (în acest caz sunt mai specifice şi mai bine cuantificate/ localizate); 

 O abordare precaută legată de protecţia unor componente sensibile ce ar putea fi afectate în 

timpul construcţiei sau operării de anumite modificări ale proiectului sau decizii de moment; 

 Precizarea cu exactitate doar a acelor parametri absolut necesari pentru asigurarea 

funcţionalităţii măsurilor propuse, fără a oferi însă detalii ce pot limita opţiunile din timpul 

perioadei de proiectare şi construcţie. 

O parte dintre măsurile formulate se adresează mai multor componente de interes comunitar, însă 

pentru a evita redundanţa au fost descrise o singură dată şi apoi doar menţionate în cadrul celorlalte 

componente. 

Măsurile prezentate mai jos sunt bazate atât pe bunele practici recomandate pentru realizarea 

proiectelor de infrastructură a reţelelor de apă-canal, cât şi pe analiza şi adaptarea experienţelor şi 

soluţiilor identificate la nivel naţional şi internaţional pentru diferite situaţii întâlnite în construcţia şi 

operarea acestora. Fezabilitatea măsurilor este indicată atât prin conţinutul măsurii (ex: măsurile 

referitoare la modul de realizare al lucrărilor), cât şi prin exemplificarea, pe baza experienţei naţionale 

şi internaţionale, a principalelor măsuri referitoare la configuraţia elementelor proiectului de apă - canal 

sau la structuri adiţionale (ex: dispozitive de monitorizare permanentă a calităţii apei).  

Toate măsurile formulate pentru etapa de construcţie sunt valabile în cazul unei eventuale etape de 

dezafectare, precum şi în cazul etapelor de reabilitare/ modernizare a reţelei de apă-canal.
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Tabelul nr. 5-1 Calendar de monitorizare 

Cod 
măsură 

Măsuri generale Etapa 

M1 
Efectuarea de instruiri pentru tot personalul implicat în execuţia lucrărilor cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii 
protejate şi măsuri de reducere a impacturilor. Se va acorda o atenţie sporită problemelor privind interzicerea colectării de plante şi animale 
sau rănirea şi omorârea deliberată a exemplarelor de faună. 

Construcţie 

M2 Nu se vor amenaja organizări de şantier în interiorul ariilor naturale protejate. Construcţie 

M3 
Asigurarea optimizării traseelor de transport materiale, evitându-se pe cât posibil utilizarea traseelor care se suprapun cu suprafeţele naturale 
din siturile Natura 2000. 

Construcţie 

M4 
Şanţurile de pozare a conductelor, în zonele cu habitate naturale şi semi-naturale, dar în mod deosebit în zonele din interiorul siturilor Natura 
2000, se recomandă a fi realizate manual, pentru a evita degradarea suplimentară a vegetaţiei şi a suprafeţelor adiacente celor destinate 
proiectului. 

Construcţie 

M5 
Transportul materialelor şi al pământului în exces/ materialelor de construcţii pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelate. Se 
va diminua la minim înălţimea de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule. 

Construcţie 

M6 
Lucrările din interiorul siturilor Natura 2000 se vor realiza în prezenţa unei echipe de specialişti (biologi/ ecologi), după inspectarea zonei de 
către aceasta. Scopul inspectării este de a identifica prezenţa unor exemplare ale speciilor de interes conservativ supuse riscului de mortalitate 
sau vătămare, precum şi a adăposturilor acestora, şi de a acţiona în scopul evitării afectării acestora. 

Construcţie 

M7 Materialul excavat excedentar va fi depozitat în afara limitelor siturilor Natura 2000. Construcţie 

M8 Pe porţiunile unde sunt prezenţi arbori sau cordoane de tufărişuri, pe cât posibil, se va evita defrişarea acestora. Construcţie 

M9 
În zonele unde sunt necesare îndepărtări ale învelişului vegetal lemnos, lucrările se vor desfăşura etapizat (din aproape în aproape). Se 
recomandă menţinerea traseului şanţului de pozare la distanţa minim posibilă faţă de drum, astfel încât să se poată reduce cu cât mai mult 
posibil numărul de exemplare de arbori/ arbuşti afectate de realizarea lucrărilor (prin tăiere sau vătămarea sistemului radicular). 

Construcţie 

M10 

Se va interzice afectarea de orice natură a arborilor cu dimensiuni deosebite. În cazul lucrărilor de execuţie şi, ulterior, de întreţinere/ reabilitare 
realizate în apropierea elementelor dendrologice importante, se va evita degradarea acestora (incluzând sistemul radicular) prin soluţii optime 
de abordare care vor consta în adaptarea traseului conductelor astfel încât arborii să nu necesite rupere de ramuri, tăiere, iar sistemul radicular 
principal şi secundar să nu fie afectat prin tăiere şi/ sau rupere, cauze ce ar putea conduce la pierderea exemplarelor respective. 

Construcţie 

M11 

Acolo unde spaţiul permite, este recomandată păstrarea unei distanţe de circa 3-6 metri între culoarul de pozare a conductelor şi trunchiul 
arborilor - exemplarele individuale sau şirurile/ aglomerările de arbori, pentru a preveni afectarea/ degradarea acestora (în funcţie de 
dimensiunile arborilor – cu cât un arbore este mai mare, cu atât va avea nevoie de mai mult spaţiu de evitare, sistemul radicular atingând 
distanţe de până la 10 m la arborii de categoria I şi II). În cazul arborilor cu dimensiuni deosebite, care se vor suprapune cu amplasamentele 

Construcţie 
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Cod 
măsură 

Măsuri generale Etapa 

conductelor, se recomandă identificarea soluţiilor optime de evitare a deteriorării acestora, prin săparea şanţului de pozare la distanţă cât mai 
mare posibil faţă de trunchi şi amplasarea prin ocolire a conductelor. Lucrările de săpare şi excavare a solului se vor face strict manual. 
Recomandăm ferm ca arborii masivi să nu fie tăiaţi. 

M12 La sfârşitul lucrărilor de construcţie, terenurile afectate temporar vor fi reabilitate, astfel încât vegetaţia caracteristică zonei să se poată reinstala. Construcţie 

M13 
În perioada de realizare a lucrărilor de execuţie nu se va traversa cu utilaje prin albia cursurilor de apă, utilizându-se în acest scop podeţele 
existente sau, după caz, amenajarea de noi podeţe ce nu vor întrerupe conectivitatea longitudinală a cursurilor de apă. 

Construcţie 

M14 
Execuţia lucrărilor în apropierea cursurilor de apă va începe după verificarea prezenţei unor posibile adăposturi pentru mamifere. De 
asemenea, este necesar ca amenajarea punctului de evacuare în râul Ialomiţa să implice cât mai puţine lucrări de construcţie şi de amenajare a 
malului. 

Construcţie 

Cod nou 
măsură 

Măsuri specifice  

M15 

În perioada construcţiei, precum şi în primii 3 ani de operare se va implementa un program de control al speciilor invazive, care trebuie să 
includă activităţi de identificare a prezenţei speciilor vegetale alohtone invazive ce se dezvoltă pe suprafaţa şi în imediata apropiere a lucrărilor 
propuse şi activităţi de eliminare a acestora prin mijloace ce nu prezintă riscuri de contaminare a apei şi solului sau de afectare a vegetaţiei 
naturale existente. 

Construcţie/ 
Operare 

M16 
În măsura în care va fi necesară utilizarea unui surplus de sol, în etapa de refacere a terenurilor afectate, se va evita utilizarea unui sol adus din 
alte zone decât cele în care au fost realizate lucrările de execuţie, pentru a nu favoriza instalarea unor specii de plante cu impact negativ (specii 
ruderale sau specii alohtone invazive). 

Construcţie 

M17 
Se recomandă ca solul decopertat şi excavat să fie depozitat în imediata apropiere a şanţurilor de pozare a conductelor şi reutilizat la efectuarea 
umpluturilor. Operaţiunile de săpare şi umplere se vor desfăşura la distanţă scurtă de timp astfel încât capacitatea productivă a solului excavat 
să nu fie diminuată semnificativ şi să fie redus riscul de colonizare cu specii ruderale şi/ sau alohtone invazive. 

Construcţie 

M18 

Un Plan de Management de Mediu (PMM) va fi elaborat, atât pentru perioada lucrărilor de construcţie, cât şi pentru perioada de operare a 
SEAU Moviliţa şi SEAU Băneasa. PMM va detalia toate măsurile necesare pentru evitarea pătrunderii în apele râului Ialomiţa şi în apele 
canalului Comasca, a oricărui poluant în perioada lucrărilor de construcţie (inclusiv a apelor de şiroire), precum şi pentru asigurarea 
implementării eficiente a celorlalte măsuri de mediu, dar şi pentru funcţionarea corectă a acestora în perioada de operare a proiectului. 

Construcţie/ 
Operare 

M19 
În cazul apariţiei accidentale a unor scurgeri de substanţe petroliere, constructorul va avea prevăzute toate măsurile de intervenţie la faţa 
locului. În cazul unei contaminări a solului, suprafeţele afectate vor fi imediat curăţate, iar porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată/ 
eliminată în funcţie de tipul de contaminare conform prevederilor normelor legislative actuale. 

Construcţie 

M20 
În perioada de operare a SEAU, în cazul SEAU nouă Moviliţa al cărei emisar este râul Ialomiţa (punctul de evacuare fiind situat în interiorul 
siturilor Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei) şi în cazul SEAU Băneasa, al cărui emisar este canalul Comasca (canalul 

Operare 
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Cod 
măsură 

Măsuri generale Etapa 

intersectează siturile ROSCI0043 şi ROSPA0022 Comana), pentru monitorizarea conformării calităţii apei epurate este recomandată 
monitorizarea continuă, prin sisteme automate care să permită întreruperea descărcării apelor epurate în cazul depăşirii indicatorilor 
monitorizaţi. Setul de indicatori monitorizaţi trebuie să includă cel puţin indicatori relevanţi pentru încărcarea apelor cu nutrienţi. 

M21 

Nămolurile de la staţiile de epurare nu se vor aplica pe suprafaţa siturilor Natura 2000. De asemenea nu se vor aplica pe terenurile agricole 
din afara limitelor siturilor Natura 2000 aflate la o distanţă mai mică de 100 m faţă de orice curs de apă şi faţă de limitele oricărei arii naturale 
protejate. Pentru utilizarea în agricultură vor fi respectate prevederile Ordinului 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, ale ghidurilor elaborate de ICPA cu privire 
la îngrăşămintele organice precum şi alte norme tehnice aplicabile. 

Operare 

M22 

Evitarea manevrării vehiculelor şi utilajelor în zona culoarelor de lucru, dar şi a realizării lucrărilor (lucrări de construcţie a conductei de refulare 
Căscioarele (care intersectează situl ROSCI0106, supratraversând râul Argeş), conductei de colectare şi a gurii de vărsare SEAU Moviliţa) pe 
timp de noapte, astfel încât să fie afectată la minim activitatea speciei Castor fiber, Lutra lutra şi a amfibienilor (majoritatea speciilor de amfibieni 
prezintă activitate nocturnă, în special în condiţii de umiditate ridicată, iar vizibilitatea scăzută nu permite evitarea acestora). 

Construcţie 

M23 
În perioda de construcţie este necesară deplasarea cu viteze reduse (<20 km/h) a vehiculelor în interiorul sitului ROSCI0290 Coridorul 
Ialomiţei în zona de amplasare a conductei de refulare care traversează situl, în sudul localităţii Manasia (zonele de învecinare cu păşuni) pentru 
evitarea coliziunii indivizilor de Spermophilus citellus cu traficul de şantier. 

Construcţie 

M24 

În zona siturilor Natura 2000 se recomandă ca lucrările de execuţie să nu se realizeze în sezonul de primăvară, în special în perioade ploioase 
pentru a preveni acumularea de apă în şanţurile de pozare a conductelor. Astfel se previne depunerea pontelor de amfibieni în zona de lucru 
şi distrugerea ulterioară a acestora. De asemenea, prin evitarea executăţii lucrărilor în aceste perioade, se va evita degradarea solulului prin 
generarea de şleauri sau compactarea prin tasare, efecte care ar modifica structura solului şi ar împiedica reinstalarea vegetaţiei caracteristice. 

Construcţie 

M25 
La începutul fiecărei zile, zonele de lucru (şanţuri), care pot acţiona ca şi capcane pentru amfibieni sau reptile, trebuie verificate, iar eventualele 
exemplare identificate trebuie eliberate la distanţă de zona de lucru. 

Construcţie 

M26 
Se va modifica zona de amplasare a gurii de vărsare a SEAU Moviliţa. Gura de vărsare se va muta din zona de intersecţie cu habitatul 3270, 
astfel încât lucrările să nu se mai realizeze în perimetrul habitatului 3270. 

Construcţie 

M27 
Se va evita amenajarea unor drumuri de acces noi, fiind recomandată utilizarea drumurilor existente. Accesul se recomandă a fi realizat dinspre 
carosabil, iar depozitarea materialelor de construcţie şi staţionarea utilajelor se vor realiza pe spaţiile special amenajate în acest sens sau pe 
suprafaţa carosabilului din imediata apropiere a frontului de lucru. 

Construcţie 

M28 
Se vor utiliza pe cât posibil drumurile existente şi se va limita viteza vehiculelor după cum urmează: maximum 30 km/h pe drumurile de 
exploatare şi maximum 50 km/h pe drumuri asfaltate din interiorul siturilor Natura 2000. Se vor evita orice deplasări în afăra drumurilor 
existente sau a culoarului de lucru în interiorul siturilor Natura 2000. Accesul se recomandă a fi realizat dinspre carosabil. 

Construcţie 

M29 
Toate liniile electrice supraterane realizate în cadrul proiectului (dacă va fi cazul) vor fi prevăzute cu dotări pentru evitarea electrocutării 
păsărilor, precum şi cu balizaje vizibile pentru reducerea riscului de coliziune. 

Construcţie 
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Cod 
măsură 

Măsuri generale Etapa 

M30 
Realizarea lucrărilor în interiorul SPA afectate de proiect va avea loc de preferinţă în afara perioadei de cuibărire a păsărilor (aprilie-iulie). În 
situaţia în care, tehnic, acest lucru nu este posibil, îndepărtarea arborilor şi a arbuştilor se va realiza în afara perioadelor de cuibărire pentru a 
preveni deranjarea păsărilor. 

Construcţie 

M31 Materialul excavat nu va fi depozitat în albia cursurilor de apă sau pe malurile acestora. Construcţie 

M32 
Cu excepţia conductei de colectare şi a punctului de deversare al SEAU Moviliţa în râul Ialomiţa, titularul proiectului nu va executa alte 
intervenţii temporare sau definitive, atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de operare în zona cuprinsă între limita sitului 
ROSCI0290 şi râul Ialomiţa, pentru a nu afecta o suprafaţă din habitate de interes comunitar. 

Construcţie 
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5.1.1 Elemente suplimentare privind măsurile propuse 

În continuare sunt prezentate elemente suplimentare privind măsurile propuse.  

M15, M16, M17 – Controlul speciilor invazive 

Controlul speciilor alohtone invazive reprezintă o obligaţie a statelor semnatare ale convenţiilor 

internaţionale privind protecţia biodiversităţii: Convenţia privind Diversitatea Biologică (CBD), 

ratificată prin Legea nr. 58/ 1994 – în măsura posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi, fiecare stat 

membru “va preveni introducerea, va controla sau eradica acele specii străine care ameninţă 

ecosisteme, habitate sau alte specii” (art. 8), Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor 

naturale din Europa (Convenţia Berna), ratificată prin Legea. nr. 13/ 1993 – statele semnatare trebuie 

“să controleze strict introducerea speciilor neindigene” (alohtone) (art. 11.2b), Directiva Consiliului 

Europei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică 

(Directiva Habitate) prevede că statele membre se “asigură că introducerea deliberată în natură a unei 

specii neindigene pentru un anumit teritoriu este reglementată astfel încât să nu afecteze negativ 

speciile de faună şi floră sălbatică sau habitatele naturale în aria lor de extindere naturală şi, dacă este 

necesar, interzic introducerea respectivă”. Legislaţia românească, prin Ord. nr. 979/ 2009 prevede 

interdicţii, privind introducerea şi utilizarea speciilor alohtone pe teritoriul României. 

Răspândirea speciilor alohtone invazive în zona proiectului pe parcursul etapei de construcţie poate fi 

generată în principal de lucrările de manipulare a solului. Modalităţile de răspândire pot fi asociate 

lucrărilor de decopertare şi depozitare a materialului rezultat în frontul de lucru, aducerii unor cantităţi 

de sol din zone străine de proiect, depozitării necorespunzătoare a solului excavat/ nou adus, 

tranzitului utilajelor şi personalului de lucru, etc.. Pătrunderea şi răspândirea speciilor invazive poate 

afecta zone de întinderi diferite, implicit zone naturale precum pajişti, zone ripariene sau zone 

forestiere. Odată pătrunse într-o zonă nouă, plantele invazive nu mai pot fi eliminate total, 

monitorizarea acestora trebuind să fie permanentă, eradicarea presupunând activităţi de control şi 

eliminare extrem de stricte, desfăşurate pe perioade mari de timp şi implicând costuri mari. 

O atenţie deosebită trebuie acordată lucrărilor desfăşurate pe cursurile de apă (ex. în special în cazul 

lucrărilor ce se vor desfăşura la nivelul malurilor râului Argeş, Comana, Ialomiţa şi Sărata), prin care 

să nu se creeze condiţii pentru răspândirea speciilor lemnoase şi erbacee extrem de agresive (ex. 

Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Reynoutria japonica, Prunus cerasifera, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron 

annuus, etc. – specii observate în zona proiectului). 

Pentru gestionarea riscului privind răspândirea şi înmulţirea plantelor alohtone invazive, premergător 

începerii etapei de construcţie, este necesară investigarea zonelor unde urmează a se desfăşura lucrări 

de construcţie şi realizarea unor minime măsuri de eliminare manuală/ mecanică totală a plantelor 

identificate, respectiv colectarea materialului rezultat şi transportarea în locuri special destinate în 

vederea distrugerii acestuia prin metode recomandate de un specialist (ex. în cazul speciei Ambrosia 

artemisiifolia ca măsură de management se recomandă controlul mecanic - smulgerea timpurie înainte 

de maturarea fructelor şi cosire (Anastasiu şi Negrean, 2007, Anastasiu şi colab., 2019), prăşire, arătură 

adâncă, mulcirea solului, acoperirea cu plastic, păşunatul (Buttenschøn şi colab., 2010)). 

Controlul chimic, chiar dacă este mai eficient, nu va constitui o soluţie, utilizarea acestuia nefiind 

recomandată în habitate Natura 2000 sau în habitatele ripariene, iar aruncarea la depozitul de deşeuri 
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sau depozitarea necontrolată a resturilor vegetale nu constituie o soluţie definitivă deoarece resturile 

vegetale pot genera indivizi noi în condiţii prielnice (ex. prin germinarea seminţelor). La nivelul 

frontului de lucru, se vor impune măsuri de gestionare corespunzătoare a materialului decopertat şi a 

cantităţilor de sol excavate, care pot conţine elemente de propagare a acestor taxoni, inspectarea 

utilajelor şi materialelor de lucru aduse din zone străine sau care vor fi mutate în fronturi de lucru noi 

(să nu aibă urme de sol şi seminţe de plante – toate elementele trebuie să fie bine curăţate la intrarea 

în/ ieşirea din zona de lucru); pentru aceasta personalul de lucru va fi instruit corespunzător.  

În etapa de operare, răspândirea speciilor invazive este foarte puţin probabilă. Pe perioada de operare, 

speciile invazive prezente sunt cele introduse din etapa de construcţie. În etapa de operare, măsurile 

de control necesare pentru gestionarea riscului de răspândire a speciilor alohtone invazive, vor consta 

în prevenţie prin monitorizare şi acţiuni directe de control. Programele de monitorizare trebuie să 

rezulte în identificarea prezenţei, abundenţei şi dinamicii acestor taxoni în toate zonele afectate de 

proiect (corespunzător limitei zonei de alterare a habitatelor), iar acolo unde este cazul să fie urmată 

de măsuri de eliminare şi control. În funcţie de dimensiunea problemei identificate, măsurile directe 

pot consta în eliminare manuală sau mecanică – smulgere, cosire înainte de înflorire sau distrugerea 

ritidomului arborilor. 

Atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de operare sunt necesare activităţi de identificare şi 

control a speciilor de plante invazive/ cu caracter invaziv.  

 

Figura nr. 5-1 Ailanthus altissima în zona proiectului 

M25 – Soluţii pentru evitarea mortalităţii speciilor de herpetofaună 

Pe parcursul perioadei de execuţie, o multitudine de potenţiale capcane pentru herpetofaună sunt 

prezente pe amplasament ca rezultat al activităţilor de construcţie. Exemplarele pot să rămână captive 

în structuri precum gropi, şanţuri sau săpături pentru fundaţii. Deoarece aceste structuri reprezintă 
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nişte potenţiale capcane, este foarte important ca acestea să fie inspectate periodic pentru a reloca 

indivizii blocaţi şi elibera în habitatul lor natural, la distanţă faţă de proiect.  

 

 

Figura nr. 5-2 Amfbian blocat într-o gură de evacuare  

(sursă: RSPCA) 

M22, M28 – Circulaţia în interiorul fronturilor de lucru 

Este recomandat ca pe anumite secţiuni ale sectoarelor rutiere şi a drumurilor folosite temporar pentru 

desfăşurarea activităţilor de construcţie, să fie amplasate panouri de atenţionare pentru prevenirea 

pentru reducerea vitezei. Astfel, se va limita viteza vehiculelor la maximum 30 km/h pe drumurile de 

exploatare şi maximum 50 km/h pe drumuri asfaltate din interiorul siturilor Natura 2000. Deoarece 

siturilor de importanţă comunitară cuprind multe specii ce prezintă activitatea nocturnă (speciile de 

herpetofaună, Castor fiber, Lutra lutra) se recomandă evitarea manevrării vehiculelor şi utilajelor în zona 

culoarelor de lucru pe timp de noapte. 

  

Figura nr. 5-3 Semne rutiere de avertizare în privinţa faunei locale 
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M18, M19, M20 – Introducera substanţelor cuc aracter poluant în zona proiectului 

În perioada de construcţie este necesară stabilirea unui Plan de Management de Mediu (PMM) ce va 

detalia toate măsurile necesare pentru evitarea pătrunderii substanțelor poluante în apele râului 

Ialomiţa (emisar pentru SEAU Moviliţa) şi în apele canalului Comasca (emisar pentru SEAU Băneasa). 

În cazul apariţiei accidentale a unor scurgeri de substanţe potenţial poluante, suprafeţele afectate vor 

fi imediat curăţate iar porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată/ eliminate în cel mai scurt timp 

pentru a evita afectarea corpurilor de apă, a solului şi a habitatelor speciilor de interes comunitar din 

reţeaua Natura 2000. Constructorul va avea prevăzute toate măsurile de intervenţie la faţa locului. În 

cazul unei contaminări, constructorul va avea prevăzute toate măsurile de intervenţie la faţa locului (în 

funcţie de tipul de contaminare conform prevederilor normelor legislative actuale). 

În perioada de operare a proiectului, Staţiile de Epurare a Apelor Uzate din Moviliţa (al cărui emisar 

intersectează siturile Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei) şi din Băneasa (al 

cărui emisar intersectează siturile Natura 2000 ROSCI0043 şi ROSPA0022 Comana necesită instalarea 

sistemelor automate de monitorizare a calităţii apei. Acestea trebuie să permită întreruperea descărcării 

apelor epurate în cazul depăşirii indicatorilor monitorizaţi, evitând astfel posibile poluări substanţiale 

ale corpului de apă. Setul de indicatori monitorizaţi trebuie să includă cel puţin indicatori relevanţi 

pentru încărcarea apelor cu nutrienţi. 

  

Figura nr. 5-4 Poluarea apei cu apă netratată şi poluare accidentală cu petrol pe frontul de lucru 

(surse: nrdc.org; gptenvironmental.co.uk) 

 

5.2  MONITORIZARE 

Monitorizarea impactului pe care execuţia şi operarea proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC EURO APAVOL SA” îl va avea asupra 

componentelor de mediu are rolul, pe de-o parte, de a confirma sau infirma cuantificările impactului 

rezidual, realizate înaintea implementării proiectului, de a cuantifica eficienţa măsurilor deja 

implementate şi, pe de altă parte, de a identifica, după caz, necesitatea unor măsuri suplimentare sau a 

unor noi locaţii în care este necesară implementarea unor măsuri de reducere a impactului. 
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Activităţile de monitorizare prezentate în continuare se axează pe siturile Natura 2000, precum şi pe 

speciile şi habitatele ce fac obiectul protecţiei în acestea. Programul complet de monitorizare va fi 

inclus în RIM şi completat cu cerinţele pentru celelalte componente de mediu ce pot fi afectate de 

implementarea proiectului. 

În programul de monitorizare se regăsesc cerinţele aferente celor două etape principale ale 

implementării proiectului: etapa construcţiei şi etapa operării. Cerinţele aferente etapei de construcţie 

sunt valabile şi pentru eventuale etape de reabilitare, modernizare sau dezafectare proiectului de apă-

canal.  

Implementarea programului de monitorizare implică existenţa unei/ unor echipe dedicate, de 

specialişti, care să includă cel puţin câte un expert pentru fiecare componentă Natura 2000 (bitate/ 

plante, nevertebrate, peşti, herpetofaună, păsări, mamifere (inclusiv lilieci)).  

Rezultatele monitorizării vor fi compilate într-o bază de date şi informaţii, cu ajutorul căreia să poată 

fi atinse următoarele obiective: 

 Raportarea rezultatelor către autorităţile competente pentru protecţia mediului şi alţi factori 

interesaţi (ex. administratori/ custozi ai ariilor naturale protejate); 

 Analiza datelor în scopul evaluării impactului rezidual real; 

 Fundamentarea necesităţii unor potenţiale măsuri suplimentare sau a unor locaţii suplimentare 

de implementare; 

 Efectuarea/ elaborarea de către echipa/ echipele desemnate pentru realizarea monitorizărilor 

a următoarelor activităţi/ rapoarte:  

 Efectuarea activităţilor de monitorizare în conformitate cu cele mai bune practici şi cu cerinţele 

ghidurilor de monitorizare (a se vedea mai jos); 

 Elaborarea rapoartelor de monitorizare: semestrial în etapa de construcţie şi anual în etapa de 

operare; 

 Elaborarea unor rapoarte de evaluare a impactului rezidual: anual şi la finalizarea construcţiei 

(în etapa de construcţie), precum şi anual şi după primii trei ani de operare (în etapa de 

operare). 

Independent de programul de monitorizare, titularul/contractorii au obligaţia de a raporta, conform 

cerinţelor legale în vigoare, orice ucidere accidentală a speciilor de păsări, precum şi a speciilor strict 

protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B ale OUG nr. 57/2007 (atât în etapa de construcţie, cât şi 

în cea de operare). 

Pentru derularea activităţilor de monitorizare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar se vor 

aplica strict cerinţele metodologice ale ghidurilor pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor 

şi habitatelor din România, în baza articolului 17 din Directiva habitate, publicate pe site-ul Institutului 

de Biologie Bucureşti al Academiei Române (http://www.ibiol.ro/posmediu/rezultate.htm), 

respectiv: 

 Ghid sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar (sărături, dune 

continentale, pajişti, apă dulce) din România; 

 Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărişuri, turbării şi 

mlaştini, stâncării, păduri; 
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 Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România; 

 Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din 

România; 

 Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile şi amfibieni din România; 

 Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de peşti din România; 

 Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere de interes comunitar din România; 

 Ghid pentru monitorizarea stării de conservare a peşterilor şi speciilor de lilieci de interes 

comunitar din România; 

 Ghidului standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, 

elaborat de Societatea Ornitologică Română şi Grupul Milvus în 2014, 

http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/documents/Ghid-standard-de-monitorizare-pasari-

2014.pdf. 

 

Metodele de studiu selectate vor trebui să acopere toate particularităţile legate de identitatea speciilor 

analizate, fenologie şi particularităţile/ limitările diferitelor zone de studiu.  

Volumul de efort realizat pentru oricare din activităţile de monitorizare trebuie să fie dimensionat 

astfel încât datele şi informaţiile colectate să fie reprezentative, din punct de vedere al metodelor 

aplicate, pentru întreg teritoriul studiat. 

În vederea monitorizării impactului pe care execuţia şi operarea proiectului de apă-canal îl va avea 

asupra componentelor de mediu, în continuare este propus un plan de monitorizare care include: 

componente şi subcomponente de monitorizare, indicatorii monitorizaţi, durata minimă, frecvenţa 

minimă a campaniilor de teren şi frecvenţa raportărilor, atât pentru etapa de execuţie, cât şi pentru 

etapa de operare (prezentat în tabelul următor). Programul de monitorizare este însoţit de locaţiile de 

monitorizare propuse pentru fiecare componentă şi subcomponentă.  

În înţelesul prezentului raport, o „campanie de teren” reprezintă o deplasare în teren care asigură 

parcurgerea integrală a tuturor locaţiilor de monitorizat, în interiorul întregului teritoriu de studiu şi cu 

aplicarea tuturor metodelor de studiu adecvate. 

Este foarte important ca pe întreaga etapă de construcţie şi cel puţin în primii trei ani de operare, 

administratorii şi custozii siturilor Natura 2000 potenţial afectate să aibă acces la rezultatele detaliate 

ale monitorizărilor, în scopul de a putea corela aceste date şi informaţii cu activităţile legate de 

evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor din interiorul siturilor. 

Responsabilitatea implementării programului de monitorizare aparţine după cum urmează: 

În etapa de execuţie: 

Proiectanţilor/ constructorilor, care vor contracta echipele de experţi în biodiversitate; 

Titularului proiectului (SC EURO APAVOL SA), care va asigura integrarea datelor primite de la 

diferite echipe/ contracte ale proiectului de apă-canal, în scopul raportării unitare către autoritatea 

competentă de mediu;  

În etapa de operare: 

http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/documents/Ghid-standard-de-monitorizare-pasari-2014.pdf
http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/documents/Ghid-standard-de-monitorizare-pasari-2014.pdf
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Titularului proiectului (SC EURO APAVOL SA), care va asigura contractarea echipei/ echipelor de 

experţi în biodiversitate, integrarea datelor şi raportarea unitară către autoritatea competentă de mediu. 

Responsabilitatea privind calitatea datelor colectate şi raportate revine experţilor implicaţi în activităţile 

de monitorizare şi autorilor rapoartelor de monitorizare. Pentru a asigura un nivel ridicat de calitate al 

activităţilor de monitorizare, titularul proiectului trebuie să se asigure că termenii de referinţă pentru 

execuţia acestor servicii cuprind cerinţele exprimate în acest raport, precum şi că bugetul avut la 

dispoziţie este suficient. 

Toate datele şi informaţiile colectate în cadrul programului de monitorizare trebuie exprimate 

cantitativ, cu precizarea clară a unităţilor de măsură, a mărimii suprafeţelor investigate, a metodei 

aplicate şi a perioadelor de timp (inclusiv orare), în care au fost executate activităţile de teren. 

Informaţiile trebuie prezentate atât sub forma datelor brute (tabelar), cât şi în formă grafică 

(reprezentarea pe hărţi a tuturor datelor colectate). Fiecare set de date trebuie însoţit de o interpretare 

a rezultatelor, precum şi de aprecieri calitative şi cantitative privind tendinţele înregistrate şi 

perspectivele de modificare valorică a indicatorilor urmăriţi. 
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Tabelul nr. 5-2 Calendar de monitorizare 

Cod 
Componentă de 

monitorizare 
Componentă 
Natura 2000 

Subcomponentă 
de monitorizare 

Indicatori 
Locaţiile / punctele de 

monitorizare 
Durata de 

monitorizare 
Frecvenţa de 
monitorizare 

Raportare 

ETAPA DE CONSTRUCŢIE 

MON 1 Specii invazive 
Habitate 

Natura 2000 

Dinamica speciilor 
invazive în etapa de 

execuţie 

Actualizare listă de specii + 
actualizarea locaţiilor de prezenţă 

+ actualizarea nivelului de 
dispersie a speciilor + 

actualizarea căilor de propagare 

Zonele de intersecţie ale 
proiectului cu siturile Natura 
2000. Zona de intersecţie a 
proiectului cu corpurile de apă 
din jurul sitului (atât aval cât şi 
amonte) 

Toată etapa de 
construcţie 

Semestrial Semestrial 

MON 2 
Victime 

accidentale 

Amfibieni şi 
reptile 

Lista victimelor 
accidentale din zona 
fronturilor de lucru 
în etapa de execuţie 

Specia, cauza decesului, data, 
locaţia 

Atât în zonele unde proiectul 
intersectează siturile ROSCI cât 

şi în zonele unde proiectul se afla 
la o distanţă de până la 1 km de 

ele Toată etapa de 
construcţie 

Dacă este cazul 
La momentul 

identificării[1] /  
Trimestrial[2] 

Mamifere 

Păsări 

Atât în zonele unde proiectul 
intersectează siturile ROSPA cât 

şi în zonele unde proiectul se 
afla la o distanţă de până la 1 km 

de ele 

- 
Rapoarte de 
monitorizare 

- 
Raport monitorizare 

biodiversitate 

Furnizarea datelor şi 
informaţiilor calitative şi 
cantitative. Interpretarea 

rezultatelor, identificarea tuturor 
modificărilor (efectelor) 

decelabile şi a impacturilor, 
inclusiv evaluarea eficienţei 

măsurilor de reducere a 
impactului implementate (cu 
propunerea unor modificări a 
măsurilor sau suplimentarea 

acestora dacă este cazul) 

- 
Toată etapa de 

construcţie 
- Trimestrial 

- 

Evaluarea 
impactului 

rezidual în etapa 
de construcţie / 

dezafectare 

- 
Raport final privind 
impactul rezidual - 

execuţie 

Evaluarea impactului rezidual la 
finalizarea lucrărilor de 

construcţie. Raportul final 
asupra rezultatelor 

monitorizărilor din etapa de 
construcţie şi a eficienţei 

- - - 
La finalizarea 
lucrărilor de 

execuţie 
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Cod 
Componentă de 

monitorizare 
Componentă 
Natura 2000 

Subcomponentă 
de monitorizare 

Indicatori 
Locaţiile / punctele de 

monitorizare 
Durata de 

monitorizare 
Frecvenţa de 
monitorizare 

Raportare 

măsurilor implementate pentru 
reducerea impactului. Raportul 

trebuie să se concentreze pe 
impactul asupra zonelor locuite, 
asupra ariilor naturale protejate, 
asupra habitatelor şi speciilor de 

interes comunitar, precum şi 
asupra stării corpurilor de apă 

ETAPA DE OPERARE 

MON 3 Specii invazive 
Habitate 
Natura  

Inventar specii de 
plante invazive 

Actualizare listă de specii + 
actualizarea locaţiilor de prezenţă 

+ actualizarea nivelului de 
dispersie a speciilor + 

actualizarea căilor de propagare 

Zonele de intersecţie ale 
proiectului cu siturile Natura 
2000. Zona de intersecţie a 

proiectului cu corpurile de apă 
din jurul sitului (atât aval cât şi 

amonte) 

Primii 3 ani 
după finalizarea 

construcţiei 

Bianual 

Anual 

Combatere specii de 
plante invazive 

Eficienţa îndepărtării speciilor 
invazive 

Anual 

MON 4 Apa 
Habitate 

acvatice, Castor 
fiber, Lutra lutra 

Calitatea apei de 
suprafaţă în 

cursurile de apă cu 
habitate şi faună 

acvatică de interes 
comunitar 

Cel puţin pH, conductivitate, 
oxigen dizolvat, turbiditate 

(preferabil şi produs petrolier), 
temperatură 

Zonele de intersecţie a 
proiectului cu corpurile de apă 
din interiorul siturilor Natura 

2000 (cât şi cele din afara ce au 
contectivitate cu siturile). Ex: 

Conducta de evacuare din 
SEAU Moviliţa, SEAU Băneasa 

Primii 3 ani 
după finalizarea 

construcţiei 
Lunar Trimestrial 

- 
Rapoarte de 
monitorizare 

- 
Raport monitorizare 

biodiversitate 
Toţi indicatorii anterior precizaţi - 

Primii 3 ani 
după finalizarea 

construcţiei 
- Anual 

- 

Evaluarea 
impactului 

rezidual în primii 
3 ani de operare 

Toate 
componentele 
Natura 2000 

Raport privind 
impactul rezidual - 

operare 

Cuantificarea formelor de impact 
şi evaluarea semnificaţiei 

impactului asupra stării de 
conservare a habitatelor şi 

speciilor din siturile afectate, cu 
raportarea la valorile estimate în 

Studiul de evaluare adecvată 

- 
Primii 3 ani 

după finalizarea 
construcţiei 

- 
La finalizarea 
celor 3 ani de 
monitorizare. 
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5.3 CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ŞI DE MONITORIZARE 

Tabelul nr. 5-3 Calendarul de implementare a măsurilor şi de monitorizare asociat etapei de execuţie 

Cod 
măsură 

Luni 
Cod componentă 

monitorizare 
Responsabil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

M1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 2 
SC EURO 

APAVOL SA 

M10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 2 
SC EURO 

APAVOL SA 

M11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 2 
SC EURO 

APAVOL SA 

M12                                     X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 1 
SC EURO 

APAVOL SA 

M16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 1 
SC EURO 

APAVOL SA 

M17 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 1 
SC EURO 

APAVOL SA 

M18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M22 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 2 
SC EURO 

APAVOL SA 

M23 X X                   X X X                   X MON 2 
SC EURO 

APAVOL SA 

M24 X X                   X X X                   X MON 2 
SC EURO 

APAVOL SA 

M25 X X                   X X X                   X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

M27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M29 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 

M30       X X X X                   X X X X         MON 2 
SC EURO 

APAVOL SA 

M31 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ _ 
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Cod 
măsură 

Luni 
Cod componentă 

monitorizare 
Responsabil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

M32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ 
SC EURO 

APAVOL SA 

 

Tabelul nr. 5-4 Calendarul de implementare a măsurilor şi de monitorizare asociat etapei de operare 

Cod 
măsură 

Luni 
Cod 

componentă 
monitorizare 

Responsabilitate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   

M15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 3 
SC EURO 

APAVOL SA 

M18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 4 
SC EURO 

APAVOL SA 

M20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 4 
SC EURO 

APAVOL SA 

M21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MON 4 
SC EURO 

APAVOL SA 
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5.4 SOLUŢII ALTERNATIVE 

La nivelul sitului ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei, proiectul prevede amplasarea conductei de evacuare 

şi a gurii de vărsare de la SEAU Moviliţa, care va descărca ape epurate în râul Ialomiţa. În urma 

evaluării realizate pentru habitatul de interes comunitar 3270 din interiorul acestui sit, a rezultat un 

impact semnificativ pentru acest timp de habitat, privind parametrul suprafaţa habitatului. Pierderea 

din suprafaţa habitatului analizat este foarte mare, având un procent de aproximativ 7,16%, chiar dacă 

gura de vărsare de la SEAU Moviliţa ocupă 0,018 ha din suprafaţa habitatului. Conform Obiectivelor 

Specifice de Conservare (OSC), habitatul are o suprafaţă foarte mică în acest sit, de 0,26 ha, astfel că 

orice pierdere din această suprafaţă conduce la un impact semnificativ. Conform Planului de 

management neaprobat, acest habitat are o suprafaţă mai mare comparativ cu suprafaţa dată în OSC, 

de aproximativ 10 ha. În acest caz, pierderea de habitat ar fi mică, de aproximativ 0,018%, impactul 

fiind nesemnificativ. În mod precaut a fost luată în considerare situaţia habitatului conform OSC.  

Pentru a se evita impactul semnificativ generat de amplasarea gurii de vărsare în interiorul limitelor 

habitatului de interes comunitar 3270, s-a propus o soluţie alternativă, şi anume, mutarea traseului 

conductei de evacuare. Traseul conductei de evacuare a fost modificat pe porţiunea de intersecţie cu 

situl ROSCI0290, astfel încât acesta să nu mai intersecteze habitatul 3270 şi în aval faţă de acesta, 

pentru a nu se descărca ape epurate în amonte. În figura următoare este prezentat traseul iniţial al 

conductei de descărcare şi traseul modificat în urma analizei realizate. 
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Figura nr. 5-5 Reprezentarea variantei iniţiale şi variantei propuse a traseului conductei de evacuare 

din interiorul sitului ROSCI0290 
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Ca urmare a modificării propuse, situaţia habitatului 3270 a fost reanalizată, astfel că proiectul nu va mai avea un impact semnificativ asupra acestui habitat. În tabelul de mai jos este realizată analiza conform modificării traseului 

conductei de evacuare. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Situri N2k Componenta N2k 
Cod 
N2k 

Habitate/ 
Specii conform 

Formular 
Standard 

Tip 
prezenţă  

(doar 
pentru 
păsări) 

Localizare faţă de 
proiect  

(în metri) 

Anexa I 
(doar 

pentru 
păsări) 

Sursa datelor 
spaţiale 

Sursa informaţiilor 
Starea de 

conservare 
Obiective de 
conservare 

Parametru 

ROSCI0290 
Coridorul 
Ialomiţei 

Habitate 3270 

Râuri cu maluri 
nămoloase cu 
vegetaţie din 

Chenopodion rubri 
p.p. şi Bidention 

p.p 

 

Cea mai apropiată porţiune 
cu acest habitat faţă de 
proiect (conducta de 
evacuare de la SEAU 

Moviliţa) se află la 
aproximativ 45 m. 

 
Shp ale 

studiilor suport 
pentru PM 

FS, PM, OSC Necunoscută 
Menţinerea sau 

îmbunătăţirea stării 
de conservare 

Suprafaţa habitatului 

Abundenţa - dominanţa speciilor 
edificatoare/ caracteristice 

Abundenţa speciilor invazive/ ruderale/ 
nitrofile 

 

13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  

Unitatea 
de măsură 
parametru 

Actual 
(Minim) 

Actual 
(Maxim) 

Valoare ţintă 

Posibil să 
fie afectat 

de 
proiect? 

Explicaţie cu privire la posibilitatea de afectare 
Cuantificarea 
impacturilor 

(u.m.) 

Impactul 
potenţial (fără 

măsuri) 
Motivarea impactului estimat 

Măsuri 
adoptate 
pentru a 
asigura 

impacturi 
reziduale 

nesemnificative 

Impact 
rezidual 

ha   Cel puţin 0,26 Nu 
Proiectul nu va intersecta limitele habitatului, astefl 

că nu se va pierde din suprafaţa acestuia. 
     

%/25m2   Cel puţin 35 Da 

Speciile edificatoare sau caracteristice pot fi afectate 
de proiect prin favorizarea pătrunderii speciilor de 

plante invazive în etapa de construcţie a 
proiectului. 

Nu se poate 
cuantifica 

Nesemnificativ 

Este puţin probabil ca procentul de abundenţă - 
dominanţă a speciilor edificatoare sau caracteristice să fie 
afectat de speciile de plante invazive, deoarece timpul de 
execuţie a amenajărilor de la gura de vărsare este relativ 
scurt, fiind puţin probabil ca în acest timp speciile de 

plante invazive să se instaleze şi să se dezvolte. Riscul de 
pătrundere a speciilor invazive este doar în etapa de 

construcţie a proiectului. Riscul ca procentul de 
abundenţă - dominanţă a speciilor edificatoare sau 

caracteristice să fie afectat din cauza evacuării apelor 
epurate necorespunzător sau neepurate în etapa de 

operare, de la SEAU Moviliţa nu este posibil, deoarece 
habitatul se află în amonte faţă de gura de vărsare. 

M15, M16, M17 Nesemnificativ 

%/25m2   Cel mult 5% Da 

Habitatul poate fi afectat de proiect prin 
favorizarea pătrunderii speciilor de plante invazive, 
deoarece lucrările proiectului de amenajare a gurii 
de vărsare se vor realiza pe malul râului Ialomiţa, 
acesta fiind un vector de dispersie pentru speciile 

invazive. 

Nu se poate 
cuantifica 

Nesemnificativ 

Este puţin probabil ca procentul de abundenţă - 
dominanţă a speciilor edificatoare sau caracteristice să fie 
afectat de speciile de plante invazive, deoarece timpul de 
execuţie a amenajărilor de la gura de vărsare este relativ 
scurt, fiind puţin probabil ca în acest timp speciile de 

plante invazive să se instaleze şi să se dezvolte. 

M15, M16, M17 Nesemnificativ 
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6 METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA 
INFORMAŢIILOR PRIVIND SPECIILE DE INTERES 
COMUNITAR POTENŢIAL AFECTATE 

Pentru culegerea datelor referitoare la speciile de interes comunitar potenţial afectate au fost 

desfăşurate atât campanii de colectare a datelor din teren (metodele utilizate în cadrul acestora sunt 

prezentate mai jos), cât şi consultări şi şedinţe cu administratorii siturilor Natura 2000 şi alţi factori 

interesaţi din punct de vedere al conservării florei şi faunei sălbatice.  

Au fost transmise adrese de solicitare a datelor către ocoalele silvice şi fondurile de vânătoare din zonă, 

pentru culegerea unor date adiţionale referitoare la distribuţia florei arboricole şi a faunei sălbatice din 

zonă. 

Este important de menţionat faptul că la momentul analizei impactului nu am dispus de date spaţiale 

în format Shapefile pentru a putea calcula cu exactitate anumite suprafeţele. Aşadar, o parte dintre 

hărţi au necesitat intervenţii şi realizarea unor operaţiuni de georeferenţiere şi digitizare pentru a putea 

calcula impactul. Astfel, trebuie avut în vedere faptul că în analiză pot exista mici erori în ceea ce 

priveşte măsurarea distanţelor şi stabilirea suprafeţelor afectate. 

 

6.1 COLECTAREA DATELOR DIN TEREN PENTRU HABITATE/COMUNITĂŢI 

VEGETALE ŞI SPECII DE FLORĂ 
Colectarea datelor relevante care să ofere o imagine asupra aspectelor vegetaţiei din interiorul ariilor 

naturale protejate pe care le intersectează proiectul a avut loc în două etape complementare. 

Prima etapă, cea a studiului de birou, a constat în consultarea datelor existente cuprinse în  planurile 

de management (unele fiind în stadiu de aprobare) şi formularele standard actualizate ale ariilor 

naturale protejate potenţial afectate de proiect. Totodată, au fost analizate articole ştiinţifice ce au avut 

ca subiect flora şi fauna din zonele de interes şi date provenite din raportările României sub obligaţia 

articolului 17 al Directivei Habitate, precum şi articolului 12 Directiva Păsări.  

Pentru a cunoaşte aspectele de vegetaţie care caracterizează zonele din interiorul siturilor Natura 2000, 

unde o parte din lucrările propuse pentru tratarea şi distribuţia apei, colectarea şi epurarea apelor uzate 

se vor desfăşura, au fost utilizate două abordări de studiu complementare, desfăşurate etapizat. Aceste 

informaţii au fost completate ulterior cu date spaţiale, acolo unde am beneficiat de acestea. 

A doua etapă de colectare a datelor a cuprins cercetarea în teren, ce a necesitat multiple deplasări în 

sezoanele de vegetaţie. Pentru analiza structurii orizontale a fitocenozelor vegetale a fost utilizată 

metoda transectelor liniare completată cu metoda releveului fitocenologic. 

Metoda transectelor liniare presupune identificarea şi notarea speciilor de plante/asociaţii vegetale de-

a lungul unei linii a cărei lungime este stabilită în funcţie de complexitatea habitatului.  
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Metoda releveelor are la bază notarea indicilor de abundenţă-dominanţă a speciilor, conform 

metodologiei dezvoltate de Şcoala Floristică Central Europeană (Braun-Blanquet), pentru a transpune 

grafic elemente relevante pentru descrierea asociaţiilor floristice. 

Traseul investiţiilor pentru tratarea şi distribuţia apei, colectarea şi epurarea apelor uzate, a fost parcurs 

integral, iar observaţiile prin relevee au fost dispuse pentru a surprinde toate aspectele relevante din 

punct de vedere al asociaţiilor vegetale.  

Releveul cuprinde lista de specii de plante înregistrate în suprafaţa de probă însoţită de notarea 

indicelui de abundenţă-dominanţă (AD) pentru fiecare specie. Indicele de abundenţă-dominanţă este 

apreciat conform scării Braun-Blanquet, completată de Tüxen şi Ellenberg, scară ce cuprinde şapte 

trepte principale după cum urmează: 

• r = indivizi rari sau izolaţi (0,01-0,1 %); 

• + = indivizi rari cu grad de acoperire foarte mic (0,1-1 %); 

• 1 = indivizi numeroşi, dar cu acoperire mică sau rari dar cu acoperire mare (1-10 %); 

• 2 = indivizi foarte numeroşi sau cu acoperire de 10-25% din suprafaţa de probă; 

• 3 =acoperire de 25-50% din suprafaţa de probă, numărul indivizilor este indiferent; 

• 4 = acoperire de 50-75% din suprafaţa de probă, numărul indivizilor este indiferent; 

• 5 = acoperire de 75-100% din suprafaţa de probă, număr de indivizi indiferent. 

Realizarea observaţiilor de teren este standardizată, fiind utilizate fişe de teren.  

Identificarea speciilor de plante s-a făcut prin utilizarea lucrărilor de specialitate precum Flora 

României vol. I-XIII (Săvulescu et al., 1952-1976), Flora ilustrată a României. Pteridophyta et 

Spermatophyta (Ciocârlan, 2009), Plante vasculare din România: determinator ilustrat de teren (Sârbu 

I., Ştefan N., Oprea A., 2013), Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean et al., 1994), 

Cartea roşie a plantelor vasculaire din România (Dihoru, G., & Negrean, G. (2009), Lista critică a 

plantelor vasculare din România (Oprea, A. (2005), Lista roşie a plantelor vascculare dispărute, 

periclitate, vulnerabile şi rare din flora României (Boşcaiu N. Şi colab., 1994). Nomenclatura utilizată 

pentru denumirea speciilor de plante este în conformitate cu reglementările actuale privind aspectele 

de taxonomie şi botanică sistematică (www.theplantlist.org, www.emplantbase.org). Asociaţiile 

vegetale şi habitatele naturale au fost identificate prin utilizarea lucrărilor de specialitate precum 

Fitocenozele din România (Sanda şi colab., 2008), Manualul de interpretare a habitatelor Naturale din 

Uniunea Europeană (EUR 28), completat cu clasificarea naţională a habitatelor – habitatele din 

România (Doniţă et al, 2005). 

Înregistrarea punctelor de prezenţă şi distribuţie a fost realizată cu ajutorul unui receptor GPS, 

informaţiile privind bitus-ul şi condiţiile staţionale fiind surprinse cu ajutorul camerei de fotografiat, 

toate informaţiile fiind incluse în baza de date a proiectului. 
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Figura nr. 6-1 Membrii echipei în timpul colectării datelor din teren pentru habitate şi specii de floră 

din zona proiectului 

 

Datele colectate în teren au fost analizate cu ajutorul softului ArcGIS Desktop 10.4. Prelucrarea 

datelor colectate în teren a implicat transformarea punctelor GPS şi a track-urilor (înregistrate în 

dispozitivul GPS în sistemul de protecție geografică cu datum WGS84) în STEREO 1970, 

determinarea pe baza fotografiilor şi a materialului colectat a speciilor neidentificate în teren şi 

alcătuirea bazei de date finale. 

 

6.2 COLECTAREA DATELOR DIN TEREN PENTRU NEVERTEBRATE 
Colectarea datelor referitoare la prezenţa speciilor de nevertebrate a implicat realizarea transectelor 

vizuale diurne, precum şi identificarea şi investigarea amănunţită în staţii de observare a 

microhabitatelor favorabile speciilor de nevertebrate de interes comunitar listate în Formularul 

standard al siturilor intersectate de proiect. Au fost investigate în principal zonele de microhabitat 

asociat speciilor de interes comunitar semnalate în zonă, liziera pădurilor, zone umede dominate de 

arbuşti, vegetaţia cu Rubus spp., habitate umede, zone antropizate (ex: larvele de Lycaena dispar au ca 

specie gazdă speciile care aparţin genului Rumex), maluri de râuri etc. 
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Investigaţiile în teren asupra nevertebratelor nu au implicat capturarea sau reţinerea exemplarelor de 

nevertebrate. Toate observaţiile realizate s-au bazat pe înregistrarea datelor cu ajutorul fişelor de teren 

şi pe capturi foto.  

Investigaţiile asupra nevertebratelor s-au desfăşurat acoperind sezoanele optime şi suboptime de 

studiu ale principalelor specii de nevertebrate de interes comunitar din zonă, în conformitate cu 

prevederile Ghidului sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din 

România, elaborat de Institutul de Biologie Bucureşti. 

În cadrul observaţiilor asupra nevertebratelor, acestea au fost înregistrate cu ajutorul fişelor de teren, 

pe baza informaţiilor referitoare la locaţia şi perioada de timp a observaţiei, microhabitatul în care a 

fost identificată specia, caracteristici ale indivizilor şi orice tip de presiuni observate. 

 

6.3 COLECTAREA DATELOR DIN TEREN PENTRU AMFIBIENI ŞI REPTILE 
Inventarierea speciilor de amfibieni şi reptile a avut la bază “Ghidului sintetic de monitorizare a 

speciilor comunitare de reptile şi amfibieni din România” pentru a căuta în mod eficient speciile ţintă 

din zona de studiu. Astfel, realizarea activităţilor de investigare în teren a speciilor de herpetofaună s-

a desfăşurat folosind metoda transectelor. Prezenta metodologie a fost propusă în vederea realizării 

investigaţiilor de teren pentru evaluarea stării de conservare a speciilor de herpetofaună din siturile 

Natura 2000 investigate. 

Metoda transectelor 

Prin utilizarea acestei metode observatorul a efectuat căutări sistematice, cu ajutorul unui ciorpac, 

capturând exemplarele de amfibieni prezente de-a lungul unui transect dispus în lungul râurilor, 

drumurilor forestiere existente, bălţilor temporare sau zonelor de sorire. 

Imobilizarea exemplarelor s-a realizat cu ajutorul ciorpacului, fiind necesară pentru determinarea 

speciei şi fotografierea exemplarelor. Toate exemplarele au fost eliberate în locurile din care au fost 

capturate. 

Pentru realizarea metodei transectelor au fost utilizate echipamente profesionale. Astfel, pentru 

înregistrarea track-ului a fost utilizat un GPS Garmin 62s şi un aparat foto Nikon D3100 pentru 

fotografierea speciilor. 

Datele colectate au fost notate într-o fişă de observaţie în care au fost precizate: data, ora, locaţia GPS, 

specia observată, numărul de indivizi observaţi, activitatea, fenofaza, habitatul în care a fost identificată 

precum şi presiuni identificate în zonă. După realizarea activităţilor din teren, datele stocate au fost 

transpuse într-o bază de date, iar informaţiile s-au pregătit pentru utilizare. 
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Figura nr. 6-2 Identificarea speciilor de herpetofaună în teren 

 

6.4 COLECTAREA DATELOR DIN TEREN PENTRU IHTIOFAUNĂ 
Analiza ihtiofaunei de pe corpurile de apă din zona UAT-urilor de interes din judeţele Ialomiţa, Ilfov 

şi Giurgiu, s-a bazat atât pe date existente în literatură sau furnizate de ANAR sau de administratorii 

ariilor naturale protejate, cât şi pe investigaţii în teren. 

În teren au fost investigate în principal cursurile de apă care prezentau caracteristici potrivite pentru 

realizarea analizelor ihtiofaunei prin această metodă (nu au fost investigate în amănunt râurile 

eutrofizate, care prezentau o poluare evidentă sau praguri de dimensiuni mari ce pot afecta deplasarea 

ihtiofaunei). 

În figura următoare sunt prezentate imagini care surprind unele specii identificate de membrii echipei 

în analiza ihtiofaunei. 

 

  
Figura nr. 6-3 Exemple de specii indetificate în urma investigaţiilor pentru ihtiofaună 
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6.5 COLECTAREA DATELOR DIN TEREN PENTRU PĂSĂRI 
Inventarierea speciilor de păsări din zona proiectului s-a realizat folosind două metode principale: 

metoda transectelor şi metoda punctelor fixe.  

Metoda transectelor este utilizată în special în timpul perioadei de cuibărire şi de iernare şi presupune 

parcurgerea la picior a habitatelor şi consemnarea tuturor exemplarelor observate. Această metodă 

presupune ca observatorul să meargă la pas prin zona investigată, cu o viteză mică, şi să înregistreze 

fiecare pasăre sau grup de păsări în fişa de teren. În timpul studiului, toate habitatele cheie au fost 

acoperite pentru a avea o imagine cât mai completă despre speciile de păsări prezente în zona 

investigată la momentul respectiv. 

Metoda punctelor fixe este utilizată în timpul perioadelor de migraţie şi pentru investigarea habitatelor 

acvatice de dimensiuni mari şi presupune observarea şi consemnarea tuturor indivizilor care 

tranzitează sau staţionează în zona de studiu. 

Investigarea speciilor de păsări de interes comunitar prezente în zona de studiu a fost realizată pe 

parcursul anului 2020, iar informaţiile privind speciile de păsări observate au fost înregistrate în fişe de 

teren. Informaţia colectată a vizat următoarele caracteristici: locaţia GPS pentru fiecare individ sau 

grup de indivizi, identificarea speciilor, numărul de indivizi, activitate şi codul fotografiei (dacă 

condiţiile permiteau fotografierea). 

În timpul deplasărilor, atunci când a fost cazul, au fost colectate informaţii privind cuiburi identificate 

în zona de studiu. Informaţia a vizat următoarele aspecte: număr de cuiburi, suport, codul fotografiei 

şi locaţia GPS. Înregistrările din teren au fost incluse într-o bază de date. 

Identificarea speciilor de păsări observate a fost făcută folosind 2 ghiduri ilustrate (Collins Bird Guide 

2nd edition, Lars Svensson & Dan Zetterstrom şi mlyn guide “Birds of Romania and Europe”, Bertel 

Bruun, Lars Svensson & Dan Zetterstrom). Identificarea cuiburilor s-a făcut folosind “A Field Guide 

to Monitoring Nests”, James Ferguson-Lees, Ricrd Castell & Dave Leech). Principalele echipamente 

folosite au fost o unitate GPS (Garmin Oregon 55t), instrumente optice (binoclu Nikon Monarch 

10x42) şi o cameră foto (Nikon D7000 cu lentilă Nikkor 70-300mm). 

  
Figura nr. 6-4 Identificarea speciilor de păsări în teren 
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6.6 COLECTAREA DATELOR DIN TEREN PENTRU MAMIFERE 
Pentru a analiza în teren activitatea chiropterelor, în zona de studiu au fost realizate deplasări în 

perioadele favorabile pentru activitatea speciilor de chiroptere, în anul 2020.   

A fost utilizată metoda detecţiei ultrasunetelor (bioacustică), prin intermediul unui detector de 

ultrasunete tip Anabat Walkabout, cu microfon extern. Informaţiile au fost procesate în programul 

Analook cu ajutorul unor determinatoare (Pocora and Pocora 2012; Russ 1999). Au fost realizate 

transecte în zona proiectului propus. Pentru a colecta informaţii suplimentare în teren, au fost 

observate siluetele animalelor aflate în zbor cu ajutorul unei lumini puternice de căutare. 

Datele din literatură au fost extrase din articole ştiinţifice şi proiecte europene relevante, apoi au fost 

procesate şi suprapuse cu proiectul propus. Informaţiile adiacente, precum geologia, bazinele 

hidrografice şi hărţile de fundal, au fost extrase din literatură (Mutihac and Ionesi 1974) sau librării 

online în mediul ArcGIS Pro (ESRI). 

 

6.7 COLECTAREA DATELOR DIN TEREN PENTRU CHIROPTERE 

Pentru speciile de mamifere, metoda de bază a fost metoda inventarierii semnelor de prezenţă a 

urmelor. Metodele utilizate pentru speciile de mamifere au fost în concordanţă cu ghidurile de 

specialitate, fiind adaptate după recomandările Ghidului sintetic de monitorizare pentru speciile de 

mamifere de interes comunitar din România, elaborat de Institutul de Biologie din Bucureşti. 

Inventarierea urmelor 

Metoda inventarierii urmelor se concentrează pe identificarea urmelor lăsate de indivizi în zăpadă sau 

în substratul moale din apropierea apelor.  

  
Figura nr. 6-5 Colectarea datelor de prezenţă a speciilor de mamifere pe baza urmelor semnalate în 

zona proiectului 

Metoda implică realizarea unor transecte în zonele considerate habitat favorabil al speciilor de 

mamifere terestre sau acvatice. Transectele au fost realizate în principal pe drumurile forestiere 

existente în zona proiectului şi au avut lungimi variabile. Urmele identificate au fost măsurate, iar 

poziţia geografică a acestora a fost înregistrată GPS. 
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6.8 PERSONALUL IMPLICAT ÎN ELABORAREA STUDIULUI 

Din colectivul de elaborare al acestui studiu au făcut parte persoanele prezentate în următorul tabel. 

Nr. 
crt. 

Nume Studii Principalele responsabilităţi 

1.  
Cristina – 
Doiniţa 
Răducanu 

Licenţiată în Biologie, specializarea Biologie, Facultatea 
de Biologie, Universitatea din Bucureşti.  
În prezent studentă - Master în Geobiologie Aplicată în 
Conservarea Patrimoniului Natural şi Cultural, 
Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea din 
Bucureşti. 

- interpretarea datelor cu privire la plante 
şi habitate 
- evaluarea impactului asupra 
Obiectivelor Specifice de Conservare 
- stabilirea măsurilor de evitare şi 
reducere a impactului 

2.  Ionuţ Stamat 

Licenţiat în Ştiinţa Mediului, specializarea Ecologie şi 
Protecţia mediului, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi 
Ştiinte Agricole, Universitatea Ovidius, Constanţa. 
Masterat în Wildlife Conservation and UAV Technology, 
School of Natural Sciences and Psychology, Liverpool 
John Moores University, Marea Britanie. 

- colectarea, prelucrarea şi interpretarea 
datelor pentru componenta de avifaună 
- evaluarea impactului asupra Obiectivelor 
Specifice de Conservare 
- stabilirea măsurilor de evitare şi reducere 
a impactului 

3.  
Florentina 
Grigorescu 

Licenţiată în Ştiinţa Mediului, specializarea Ecologie şi 
Protecţia Mediului, Facultatea de Biologie, Universitatea 
din Bucureşti. 
Master în Managementul Integrat al Capitalului Natural, 
Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti. 

- colectarea şi interpretarea informaţilor 
privind siturile Natura 2000 potenţial 
afectate de proiect 

4.  
Valentina 
Coman 

Licenţiată în Ingineria Mediului, specializarea Ingineria şi 
Protecţia Mediului în Industrie, Facultatea Ştiinţa şi 
Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica, 
Bucureşti 
Master în Protecţia Mediului în Industria Materialelor 
Metalice, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Universitatea 
Politehnica, Bucureşti 
Doctorand, Ingineria Mediului, Facultatea de Ingineria 
Sistemelor Biotehnice, Universitatea Politehnica, 
Bucureşti 

- colectarea şi interpretarea informaţilor 
privind siturile Natura 2000 potenţial 
afectate de proiect 

5.  Enciu Maria 

Licenţiată în Ştiinţa Mediului, specializarea Ştiinţa 
Mediului, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe 
Agricole, Universitatea Ovidius din Constanţa. 
Master în Conservarea Biodiversităţii, Facultatea de 
Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Universitatea 
Ovidius din Constanţa 

- colectarea şi prelucrarea datelor cu 
privire la plante şi habitate 

6.  Silvia Borlea 

Licenţiată în Ştiinţa Mediului, specializarea Ecologie şi 
Protecţia Mediului, Facultatea de Biologie, Universitatea 
din Bucureşti. 
Master în Geobiologie Aplicată în Conservarea 
Patrimoniului Natural şi Cultural, Facultatea de Geologie 
şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti. 

- colectarea, prelucrarea şi interpretarea 
datelor în pentru componenta de 
ihtiofaună 

7.  Teodor Neagu 
Licenţiat în Biologie, specializarea Ecologie, Facultatea de 
Ecologie, Universitatea Ecologică Bucureşti. 

- colectarea, prelucrarea şi interpretarea 
datelor pentru componenta de 
herpetofaună 

8.  
Alina Georgiana 
Cîşlariu 

Licenţiată în domeniul Ştiinţa Mediului, specializarea 
Ecologie şi Protecţia Mediului, Facultatea de Biologie, 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
Master în domeniul Biologie, specializarea Biodiversitatea 
şi Productivitatea ecosistemelor, Facultatea de Biologie, 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
Doctor în Biologie, Facultatea de Biologie, Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

- colectarea şi prelucrarea datelor cu 
privire la plante şi habitate 

9.  
Marius Costin 
Nistorescu 

Licenţiat în Biologie, specializarea Ecologie, Facultatea de 
Ecologie, Universitatea Ecologică Bucureşti. 
Master în Ecologie Sistemică şi Ecotehnie, Facultatea de 
Biologie, Universitatea din Bucureşti. 

- verificarea calităţii livrabilului 
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Nr. 
crt. 

Nume Studii Principalele responsabilităţi 

Doctor în Ecologie, Universitatea din Bucureşti. 

10.  Alexandra Doba 
Inginer diplomat, licenţiată în profilul şi specializarea 
Ingineria mediului, Facultatea de Energetică, 
Universitatea Politehnica din Bucureşti. 

- verificarea evaluării impactului asupra 
Obiectivelor Specifice de Conservare 
- verificarea măsurilor de evitare şi 
reducere a impactului 
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7 CONCLUZII 
Investiţiile proiectului intersectează siturile ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei, ROSCI0106 Lunca 

Mijlocie a Argeşului, ROSPA0146 Valea Câlniştei, ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argeşului, 

ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei. Proiectul se învecinează cu 

următoarele situri: ROSCI0138 Pădurea Bolintin, ROSCI0043 Comana, ROSPA0022 Comana.  

Siturile ROSCI0290 şi ROSPA0152 sunt intersectate de proiect prin două conducte: o conductă de 

refulare, care traversează situl la sud de localitatea Manasia, această conductă subtraversând şi râul 

Ialomiţa şi o conductă de colectare, de la staţia de epurare a apelor uzate Moviliţa, prin care se vor 

deversa apele epurate. De asemenea, în interiorul acestui sit se va construi gura de vărsare a SEAU 

Moviliţa. 

Siturile ROSCI0106 şi ROSPA0161 sunt intersectate de proiect printr-o conductă de refulare, la sud 

faţă de localitatea Găiseni şi la nord faţă de localitatea Căscioarele. Această conductă va supratraversa 

râul Argeş. 

Situl ROSPA0146 este intersectat de proiect printr-o conductă de apă. 

Situl ROSPA0112 este intersectat de proiect printr-o conductă de aducţiune apă tratată, care va 

supratraversa râul Sărata, prin două SPAU şi mai multe conducte de canalizare şi de apă, aflate foarte 

aproape de limita sitului. 

La nivelul zonelor traversate de proiect, în interiorul siturilor Natura 2000, conform informaţiilor 

incluse în Planurile de management, a fost identificat habitatul de interes comunitar 3270 (în situl 

ROSCI0290). De asemenea, proiectul intersectează zone de distribuţie ale speciilor Spermophilus 

citellus (în situl ROSCI0290); Aspius aspius, Cobitis taenia, Lutra lutra (în situl ROSCI0106); Aythya nyroca, 

Chlidonias hybridus, Anthus campestris, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Lanius collurio (ROSPA0146); 

Alcedo atthis, Ixobrychus minutus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Ciconia nigra, 

Lanius collurio, Lanius minor (ROSPA0161); Dendrocopos major, Glareola pratincola, Circus aeruginosus, Aythya 

nyroca, Aegithalos caudatus, Carduelis chloris, Coccothraustes coccothraustes, Erithacus rubecula, Phylloscopus 

collybita, Athene noctua, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Emberiza citrinella, Falco subbuteo, 

Falco tinnunculus, Jynx torquilla, Miliaria calandra, Motacilla alba, Oenanthe oenanthe, Saxicola rubetra, Saxicola 

torquata, Upupa epops, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus 

schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Emberiza schoeniclus, Motacilla flava, Panurus biarmicus, Parus caeruleus, 

Parus major, Rallus aquaticus, Anas platyrhynchos, Anas strepera, Anser anser, Aythya ferina, Podiceps cristatus, 

Podiceps nigricollis, Tachybaptus ruficollis (ROSPA0112); Ciconia nigra, Falco vespertinus, Pernis apivorus, 

Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Picus canus, Coracias garrulus, Sylvia nisoria, Lanius minor, Emberiza 

hortulana, Lanius collurio, Lullula arborea, Alcedo atthis, Nycticorax nycticorax, Buteo buteo, Galerida cristata, 

Motacilla alba, Parus caeruleus, Parus major (ROSPA0152). 

Impactul generat de proiect se poate cumula cu impactul generat de presiunile existente în situri, 

ameninţările şi proiectele propuse din interiorul sau din apropierea siturilor, pentru următoarele situri: 

ROSCI0290, ROSCI0106, ROSCI0138, ROSPA0152, ROSPA0161, ROSPA0112, ROSPA0022. 

Impactul nu se cumulează pentru situl ROSCI0043, deoarece proiectul nu va produce impact negativ 

asupra componentelor de biodiversitate de interes comunitar din sit. 
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Implementarea proiectului poate conduce la apariţia unui impact semnificativ, existând riscul de 

afectare a integrităţii sitului Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei. Proiectul poate produce un 

impact semnificativ într-un singur caz, ce vizează habitatul 3270, deoarece aceasta are o suprafaţă 

foarte mică, iar orice pierdere din suprafaţă constituie un impact semnificativ. 

Alte situri care pot fi afectate de proiect, sunt cele intersectate de proiect (ROSCI0290, ROSCI0106, 

ROSPA0146, ROSPA0161, ROSPA0112, ROSPA0152), dar şi siturile ROSPA0138 şi ROSPA0022. 

Impactul proiectului asupra componentelor biodiversitate de interes comunitar din aceste situri este 

nesemnificativ pentru toate elementele de biodiversitate prezente în acestea. 

Pierderea de habitat se înregistrează pentru următoarele habitate/ habitate ale speciilor de interes 

comunitar: 3270 în situl ROSCI0290; specii de păsări asociate cu habitatele terestre şi specii de păsări 

asociate cu habitatele terestre deschise, în situl ROSPA0112; specii de păsări asociate cu habitate de 

păduri specii asociate cu habitate de păduri (atât specii de Anexa I, cât şi specii Non-Anexa I), în situl 

ROSPA0152. Impactul va fi semnificativ pentru habitatul 3270 şi nesemnificativ pentru toate celelalte 

habitate/ habitate ale speciilor de interes comunitar. Nu se vor înregistra pierderi de habitate pentru 

siturile: ROSCI0106, ROSCI0138, ROSCI0043, ROSPA00146, ROSPA0161, ROSPA0022. 

Proiectul poate provoca alterarea pentru următoarele habitate/ habitate ale speciilor de interes 

comunitar: 3260, 3270, 40C0*, 6430, 91F0, 91I0*, 92A0, Castor fiber, Lutra lutra, Spermophilus citellus, în 

situl ROSCI0290; 92A0, Aspius aspius, Cobitis taenia, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia balcanica, Lutra 

lutra, în situl ROSCI0106; 91M0 şi 91Y0, în ROSCI0138; specii asociate cu habitate terestre, în situl 

ROSPA0146; specii asociate cu habitate acvatice deschise şi specii asociate cu habitate de stufăriş, în 

ROSPA0161; specii asociate cu habitate litorale şi ripariene (atât specii de Anexa I, cât şi specii Non-

Anexa I), specii de păsări asociate de habitatele de stufăriş (atât specii de Anexa I, cât şi specii Non-

Anexa I), specii de păsări asociate cu habitate de ape deschise (atât specii de Anexa I, cât şi specii Non-

Anexa I), în situl ROSPA0112; specii asociate cu habitate litorale şi ripariene, specii de păsări asociate 

de habitatele de stufăriş, specii de păsări asociate cu habitate de ape deschise, în ROSPA0152; specii 

de păsări dependente de habitate acvatice deschise şi specii de păsări dependente de stufărişuri, în situl 

ROSPA0022. Impactul va fi nesemnificativ în toate aceste cazuri. Proiectul nu va determina alterarea 

habitatelor/ habitatelor speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0043. 

Proiectul nu poate genera fragmentarea habitatelor sau întreruperea conectivităţii speciilor de faună 

de interes comunitar din siturile potenţial afectate de proiect. 

Proiectul poate genera perturbarea activităţii următoarelor specii de faună de interes comunitar: Lutra 

lutra, Castor fiber şi Spermophilus citellus, din situl ROSCI0290; Lutra lutra, din situl ROSCI0106, Bombina 

bombina şi Triturus cristatus, din situl ROSCI0138; specii de păsări asociate habitatelor forestiere şi 

acvatice, din situl ROSPA0152; speciile caracteristice habitatelor acvatice deschise şi a habitatelor de 

stufăriş, din ROSPA0161; speciile caracteristice habitatelor litorale şi ripariene, habitatelor de ape 

deschise şi a habitatelor de stufăriş, din situl ROSPA0112; speciile de păsări caracteristice habitate 

terestre deschise din ROSPA0146; speciile de păsări caracteristice habitate terestre deschise, din 

ROSPA0022. Impactul generat de proiect, cu privire la perturbarea activităţii speciilor de faună de 

interes comunitar, este nesemnificativ. Proiectul nu va genera perturbarea speciilor de interes 

comunitar din situl ROSCI0043. 
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Proiectul poate să producă victime ale unor exemplare ale speciilor următoare: Castor fiber, Lutra lutra 

şi Spermophilus citellus din ROSCI0290; Aspius aspius, Cobitis taenia, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia 

balcanica, Lutra lutra, din situl ROSCI0106; Bombina bombina şi Triturus cristatus din ROSCI0138; Ardeola 

ralloides şi Egretta garzetta, din ROSPA0146; Circus cyaneus, Lanius collurio, Lanius minor, din ROSPA0161; 

Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Circus pygargus, Dendrocopos major, Falco columbarius, Aegithalos caudatus, 

Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Erithacus rubecula, Phylloscopus collybita, Pyrrhula 

pyrrhula, Athene noctua, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Corvus corax, Emberiza citrinella, 

Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Jynx torquilla, Lanius excubitor, Miliaria calandra, Motacilla alba, Oenanthe 

oenanthe, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Upupa epops, din ROSPA0112; Accipiter brevipes, Buteo rufinus, 

Ciconia nigra, Falco vespertinus, Pernis apivorus, Hieraaetus pennatus, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Picus 

canus, Coracias garrulus, Sylvia nisoria, Lanius minor, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lullula arborea, Alcedo 

atthis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Galerida cristata, Motacilla alba, Parus caeruleus, Parus major, din 

ROSPA0152. Impactul generat de proiect, privind reducerea efectivelor populaţionale este 

nesemnificativ. Proiectul nu va genera victime în cazul speciilor de interes comunitar din situl 

ROSCI0043 şi speciilor de păsări din ROSPA0022. 

Măsura care asigură evitarea impactului semnificativ, cu evitarea afectării integrităţii sitului Natura 2000 

ROSCI0290 este reprezentată de schimbarea zonei de amplasare a gurii de vărsare de la SEAU 

Moviliţa, pentru a nu se pierde din suprafaţa habitatului 3270, habitat cu o suprafaţă foarte mică. 

Pe lângă măsura amintită anterior, au mai fost stabilite şi alte măsuri ce pot asigura menţinerea unui 

impact rezidual nesemnificativ. Pentru validarea eficienţei măsurilor de evitare şi reducere a fost 

propus un program de monitorizare care include prevederi atât pentru perioada de construcţie, cât şi 

pentru perioada de operare. Implementarea programului de monitorizare este esenţială pentru a putea 

asigura implementarea corectă şi funcţionalitatea măsurilor de evitare şi reducere a impactului. 
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