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Introducere 

Prezentul proiect a fost realizat în vederea asigurării protecției la inundații a populației din 

localitățile aflate în bazinul hidrografic al râului Tur, în general în aval de acumularea Călinești, 

pe cursul de apă Tur și pe afluenții acestuia pe sectorul cuprins între acumulare și frontiera cu 

Republica Ungară. Lucrările au fost proiectate la un debit cu probabilitatea de depășire de 1% în 

mediul rural și respectiv 0,5% în mediul urban. În raport cu prevederile Directivei privind Evaluarea 

și Gestionarea Riscului la Inundații (2007/60/CE), pentru componentele proiectului s-a stabilit un 

grad de prioritizare mare. 

Lucrările sunt în conformitate cu Planul de Management al Bazinului Hidrografic Someș-

Tisa și vor respecta prevederile Directivei-Cadru privind Apa (Legea apelor nr. 107/1996 cu 

modificările și completările ulterioare), Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului 

(conform Legii nr. 292/2018 și Ordinului nr. 269/2020), Directivei Habitate și Directivei Păsări 

conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice, cu atât mai mult cu cât zona studiată se află în arie naturală 

protejată. 

Conform „Studiului privind schimbările climatice” elaborat pentru proiectul propus, 

principalele evenimente climatice la care este vulnerabilă zona proiectului în următoarele decenii 

sunt precipitațiile extreme care generează viituri și inundații fluviatile semnificative, precum și 

alunecările de teren. Lucrările propuse în sine reprezintă în parte măsuri de adaptare la 

fenomenele climatice de risc la care este expusă zona proiectului propus.  

Odată realizate, lucrările din proiect vor asigura protecție pentru un număr de 43487 

locuitori, din care 12875 direct afectați și 30612 indirect afectați, 4753 proprietăți, 131,95 km 

infrastructură de transport și 27 de poduri/podețe. 

Titularul proiectului are în vedere finanțarea proiectului prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

a prevenirii și gestionării riscurilor, obiectivul specific 5.1 – Reducerea efectelor și a pagubelor 

asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 

schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră. Valoarea totală estimată a 

investiției propuse este de aproximativ 178.000.000 lei fără TVA, respectiv 210.700.00 lei cu 

TVA. Aceasta poate suferi modificări până la momentul aprobării spre finanțare a proiectului. 

http://www.epmc.ro/
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La conturarea soluției propuse spre amenajare au contribuit următorii factori: 

− instrumentul de finanțare sus-menționat încurajează adoptarea soluțiilor de infrastructură 

verde și abordările prin care se dă mai mult spațiu râului; 

− arealul expus unui risc semnficativ de producere a inundațiilor, studiat prin proiectul 

propus, este situat în cea mai mare parte în zonă protejată (sit de interes comunitar, arie 

de protecție specială avifaunistică, suprapuse cu rezervația naturală Râul Tur); 

− ariile naturale protejate sus-menționate au un plan de management integrat, cu obiective 

de conservare și măsuri de management stabilite, necesar a fi respectate de orice proiect 

propus în arealul respectiv; 

− cursul de apă Tur a fost regularizat în anii 1956 și 1973 pe sectorul din aval de acumularea 

Călinești, întregul sector al cursului de apă Tur de la acumularea Călinești și până la 

frontiera cu Ucraina și respectiv Republica Ungară fiind îndiguit pe ambele maluri; 

− particularitatea lucrărilor de îndiguire realizate înainte de 1989 este distanța dig-mal relativ 

redusă, pentru a asigura o incintă protejată cât mai extinsă, inclusiv teren agricol; 

− în dezvoltarea soluțiilor de amenajare au fost studiate în primul rând soluții verzi de 

atenuare a viiturilor, precum creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești, 

realizarea unui polder pe malul stâng al Turului pentru preluarea debitelor de viitură în aval 

de acumulare, reabilitarea unor acumulări nepermanente existente, astfel încât să poată fi 

folosite la viituri, restaurarea unor porțiuni din lunca inundabilă a râului Tur prin relocarea 

unor secțiuni din digurile existente, realizarea unor zone umede prin relocarea unor porțiuni 

din digurile existente și prin realizarea unei breșe în digurile existente și reconectarea unor 

brațe moarte ale cursului de apă cu actualul curs al Turului. Zonele cu eroziune activă vor 

fi amenajate cu prism din anrocamente în zona de maluri, în timp ce taluzurile digurilor 

actualmente afectate de eroziune sau potențial afectate de eroziune vor fi consolidate 

vegetativ; 

− în etapa de analiză a opțiunilor propuse pentru scoaterea de sub risc a arealelor 

actualmente expuse au fost propuse 5 alternative de amenajare, pornind de la o soluție 

integral verde și apoi adăugând elemente structurale în diferite scenarii de amenajare, 

astfel încât să fie atins obiectivul de protecție a populației și a bunurilor; 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

7
 

− fiecare dintre soluțiile propuse a fost supusă unei analize multicriteriale, care a ținut cont 

de caracteristicile tehnice, sociale, economice și de mediu, soluția cu punctajul maxim fiind 

cea aleasă spre propunere. 

Încă din etapa de concepere a proiectului, au avut loc întâlniri între membrii echipei de 

proiectare și reprezentanții Societății Carpatine Ardelene Satu Mare, organizație non-

guvernamentală cu preocupări în domeniul protecției mediului natural și antropic, al cunoașterii, 

popularizării și protecției valorilor culturale și etnografice, fost custode al ariilor protejate 

ROSCI0241 Râul Tur, ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, rezervația naturală Râul Tur și 

rezervația naturală Pădurea Noroieni, cu implicare activă în managementul acestora. În plus față 

de acestea, proiectul propus a făcut obiectul unei întâlniri de consultare cu factorii de interes 

(primăriile unităților administrativ-teritoriale pe suprafața cărora se desfășoară proiectul propus, 

Instituția Prefectului Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare etc) și cu Societatea Carpatină 

Ardeleană Satu Mare în vederea prezentării analizei de opțiuni și a provocărilor pe care le are 

proiectul.  

De la întâlnirea de consultare și până la întocmirea prezentei documentații proiectul a 

suferit unele modificări, sub aspectul reducerii volumului de lucrări de consolidare a malurilor cu 

prism din anrocamente cu aproximativ 20% față de propunerea din analiza de opțiuni inițială. 

Prezenta documentație este realizată de SC EPMC Consulting SRL. Nu sunt permise 

copierea, multiplicarea, reproducerea parțială sau integrală a prezentului document fără 

aprobarea scrisă a SC EPMC Consulting SRL. 

1 DESCRIEREA PROIECTULUI 

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informații cu privire la proiectul propus, scopul, 

modul de abordare, precum și amplasamentul și caracteristicile acestuia. Totodată, sunt 

prezentate detalii cu privire la contextul de realizare a proiectului propus și informații cu privire la 

elaboratorul raportului privind impactul asupra mediului. 

1.1 INFORMAȚII GENERALE 

Lucrările propuse vor urmări măsurile selectate în concordanță cu obiectivele Planului de 

http://www.epmc.ro/
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Management al Riscului la Inundații și ale Planului pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea 

Efectelor Inundațiilor, abordându-se viziunea Directivei Europene cu privire la controlul 

inundațiilor. Acestea se realizează conform cerințelor HG 907/2016 și a metodologiei de întocmire 

a studiului de fezabilitate prevăzută în Ghidul Solicitantului axa prioritară 5, obiectivul specific 5.1 

Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate 

principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune 

costieră, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

La nivelul Uniunii Europene, din cauza presiunilor crescânde asupra resurselor de apă, s-

au promovat instrumente legislative pentru protecția și managementul durabil al acestora atât 

calitativ și cantitativ, cât și în ceea ce privește reducerea vulnerabilității la efectele schimbărilor 

climatice. Dintre aceste instrumente, cele mai importante sunt Directiva Cadru 2007/60/CE privind 

evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii şi Directiva 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru 

de acţiune comunitar în domeniul politicii apei. Aceste acte normative asigură cadrul necesar unei 

gestionări eficiente a riscului la inundaţii şi unei gospodăriri durabile în domeniul apei. 

La nivel naţional, legislația comunitară este transpusă prin Legea apelor nr. 107/1996 cu 

modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea nr. 846 din 2010 pentru aprobarea Strategiei 

naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Politicile naționale 

actuale în domeniul apelor urmăresc gestionarea durabilă și eficientă a resurselor naturale în 

scopul creșterii beneficiilor economice ale populației, asigurarea unui management durabil al 

bazinelor hidrografice, inclusiv prevenirea riscului și diminuarea efectelor calamităților naturale 

pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și a bunurilor acestora. 

Strategia naţională pentru managementul riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung are 

ca scop definirea cadrului pentru orientarea coordonată, intersectorială a tuturor acțiunilor, în 

vederea prevenirii și reducerii consecințelor inundațiilor asupra activităților socio-economice, a 

vieții și sănătății oamenilor și a mediului. Ea vizează o gestionare integrată a apei și a resurselor 

adiacente: amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană, protecția naturii, dezvoltarea agricolă și 

silvică, protecția infrastructurii de transport, a construcțiilor, a zonelor turistice, protecția 

individuală. 

Pentru gestionarea riscului la inundații strategia stabilește aplicarea unor politici, proceduri 

și practici, având ca obiectiv identificarea riscurilor, analiza și evaluarea lor, tratarea, 

http://www.epmc.ro/
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monitorizarea și reevaluarea lor în vederea reducerii acestora, astfel încât, comunitățile umane și 

toți cetățenii să poată trăi, munci și să își satisfacă nevoile și aspirațiile într-un mediu fizic și social 

durabil. 

1.1.1 Aspecte introductive 

Prezentul raport privind impactul asupra mediului a fost realizat ca urmare a deciziei etapei 

de încadrare cu nr. 326/25.05.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare (Anexa nr.1), 

conform căreia proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate, 

evaluării impactului asupra corpurilor de apă și evaluării impactului asupra mediului în context 

transfrontalier, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 

privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului, a ghidului privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a 

altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte.  

Odată cu publicarea deciziei etapei de încadrare, a fost solicitată de către Agenția pentru 

Protecția Mediului Satu Mare și întocmită de către Consultant o listă de propuneri privind 

aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, în studiul 

de evaluare adecvată și în studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. 

Evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier s-a realizat în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra 

mediului asupra mediului în context transfrontieră și cu Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 269/2020. 

Raportul privind impactul asupra mediului a urmărit oferirea răspunsurilor la solicitările transmise 

prin îndrumarul emis de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare nr. 4008 din 23.06.2020 

(Anexa nr. 2 a raportului). Totodată, prin raportul privind impactul asupra mediului s-a urmărit 

îndeplinirea cerințelor de evaluare transmise de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin 

adresele nr. 30060/MF/07.04.2020 și nr. DEICP/120101/12.06.2020 cu privire la cele două părți 

potențial afectate de implementarea proiectului, Republica Ungară și Ucraina, iar la întocmirea 

sa au fost luate în considerare prevederile Ghidului JASPERS pentru evaluarea impactului asupra 

mediului – Lucrări pentru prevenirea și protecția împotriva inundațiilor.   
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Prezentul raport privind impactul asupra mediului include concluziile Studiului privind 

evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, ale Studiului de evaluare adecvată și ale Studiului 

pentru impactul schimbărilor climatice, atenuarea efectelor acestora și rezistența în fața 

dezastrelor, realizate pentru proiectul propus. 

1.1.2 Titularul proiectului 

Titularul proiectului este Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală 

Someș-Tisa. 

Adresa: Str. Vânătorului, nr. 17, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. 

Director: dl. Valentin Avram 

Tel: +40264433028; Fax: +40264433026. 

1.1.3 Elaboratorul raportului privind impactul asupra mediului 

Elaboratorul prezentului raport privind impactul asupra mediului este societatea SC EPMC 

Consulting SRL, entitate înscrisă în Lista experților care elaborează studii de mediu, document 

constituit în baza prevederilor Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1134/2020, 

la pozițiile 132, respectiv 267 și este certificată pentru elaborarea următoarelor tipuri de studii: 

1. Raport de mediu (RM – SEA); 

2. Raport privind impactul asupra mediului (RIM – EIA); 

3. Raport de amplasament (RA – IPPC); 

4. Studiu de evaluare adecvată (EA); 

5. Raport privind starea de referință (RSR). 

SC EPMC CONSULTING SRL este o societate de consultanţă românească, cu capital 

100% privat, care activează în domeniul protecţiei mediului și a cărei activitate se adresează atât 

mediului de afaceri privat, cât şi administraţiilor publice şi autorităţilor locale. Înfiinţată în anul 

2008, compania şi-a dezvoltat şi diversificat activitatea în domeniul protecţiei mediului, dorind să 

ofere servicii de calitate, integrate, în vederea identificării de soluţii complete problemelor de 

mediu ale clienţilor. 

http://www.epmc.ro/
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EPMC Consulting și-a format echipa de specialişti, cu precădere în domeniul consultanţei, 

în domeniul protecţiei mediului şi al accesării de fonduri structurale şi de coeziune pentru proiecte 

din domeniul protecţiei mediului, domenii de activitate în care a acumulat o vastă experienţă, prin 

proiectele complexe derulate.   

EPMC Consulting funcţionează în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 

9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007, având implementat un Sistem de 

Management Integrat, Calitate Mediu şi de Sănătate şi Securitate Ocupaţională. 

Dintre cele mai relevante proiecte/contracte, derulate sau aflate în curs de derulare de 

către EPMC Consulting, menţionăm: 

− servicii de Asistenţa tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM 2014 – 2020,  axa 

prioritară 5, pentru investiția „Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa-

Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin și județ Timiș; 

− Asistenţă Tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM Axa Prioritară 5 pentru obiectivul 

de investiții „Reconectare și restaurare luncă inundabilă, remeandrare curs de apă Jijia”, 

beneficiar Administrația Bazinală de Apă Jiu; 

− Asistență Tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM 2014-2020, Axa Prioritară 5, pentru 

obiectivul de investiție: „Amenajarea complexă a râurilor Jiul de Vest și Est în vederea 

apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane - Obiectul I - “ Punerea în siguranță a 

barajului Valea de Pești, județul Hunedoara”, beneficiar Administrația Bazinală de Apă Jiu; 

− Servicii de Asistență Tehnică pentru proiectul integrat: „Amenajarea complexă a afluenților 

Oltului de pe rama nordică a munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri 

rapide”, beneficiar Administrația Bazinală de Apă Olt; 

− Asistență Tehnică pentru pregătirea și implementarea: „Creșterea capacității de atenuare 

a Acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera cu Republica 

Ungară, județul Satu Mare”, beneficiar Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa; 

− Asistență Tehnică în pregătirea de proiecte POIM, pentru proiecul: „Mărirea gradului de 

siguranță a Acumulării Colibița, județul Bistrița Năsăud”, beneficiar Administrația Bazinală 

de Apă Someș-Tisa; 

http://www.epmc.ro/
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− servicii de Asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate si supervizarea 

lucrărilor de execuție) în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”; 

− Servicii de revizuire / elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 

7.1 proiecte de termoficare pentru Municipiul Timișoara, Proiectul „Retehnologizarea 

sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la 

normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței 

în alimentarea cu căldura urbană – etapa a -II-a”; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 3.2 

infrastructura de apă pentru Compania de Apă Someș S.A., „Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-

2020”; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 6.1 

Creșterea eficienței energetice prin valorificarea resurselor regenerabile, pentru proiecte 

de investiții în comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud;  

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 6.1 

Creșterea eficienței energetice prin valorificarea resurselor regenerabile, pentru proiecte 

de investiții în comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 6.1 

Creșterea eficienței energetice prin valorificarea resurselor regenerabile, pentru proiecte 

de investiții în comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 6.1 

Creșterea eficienței energetice prin valorificarea resurselor regenerabile, pentru proiecte 

de investiții în comuna Repedea, județul Maramureș; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin PNDR 7.2 

Infrastructură de bază (sisteme de alimentare cu apă/apă uzată) pentru comuna Maieru, 

județul Bistrița-Năsăud; 

http://www.epmc.ro/
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− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin PNDR 7.2 

Infrastructura de bază (sisteme de alimentare cu apă/apă uzată) pentru comuna Rodna, 

județul Bistrița-Năsăud; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin PNDR 6.4 

pentru investiții în activități neagricole în mediul rural pentru Pensiunea Natura S.R.L, din 

orașul Porumbacu de Jos, județul Sibiu; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POR 2.2 pentru 

investiții în activitatea curentă de servicii medicale a S.C. Medisprof S.R.L. Cluj-Napoca, 

județul Cluj; 

− Servicii de elaborare a dosarului de finanțare vizând finanțarea prin POR 3.1.A Eficiență 

energetică a clădirilor rezidențiale pentru Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, (contract cu 

10 loturi); 

− Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor de 

Construcție, inclusiv campaniile de informare și conșientizare în implementarea investiției 

„Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Sibiu” – proiect finanțat prin POS 

Mediu Axa 2 Managementul deșeurilor; participare ca partener de consorțiu; 

− Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și campanie de informare și 

conștientizare în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul 

Suceava” – proiect finanțat prin POS Mediu Axa 2 Managementul deșeurilor; participare 

ca lider de consorțiu; 

− Asistență tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea sistemului 

de management integrat al deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud – proiect finanțat prin 

POS Mediu, beneficiar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud; participare ca lider de asociere; 

− Asistență tehnică pentru sprijinul managerial în implementarea proiectului „Sistem integrat 

de management al deșeurilor din județul Cluj” – proiect finanțat prin POS Mediu, Axa 2 

„Managementul deșeurilor” – beneficiar Consiliul Județean Cluj; participare ca lider de 

asociere; 

− Asistență tehnică pentru sprijinul managerial în implementarea proiectului „Sistem integrat 

de management al deșeurilor din județul Brăila” – proiect finanțat prin POS Mediu, Axa 2 

http://www.epmc.ro/
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„Managementul deșeurilor” – beneficiar Consiliul Județean Brăila; participare ca partener 

de asociere; 

− Asistență tehnică pentru sprijinul managerial în implementarea proiectului “Sistem integrat 

de management al deșeurilor din județul Alba” – proiect finanțat prin POS Mediu, Axa 2 

„Managementul deșeurilor” – beneficiar Consiliul Județean Alba; 

− Servicii de consultanţă în realizarea Studiului de Oportunitate şi a Documentaţiei de 

Atribuire pentru Delegarea Operării Centrului Integrat de Management al Deşeurilor de la 

Ghizela, județul Timiş, achiziţie realizată în cadrul Proiectului Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în judeţul Timiş – beneficiar Consiliul Judeţean Timiș; 

− Asistență tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor de construcţii 

și realizarea campaniei de conștientizare în cadrul proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Dolj” - beneficiar Consiliul Județean Dolj; participare ca 

partener în asociere; 

− Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Retehnologizarea sistemului de 

termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului 

privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură 

urbană”; 

− Servicii de proiectare și consultanţă pentru întocmirea documentaţiilor de specialitate care 

vor constitui dosarul cererii de finanţare, pentru proiectul Reabilitarea sitului  industrial  de  

pe  fosta platformă  industrială  Călan  şi  pregătirea  lui pentru  noi  activităţi, Programul 

Operațional Regional 2007-2013, DMI 4.2. – Reabilitarea siturilor industriale poluate și 

neutilizate și pregătirea pentru noi activități, beneficiar Oraşul Călan, județul Hunedoara; 

− Realizarea cererii de finanțare şi a dosarului de finanțare „Laborator de cercetare privind 

terapia personalizată în oncologie”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – 

Acțiunea 1.1.1., Mari infrastructuri de Cercetare dezvoltare, beneficiar S.C. Medisprof 

S.R.L. Cluj-Napoca, județul Cluj; 

− Servicii de proiectare, respectiv realizare Proiect tehnic, detalii de execuție, caiet de 

sarcini, documentații pentru avize, acorduri, autorizații, deviz martor, precum şi AT din 

http://www.epmc.ro/
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partea proiectantului pentru Proiectul „Reabilitarea sitului industrial Hunedoara şi 

pregătirea sa pentru noi activități”, beneficiar Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara; 

− Elaborare Studiu de Fezabilitate şi elaborare dosar de finanțare, inclusiv cerere de 

finanțare pentru proiectul „Amenajare hidroenergetică pe râul Vad”, POSCCE Axa 

prioritară 4, DMI  4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 

energiei verzi, beneficiar GV Energy SRL; 

− Servicii de consultanță pentru Promovarea celor mai bune practici și a instrumentelor 

financiare pentru conformarea la Directiva Nitrați în rândul potențialilor beneficiari 

02/FBS/2015, beneficiar Ministerul Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management a 

Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți; 

− Servicii de cercetare pentru elaborarea ”Studiului privind analiza pre-fezabilității privind 

facilitățile de migrare a ihtiofaunei pentru barajele cu înălțimi mai mari de 15 m. Studii de 

caz”, beneficiar Ministerul Mediului, Administrația Națională Apele Române; 

− Servicii pentru elaborarea și aprobarea Planului de Management Integrat al Ariilor Naturale 

Protejate Coridorul Jiului, Confluenţa Jiu-Dunăre, Bistreţ, Locul Fosilifer Drănic şi Pădurea 

Zăval, în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat,  informare și conștientizare 

pentru ariile ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 şi 2391”, COD SMIS 43268, 

în cadrul Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4 - 

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii: inventariere, 

cartare, evaluare stare de conservare și realizarea măsuri structurale și nestructurale 

privind ihtiofauna, servicii prestate de asocierea formată din S.C. EPMC Consulting S.R.L 

.(lider al asocierii – 90%) și S.C. INTEGRA TRADING S.R.L.; 

− Servicii de realizarea planurilor de management pentru siturile ROSCI0049 Crişul Negru, 

ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de 

pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a 

Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei” - Inventariere, cartare, 

evaluare stare de conservare și realizarea măsuri structurale și nestructurale privind 

ihtiofauna. Studii pentru refacerea conectivității longitudinale și plan de măsuri, servicii 

http://www.epmc.ro/
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prestate de asocierea formată din S.C. EPMC Consulting S.R.L. (lider al asocierii – 97%) 

și S.C. KVB Economic S.A.; 

− Servicii pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor de pești din România, la 

proiectul: „Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România în baza 

articolului 17 din Directiva Habitate”, proiect finanțat de „Programul Operațional Sectorial 

Mediu” (POS Mediu), Axa prioritară 4, SMIS-CSNR 17655, contract de finanțare nr. 

130537/10.01.2011, servicii prestate de asocierea formată din S.C. EPMC CONSULTING 

S.R.L. (lider al asocierii - 70%) și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara; beneficiar Institutul de Biologie 

București – Academia Română; 

− Prestarea serviciilor de elaborare a Raportului de mediu în vederea derulării procedurii de 

evaluare S.E.A. pentru proiectul  „Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea 

Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa”, servicii prestate asocierea 

formată din S.C. EPMC Consulting S.R.L. (lider de asociere – 50%) și S.C. Compania de 

Consultanță și Asistență Tehnică S.R.L.; 

− Servicii de realizare a documentațiilor în vederea obținerii avizului și/sau autorizației de 

gospodărire a apelor pentru obiective diverse:  

• Barajul și lacul de acumulare Avrig  

• Barajul și lacul de acumulare Arpașu  

• Barajul și lacul de acumulare Scoreiu 

• Barajul și lacul de acumulare Viștea  

• Lacul de acumulare Târgu Jiu 

• Lacul de acumulare Vădeni  

• Lacul de acumulare Clocotiș  

• Centrala hidroelectrică Târgu Jiu 

• Centrala hidroelectrică Vădeni 

• Centrala Hidroelectrică Sadu V  

• Microhidrocentrala Sadu Sat 

• Centrala hidroelectrică de mică putere Gura Râului 

http://www.epmc.ro/
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• Centrala hidroelectrică de mică putere Sebeș 

• Microhidrocentrala Sadu Sat – beneficiar Hidroelectrica SA  

• Depozit intermediar de combustibil ars Cernavodă 

• Documentație pentru autorizația de gospodărire ape. Etapa de funcționare – 

beneficiar Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A. 

• Amenajare platformă colectare deșeuri lemnoase, împrejmuire şi racord la 

uitilităţi – beneficiar S.C. Egger România S.R.L. 

• Platforma industrială Silcotub – beneficiar S.C. Silcotub S.A. 

− Servicii de consultanță vizând finanțarea de investiții în cadrul Proiectului “Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienți” prin Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul 

comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”- pentru accesarea finanțării în 

vederea realizării de platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd, respectiv: 

notă conceptuală, formular de finanțare, studiu de fezabilitate, studii de teren (topo, 

geotehnice), proiect tehnic (PT), detalii de execuție (DDE), documentație pentru obținerea 

autorizației de construire (DTAC), documentație tehnică pentru organizarea execuției 

lucrărilor (DTOE), documentație pentru obținerea avizelor/acordurilor, acord de mediu și 

aviz de gospodărire a apelor, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada 

execuției lucrărilor – beneficiari: Primăria orașului Iernut, județul Mureș, Primăria orașului 

Miercurea Nirajului, județul Mureș, Primăria comunei Călățele, județul Cluj, Primăria 

comunei Jucu, județul Cluj, Primăria comunei Roșia, județul Sibiu, Primăria comunei Bod, 

județul Brașov. 

În cifre, activitatea EPMC Consulting poate fi rezumată astfel: 

− a realizat servicii de asistență tehnică pentru implementarea de proiecte de mari 

dimensiuni (inclusiv proiecte majore) în domeniile: infrastructură de mediu – apă, apă 

uzată, managementul deşeurilor, termoficare şi biodiversitate; 

− în cei 10 ani de activitate, a elaborat documentații de conformare cu cerințele de mediu 

pentru investițiile a peste 70 de companii private din diverse sectoare economice, pentru 

18 autorități publice și pentru 4 regii autonome; 

http://www.epmc.ro/
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− a furnizat peste 230 sesiuni de instruire pentru mai mult de 3.600 persoane din echipele 

de implementare a proiectelor POS Mediu, pe următoarele teme: Achiziții publice; Analiza 

cost-beneficiu; Audit și managementul riscurilor; Comunicare în cadrul campaniilor de 

mediu; Comunicarea informațiilor publice; Documentații tehnice; Expert accesare fonduri 

structurale și de coeziune europene; Management de proiect; Management financiar; 

Managementul contractelor de lucrări de tip FIDIC; Managementul integrat al deșeurilor; 

Managementul timpului și stresului; Măsuri de prevenire a riscurilor la inundații; Nereguli 

și fraude în achizițiile publice; Operare instrumente IT; Protecția naturii și planuri de 

management al ariilor protejate; Sisteme de alimentare cu apă, epurarea apelor uzate și 

managementul nămolurilor. 

1.1.4 Denumirea proiectului 

Proiectul propus are denumirea „Creșterea capacității de atenuare a acumulării 

Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, 

județul Satu Mare” și prevede următoarele categorii de măsuri: 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Călinești; 

− realizarea acumulării nepermanente – polderul Dimoșag cu volumul atenuat W = 20,40 

mil. mc la debitul Q1% at = 160 mc/s cu dig contur de 9250 m; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajelor Hodoș și Tămășeni; 

− asigurarea înălțimilor de calcul și asigurarea incintelor apărate prin aducere la cotă a 

digurilor existente și aducerea la cotă a acestora – 112882 m; 

− protecția malurilor albiei minore pe sectoarele cu eroziuni active și punerea în siguranță a 

digurilor pe sectoarele de curs cu bancheta dig-mal foarte redusă, prin consolidări de mal 

a căror înălțime respectă înălțimea malurilor existente (prism din anrocamente 12135 m, 

reabilitare prism din anrocamente 1700 m,  zid de sprijin 9000 m, reabilitare zid de sprijin 

115 m, consolidare vegetativă cu geogrilă 12000 m, etașare fundație dig 1500 m); 

− stabilizarea talvegului la cote impuse și punerea în siguranță a consolidărilor de mal – 35 

praguri de fund din anrocamente; 

− remeandrarea și renaturarea brațelor vechi ale râului Tur – 5 buc; 

http://www.epmc.ro/
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− crearea unor zone umede (celule de inundare) – 5 buc; 

− relocare diguri și restaurarea luncii inundabile – 10045 m; 

− cădere de anrocamente – 5 buc; 

− amenajare confluență – 3 buc; 

− reabilitare secțiune la stație hidrometrică – 3 buc; 

− realizare și reabilitare subtraversări – 8 buc; 

− echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 

Proiectul se încadrează în Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la următoarele puncte: 

− pct. 10, lit. f) construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa 

nr. 1, lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor; 

− pct. 10, lit. g) baraje și alte instalații proiectate pentru reținerea sau stocarea apei pe termen 

lung, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; 

− pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa 

nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate 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 intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 

completările ulterioare, suprafețele acoperite de proiect fiind suprapus cu 3 arii naturale protejate: 

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ROSCI0214 Râul Tur și rezervația naturală VII.10 Râul 

Tur. 

În ceea ce privește încadrarea în prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și 

completările ulterioare, proiectul propus intră sub incidența art. 48, la alineatul 1), al lucrărilor care 

se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele, punctele: 

− d) construcții de apărare împotriva acțiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări și 

consolidări de maluri și albii, rectificări și reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, 
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combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanți, corectări de torenți, 

desecări și asanări, alte lucrări de apărare; 

− h) plantări și defrișări de vegetație lemnoasă, perdele antierozionale și filtrante în zonele 

de protecție sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier; 

− k) lucrări și instalații pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a 

calității apei. 

1.1.5 Scop și obiective 

Justificarea necesității proiectului 

Evaluarea riscului la procedurea inundațiilor realizată la nivelul bazinului hidrografic a pus 

în evidență faptul că areale atât din bazinul superior al Turului, în amonte de acumularea 

Călinești, cât și areale extinse de pe sectorul din avalul acumulării Călinești prezintă risc 

semnificativ de producere a inundațiilor. 

Expertizele tehnice realizate la nivelul lucrările existente au pus în evidență o serie de 

disfuncționalități, redate în cele ce urmează. 

Barajul Călinești-Oaș 

− prezintă degradări ale paramentului amonte (rosturi între dale cu mastic bituminos distrus, 

fisuri și crăpături în dalele de beton și subspălări ale drenului de sub pereu); 

Turnul deversant 

− prezintă zone deteriorate – suprafețe ale elementelor structurale din beton ce indică o stare 

critică; 

− degradarea elementelor din beton ( fisuri, crapaturi, exfolieri); 

− starea precară a elementelor din metal (balustrade, scări, echipamente); 

− degradarea mecanismelor de manevră ale batardourilor și grătarelor; 

− lipsa echipamentelor hidromecanice; 

Descărcătorul de suprafață 

− degradarea elementelor din beton (fisuri, crăpături, exfolieri); 

− starea precară a elementelor din metal. 

Barajul Hodoș 
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− coronament cu tasări; 

− nu este asigurată capacitatea evacuatorilor;  

− degradarea elementelor din beton (fisuri, crăpături, exfolieri); 

− degradarea mecanismelor hidromecanice. 

Barajul Tămășeni 

− coronament cu tasări; 

− lipsa descărcătorului de ape mari; 

− degradarea elementelor din beton (fisuri, crăpături, exfolieri); 

− degradarea mecanismelor hidromecanice. 

Digurile existente 

− prezintă tasări ale coronamentului pe tot sectorul studiat;  

− eroziuni în corpul digului pe sectoarele de curs pe care au apărut eroziuni în mal și 

bancheta dig-mal este redusă; 

− subtraversările au echipamentele hidromecanice uzate fizic și moral. La unele 

subtraversări echipamentele hidromecanice chiar lipsesc. Este necesar să se asigure 

evacuarea în condiții bune a apelor pluviale care se pot aduna în incintele apărate. 

Consolidările de mal care constau în prism de anrocamente sau peree din piatră brută au 

fost afectate în timpul viiturilor și sunt într-o stare avansată de degradare. 

Mecanismul de producere a inundațiilor în  bazinul hidrografic al Turului (după SF 

aferent proiectului propus) 

În aval de acumularea Călineşti, digurile de pe râul Tur totalizează lungimea L = 77,20 km 

din care 36,60 km mal drept şi 40,20 km mal stâng. Lucrările de îndiguire de pe râul Tur au fost 

proiectate la debite cu probabilitate de depăşire de 2% (2 evenimente la 100 de ani), respectiv 

5% (5 evenimente la 100 de ani), debite care nu mai corespund parametrilor de proiectare actuali 

impuși prin legislația europeană din domeniul protecției la inundații. 

De la punerea în funcţiune a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, din cauza 

transportului de material solid în suspensie şi tarat, albia râului Tur s-a colmatat, conducând și la  

dezvoltarea excesivă a vegetaţiei în zonele dig - mal, având ca efect reducerea capacităţii de 

scurgere cu aproximativ 30%. Panta redusă a albiei în zona cursului inferior a râului Tur duce la 
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încetinirea scurgerii apei, iar la viituri şi ape mari nivelurile apei se menţin ridicate circa 7-14 zile, 

digurile fiind expuse înmuierii.  

În ultimii ani s-a constatat apariţia unor infiltraţii prin fundaţia şi corpul digului (apariţia unor 

grifoane la piciorul digului în incinta apărată), cauza fiind dezvoltarea unor eroziuni interne în 

corpul digului şi în fundaţie. Fenomenul se produce în zona localităţii Turulung, pe circa 1,50 km 

mal drept. Pentru punerea în siguranţă a digului este necesară executarea unor lucrări de 

etanşare a fundaţiei şi a digului. 

S-a constatat, de asemenea existenţa unor zone cu tasări importante ale digurilor care 

impun executarea unor completări de terasamente la coronament.  

Colmatarea albiei râului Tur a determinat schimbări ale morfologiei albiei și la apariția unor 

eroziuni ale malurilor, aproximativ 3.477 m pe malul drept și 2.680 m pe malul stâng, cu 

amplitudini de până la 210 m. 

Profilele longitudinale realizate pentru arealul de interes (Anexa nr. 3 a raportului privind 

impactul asupra mediului) și secțiunile-tip ale lucrărilor propuse arată nivelul apei la debite cu 

probabilitatea de producere de 1%. 

În vederea asigurării protecției la inundații a populației din localitățile aflate în aval de 

acumularea Călinești și pe cursul de apă Tur și pe afluenții acestuia pe sectorul cuprins între 

acumulare și frontiera cu Republica Ungară, lucrările au fost proiectate la un debit cu 

probabilitatea de depășire de 1% în mediul rural și respectiv 0,5% în mediul urban. În raport cu 

prevederile Directivei privind Evaluarea și Gestionarea Riscului la Inundații (2007/60/CE), s-a 

stabilit pentru componentele proiectului grad de prioritizare mare. 

Lucrările propuse prin proiect sunt cuprinse în Planul de Management al Riscului la 

Inundații – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, plan aprobat prin H.G. nr. 972/2016: 

− cod CE (M31)/cod RO_M04-1 – crearea de noi zone umede; 

− cod CE (M31)/RO_M04-2 – reconectarea și restaurarea luncii inundabile; 

− cod CE (M31)/RO_M04-4 – renaturarea malurilor cursurilor de apă (protecții vegetative); 

− cod CE (M33)/RO_M08-3 – creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări 

locale de decolmatare și reprofilare a albiei; 

− cod CE (M33)/RO_M08-4 – relocare diguri; 
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− cod CE (M35)/RO_M10-1 – mărirea gradului de siguranță a construcțiilor hidrotehnice 

existente (reabilitare: modernizări, măsuri de limitare a infiltrațiilor; 

− cod CE (M35)/RO_M10-2 – realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în 

siguranță a construcțiilor hidrotehnice existente și a echipamentelor aferente (lucrări de 

întreținere și reparații curente, modernizări, retehnologizări, etc.; 

− cod CE (M33)/RO_M11-3 – măsuri de stabilizare a albiei – recalibrări albii, parapeți, ziduri 

de sprijin, apărări de mal, stabilizare pat albie; 

− cod CE (M35)/RO_M13-4 – întreținerea albiilor cursurilor de apă și eliminarea blocajelor, 

obstacolelor pe cursurile de apă; 

− cod CE (M41)/RO_M17 – îmbunătățirea sistemelor de monitorizare/prognoză și avertizare/ 

alarmare. 

Scopul propunerii acestor măsuri este acela de a asigura protecția populației din mediu 

urban la debite ale cursurilor de apă cu probabilitatea de depășire de 0,5% în mediul urban și 

respectiv de 1% în mediul rural. Astfel prin măsurile și acțiunile care vor fi propuse este necesară 

atingerea următoarelor obiective: 

− obiective generale de management 

o evitarea/ prevenirea unor riscuri noi; 

o reducerea riscurilor existente; 

o creșterea rezilienței; 

o conștientizarea publicului; 

− obiective specifice de management 

o economic 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra infrastructurii de transport; 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra activităților economice – 

managementul riscului inundațiilor asupra terenurilor agricole; 

o social 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții – minimizarea riscului 

inundațiilor asupra comunității; 

o mediu 
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▪ suport pentru atingerea și conservarea stării ecologice bune / potențialului 

ecologic bun în conformitate cu Directiva-Cadru Apă; 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra zonele protejate pentru captarea apei 

în scopul consumului uman; 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra obiectivelor potențial poluatoare. 

o patrimoniu cultural 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural. 

Obiectivele atinse după amenajarea cursurilor de apă studiate: 

− reducerea riscului la inundație pe care îl prezintă în prezent imobilele și obiectivele sociale 

aflate in intravilanul localităților; 

− stabilizarea malurilor și a talvegului în vederea asigurării terenului de fundare al 

construcțiilor inginerești prin aplicarea de structuri cu rol antierozional și de sprijinire a 

malului; 

− punerea în siguranță a căilor de comunicație și a rețelelor de utilități; 

− reducerea riscurilor de poluare care pot apărea în timpul inundațiilor; 

− drenarea debitelor provenite din precipitațiile căzute pe suprafața intravilană a localităților; 

− reabilitarea și ecologizarea zonei adiacente malurilor cursurilor; 

− protejarea surselor de apă ale populației. 

1.1.6 Mod de abordare 

În conturarea soluției propuse spre amenajare s-a pornit de la studierea situației existente 

în zona de interes, au fost identificate vulnerabilitățile sistemului actual de protecție la producerea 

unor fenomene ce depășesc probabilitatea de 1% în mediul rural și respectiv probabilitatea de 

0,5% în mediul urban și au fost propuse măsuri de reducere a riscului la inundații. Soluțiile de 

amenajare propuse au fost fundamentate în baza Planului de Management al Riscului la Inundații 

al bazinului hidrografic Someș-Tisa, precum și a Planului pentru Prevenirea, Protecția și 

Diminuarea Efectelor Inudațiilor, prin intermediul cărora au fost identificate zonele expuse unui 

risc semnificativ de producere a inundațiilor, precum și o serie de măsuri considerate a fi necesare 

în vederea reducerii riscului de inundații din viituri rapide în zona studiată. 
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La alcătuirea analizei de opțiuni a proiectului propus au fost avute în vedere prevederile 

planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214, ariei de protecție 

specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejatede interes 

național, VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni aprobat prin Ordinul 

MMAP nr. 1177/2016, având în vedere că sectorul cursului de apă Tur din aval de acumularea 

Călinești se află sub regim de protecție. Măsurile verzi incluse în cadrul proiectului propus sunt 

unele care au beneficii asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar, o parte dintre acestea 

regăsindu-se în planul de management aprobat. 

În figura de mai jos este prezentată eficacitatea tipurilor de măsuri de protecție împotriva 

inundațiilor în raport cu vitezele cursurilor de apă. Se observă faptul că măsurile de tip verde și 

gri-verde prezintă eficacitate pe sectoarele cu viteze sub 4 m/s.  

 

Figura 1. Eficacitatea tipurilor de măsuri de protecție în raport cu vitezele cursurilor de apă 
(după Green approaches in river engineering. Supporting implementation to Green Infrastructure,2017) 
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Cu toate acestea, există măsuri de tipul împăduririlor sau al reglementării zonelor natural 

inundabile în sensul prezervării acestora, care oferă, pe termen lung, efecte pozitive și o 

gestionare mai eficientă și durabilă a debitelor excedentare la nivelul bazinului hidrografic, atât 

prin capacitatea lor de retenție a scurgerilor de suprafață, cât și prin contribuția lor la atenuarea 

efectului viiturilor. 

Restaurarea luncii inundabile a râurilor, prin îndepărtarea structurilor de protecție și prin 

redarea spațiului natural al râului reprezintă o modalitate viabilă de protecție împotriva inundațiilor 

prin utilizarea mecanismului natural de atenuare a viiturilor al râurilor. În contextul actual, al 

schimbărilor climatice, folosirea unor soluții de tipul restaurării luncii inundabile sau al prezervării 

zonelor natural inundabile, care oferă mai mult spațiu râului asigură flexibilitate în gestionarea 

riscului la inundații prin capacitatea acestora de a stoca debitele excedentare și de a încetini 

viteza de scurgere a râurilor. Dincolo de beneficiile de natură practică, de protecție împotriva 

inundațiilor, restaurarea luncilor inundabile contribuie la îmbunătățirea calității apei și a 

ecosistemelor acvatic și terestru, prin stocarea și filtrarea apei, contribuind la refacerea echilibrului 

ecologic al zonei ripariene și la sporirea diversității biologice în zonele de luncă a râurilor. Acestea 

asociază creșterea producției de biomasă, refacerea rezervelor de apă subterană, reducerea 

fenomenelor de eroziune prin încetinirea vitezei de scurgere a apei și filtrarea apei. Inundarea 

frecventă a terenurilor oferă beneficii și în ceea ce privește calitatea mediului edafic, indiferent de 

modul de utilizare a acestuia. Cazurile de bună practică au pus în evidență faptul că beneficiile 

aduse prin adoptarea unei astfel de măsuri pot fi net superioare soluțiilor structurale de tip rigid, 

atât sub aspectul protecției împotriva inundațiilor, cât și în ceea ce privește biodiversitatea, la 

costuri mult mai reduse (ex. proiectul Lenzener Elbtalaue). 

1.2 AMPLASAMENTUL PROIECTULUI 

Descrierea generală a amplasamentului proiectului, în context local și regional, 

transfrontalier 

Amplasamentul propus al proiectului este delimitat la vest de Depresiunea Țării Oașului, 

se întinde de-a lungul cursului Tur și al afluenților acestuia pe sectorul Câmpiei Livadei, o 

subdiviziune a Câmpiei Joase a Someșului cu intervale de altitudine între 101 și 150 de m până 

la frontiera de vest a Statului Român. 
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Amplasamentul lucrărilor propuse se află în proximitate față de granița nord-vestică a țării 

cu Ucraina și respectiv în proximitatea zonei de frontieră cu Republica Ungară. Lucrările de 

aducere la cotă a digului de pe malul drept al râului Tur se încheie la o distanță de aproximativ 

740 m față de frontiera cu Ucraina, iar lucrările de aducere la cotă de pe malul stâng al râului Tur 

urmează granița cu Ucraina la o distanță de aproximativ 910 m. În ceea ce privește proximitatea 

cu frontiera față de Republica Ungară, lucrările de aducere la cotă a digului de pe malul stâng al 

râului Tur se desfășoară la o distanță de aproximativ 2650 m față de frontieră. Cu privire la 

lucrările în albie, cel mai apropiat prag de fund și consolidările de mal aferente sunt propuse la o 

distanță de aproximativ 930 m în linie dreaptă, respectiv 1700 m pe cursul de apă față de Ucraina 

și 2700 m în linie dreaptă, respectiv 5000 m pe cursul de apă față de granița cu Republica Ungară. 

Sub aspect geomorfologic, zona studiată se suprapune pe două mari unități și anume 

Depresiunea Oașului, bine individualizată în masa vulcanică, care prezintă un relief variat, în care 

se disting dealurile piemontane cu altitudini între 400 și 600 m, câmpiile piemontane și luncile 

râurilor Tur, Talna, Pârâul Rău și Valea Albă și Câmpia Joasă a Someșului. Lacul de acumulare 

Călinești a fost amenajat în zona de luncă a râurilor care drenează depresiunea. Câmpia Joasă 

a Someșului se caracterizează prin forme netede sau larg ondulate, suprafața lor fiind brăzdată 

de văi și lunci și numeroase albii părăsite. 

Râul Tur, cod cadastral I-1.11, afluent al râului Tisa izvorăște din NV Munților Gutâi, la 

confluența brațelor Gorova și Turișor de la 1.050 m altitudine și drenează versanții vestici ai 

grupului de munți vulcanici Oaș-Gutâi, având o lungime pe teritoriul României de 68 km și o 

suprafață a bazinului de recepție de 1.144 km2. Prezintă o pantă medie de 14‰, un coeficient de 

sinuozitate de 1,35, suprafața lacurilor permanente este de 924 ha, volumul total al acumulăriilor 

este de 18,3 mil mc iar suprafaţa fondului forestier este de 22.698 ha. Râul Tur străbate Câmpia 

de Vest, curge pe linia frontierei dintre Ucraina și România și se varsă apoi în Tisa pe teritoriul 

Republicii Ungare. Pe o porțiune de 1,1 km râul marchează frontiera româno-ungară, iar pe un 

segment de 5,2 km urmează cursul frontierei româno-ucrainene. Afluenții principali ai râului Tur, 

care își au originea pe ramura muntoasă eruptivă sunt: Valea Rea cu Lechincioara și Valea Alba, 

Talna și Turț. În zona de câmpie, Turul primește pe stânga apele râului Racta cu afluentul Egher. 

Densitatea rețelei hidrografice în acest subbazin descrește de la 1 km/km2 în zona superioară la 

0,3 km/km2  în zona inferioară de câmpie. 
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În figura de mai jos este prezentată schema sinoptică cu situația actuală din punctul de 

vedere al structurilor majore de apărare la inundații existente în bazinul hidrografic Tur, situate 

pe teritoriul României. Aria proiectului se întinde de-a lungul Turului, începând din avalul orașului 

Negrești-Oaș și până la frontiera cu Republica Ungară. 

 

Figura 2. Schema sinoptică a structurilor de apărare existente în bazinul hidrografic Tur 
(Sursa: Analiza Cost-Beneficiu aferentă SF PP) 

 

Câmpia Someşului este amplasată în partea de vest a spaţiului hidrografic Someș-Tisa şi 

are o ușoară înclinare de la sud-est la nord-vest; este alcătuită dintr-o porţiune mai înaltă (180-

200 m), de fapt o câmpie piemontană cu interfluvii largi şi terase în evantai şi o porţiune mai joasă 

(115-125 m), reprezentată printr-o câmpie eluvială, inundabilă, cu văi puţin adânci şi albii părăsite. 

Influenţa reliefului asupra fazelor caracteristice ale scurgerii râurilor se manifestă mai mult 

indirect, prin intermediul altitudinii care determină etajarea elementelor climatice, a vegetaţiei şi a 

solurilor. Valorile medii ale precipitaţiilor, temperatura, precum şi grosimea maximă a stratului de 

zăpadă, sunt în legătură directă cu creşterea altitudinii. Astfel relieful nuanţează condiţiile de 

receptare, acumulare şi deplasare a apelor provenite din precipitaţii şi topirea zăpezilor. O 
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caracteristică importantă a acestei zone o constituie neregularităţile pantelor ca rezultat al 

degradărilor de teren cum sunt cele din bazinul Talnei. 

În ceea ce privește ponderea pe suprafețe a diferitelor intervale ale adâncimi fragmentării 

se observă asemănător densității că valorile foarte scăzute sub 50 m/km2 acoperă o suprafață 

impresionantă mai mult de 50 % din suprafața totală a bazinului. Acest fapt cum vom vedea în 

continuare se resfânge și asupra formări scurgerii din cadrul bazinului. Observăm totodată că 

valorile de peste 250 m acoperă doar puțin peste 6% din suprafața totală, și acest fapt explicabil 

prin ponderea mare a suprafețelor plane de câmpie din cadrul bazinului. 

Topografie 

Obiectivele importante asociate structurilor de apărare împotriva inundațiilor sunt 

concentrate în albiile râurilor pe spații cu topografie relativ plană, foarte puțin expuse sau fără 

expunere la alunecările de teren.  

Geologie 

Lunca din zona de amplasare a acumulării Călinești este alcătuită dintru-un depozit 

aluvionar, format din argilă prăfoasă (3-6 m grosime), bolovăniș, pietriș, nisip (5-8 m grosime). 

Roca de bază din argilă eruptivă este impermeabilă, cu excepția zonei alternabile, ce poate atinge 

4-14 m adâncime. Coeficientul de filtrație K, determinat prin pompări experimentale are 

urmatoarele valori la: 

− argile, argile prăfoase, nisipuri argiloase: K=0.001...0.01 m/zi; 

− prafuri argiloase: K=0.01...0.1 m/zi; 

− prafuri nisipoase: K=0.1...1.0 m/zi; 

− nisipuri argiloase: K=1.0...5.0 m/zi; 

− nisipuri fine grosiere: K=5.0...20.0 m/zi; 

− bolovănișuri cu pietriș: K=20.0...200m/zi. 

Pentru determinarea gradului de impermeabilizare a fundului lacului, au fost recoltate 8 

probe de pământ depus recent, după darea în exploatare a lacului iar media rezultatelor obținute 

a condus la următoarea structură granulometrică: argilă – 17.97%; prafuri argiloase – 70.02% și 

nisipuri argiloase – 12%. Astfel, în timp au loc depuneri fine și foarte fine argiloase, care contribuie 

la impermeabilizarea fundului lacului. Pierderile de apă pe sub baraj vor fi din ce în ce mai mici. 

http://www.epmc.ro/
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Barajul de pământ Călinești-Oaș închide lunca între dealul Coarnelor și dealul Desca. Versantul 

drept al văii este alcătuit dintr-un depozit cafeniu-roșcat pe o adâncime de 0.5 m și riolit galben-

cafeniu fisurat, iar versantul stâng din piroclastite degradate la suprafață, slab cimentate. Zona 

din lunca este alcătuită dintr-un depozit aluvial de 10-11 m.  

Barajul propriu-zis este de tip omogen din pământuri aluvionare fine provenite din gropi de 

împrumut, situate în cuva lacului, începând de la 100 m amonte de baraj. Adâncimea acestori 

gropi trebuie sa fie de cel puțin 2.5 m însă în realitate ele ating uneori 5-8 m. Din aceasta cauză 

apa din lac a fost pusă în legătură direct cu straturile permeabile ce trec pe sub talpa de fundație 

a barajului, favorizând o filtrație pe sub baraj. 

Geomorfologie 

Zona cercetată este situată la sud de localitatea Călineşti-Oaş şi la vest de aceasta, 

urmând cursul râului Tur, până la graniţa cu Republica Ungară. Turul este afluent al Tisei şi se 

încadrează cu întregul său bazin hidrografic în judeţul Satu Mare. Turul izvorăşte din Munţii Igniş 

şi străbate zona montană cu pante ridicate ce ajung uneori la 20‰, apoi zona depresionară a 

Oaşului, cu pante în jur de 2-8‰ şi în aval de confluenţa cu Valea Rea pătrunde în Câmpia de 

Vest, unde panta râului scade până la 0,1‰. Aici albia râului devine instabilă, se desparte în mai 

multe braţe, până la confluenţa cu Turţul, de unde este îndiguită. Primeşte ca afluenţi mai 

importanţi, de ordinul I, Valea Rea pe partea dreaptă, Talna şi Racta pe partea stângă. 

Hidrologie 

Râul Tur este afluent de stânga al Râului Tisa pe teritoriul Republicii Ungare, are lungimea 

de 68 km și suprafața bazinului de 1144 kmp. Râul Tur izvorăște din partea de vest a Munților 

Gutâi de sub cumpăna de ape dintre vârful Rotundu și vârful Pietroasa, la altitudinea de 1050 m. 

Străbate mai întâi versantul de vest al Munților Gutâi prin intermediul unei pante 

accentuate de 20‰, intră apoi în Depresiunea Oaș trecând prin orașul Negrești-Oaș unde panta 

scade la 2-8‰, iar în aval de confluența cu Valea Rea pătrunde în Câmpia Someșului pe care o 

traversează de la est la vest cu un curs domol, meandrat, determinat de scăderea pantei la 0,1‰. 

În cursul inferior albia devine instabilă, se despletește și se meandrează puternic. În arealul 

comunei Călinești-Oaș s-a realizat lacul de acumulare Călinești cu suprafața bazinului aferent de 

379 kmp și o rețea de cursuri care izvorăsc din munții Oaș și Gutâi pe care râul Tur le colectează 

amonte de acumulare: Lechința, Valea Rea și Valea Alba. Bazinul hidrografic amonte de 

http://www.epmc.ro/
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acumulare reprezintă 30% din întregul bazin al râului Tur pe teritoriul României. Afluentul principal 

aval de acumulare este pârâul Turț (cod cadastral 1.11.4). 

Acumularea este situată pe râul Tur, cod cadastral I-1.11, la cca 8 km amonte de 

confluența cu râul Talna, în perimetrul localității Călinești-Oaș, aval de confluența râului Tur cu 

Valea Rea. Debitul mediu multianual este de 5,07 m3/s iar debitul maxim în acumulare cu 

asigurarea de 1% de 370 m3/s. 

Din cauza condiţiilor de frontieră dintre România şi Republica Ungară şi a îndiguirii 

integrale a luncii inundabile, acumularea Călineşti are în principal rolul de atenuare a undelor de 

viitură. Se urmăreşte atât respectarea debitelor maxime din secţiunea de frontieră (Qmax 0,5% = 

310 m3/s, Qmax 2% = 275 m3/s, cât şi protecţia lucrărilor de îndiguire din aval. În domeniul 

debitelor mici, acumularea trebuie să asigure debitul salubru Q = 0,1 m3/s şi pe cel de servitute 

Q = 0,2 m3/s. 

Rezultatele studiilor de inundabilitate pentru zona proiectului 

Pentru identificarea zonelor expuse riscului la inundații în bazinul hidrografic Tur (benzile 

de inundabilitate la evenimente cu probabilitatea de producere de 1% pentru mediul rural (1 

eveniment la 100 de ani) și de 0,5% pentru mediul urban (1 eveniment la 200 de ani) au fost 

efectuate modelări hidraulice ale viiturilor pornind de la modelul digital de elevație a terenului și 

folosind înregistrările debitelor istorice la stațiile hidrometrice existente la nivelul bazinului 

hidrografic, precum și debitele cu probabilitatea de producere de 1%, respectiv de 0,5%, 

prognozate de INHGA. La stabilirea soluțiilor propuse prin proiect au fost avute în vedere 

următoarele elemente (cf. Analizei Cost – Beneficiu aferentă SF): 

1. nivelul actual al populaţiei separat pe urban/rural considerând datele furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică cu privire la populaţie pe perioada 2014-2016, inclusiv datele de la 

recensământul din 2011; 

2. zonele afectate în timpul ultimelor viituri precum şi principalele cauze care au dus la 

producerea avarierilor şi a inundaţiilor anterioare; 

3. lucrările existente atât pe cursurile de apă studiate cât şi în întreg bazinul hidrografic şi 

integrarea lucrărilor proiectate în cadrul natural; 

4. reducerea riscului la inundaţii la un nivel acceptabil pentru populaţia riverană, în 

conformitate cu practicile şi politicile naţionale şi europene; 

http://www.epmc.ro/
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5. o abordare strategică pe termen lung, ținând cont de tendinţele naturale de evoluţie a 

cursului de apă; 

6. reducerea impactului asupra mediului atât în timpul execuţiei cât şi în timpul exploatării 

lucrărilor proiectate. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate de manieră sintetică rezultatele modelării hidraulice 

realizate cu identificarea populației, proprietăților și infrastructurii expuse actualmente riscului de 

producere a inundațiilor în bazinul hidrografic Tur și situația previzionată după realizarea 

proiectului propus. 

 Tabel 1. Risc la inundaţii actual şi previzionat în zona proiectului 

Indicatori de risc la inundaţii Unitate Înainte de 
proiect 

După 
proiect 

Proprietăţi expuse riscului Nr. 
prop 

4.753 0 

Risc ridicat % 29%  

Risc moderat 40%  

Risc scăzut 31%  

Populaţie expusă riscului (populație expusă direct) Nr. 
prop 

12.875 0 

Risc ridicat % 29%  

Risc moderat 40%  

Risc scăzut 31%  

Suprafaţă teren agricol expus riscului Ha 5.760 1.013 

Risc ridicat % 20% 0 

Risc moderat 35% 0 

Risc scăzut 45% 100% 

Lungime de infrastructură de transport expusă 
riscului 

Km 131,95 0 

Poduri/podeţe la risc buc 27  

 

Folosințele actuale ale terenului pe amplasamentele proiectului și în vecinătatea 

acestora 

Proiectul care face obiectul prezentei documentații este propus a fi realizat la nivelul unor 

corpuri de apă de suprafață. Folosințele actuale ale terenului de pe amplasamentele proiectului 

și din vecinătatea acestora sunt descrise în baza observațiilor din teren, a informațiilor obținute 

din studierea bazei de date Corine Land Cover 2018 și a informațiilor din certificatul de urbanism 

emis pentru proiectul propus.  

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

3
3

 

Terenurile la nivelul cărora va fi realizat proiectul propus sunt incluse în următoarele 

categorii, din punctul de vedere al folosinței: curs de apă, diguri, baraj, canale de desecare, teren 

arabil extravilan, pășuni, teren arabil intravilan, terenuri forestiere, drumuri naționale, drumuri 

județene, drumuri comunale, drumuri de exploatare, străzi și ulițe, curți-construcții (locuințe), 

drumuri propuse spre modernizare. 

Lucrările ce urmează a fi realizate în vederea creșterii volumului de atenuare a acumulării 

Călinești sunt amplasate la nivelul corpului barajului. Din punctul de vedere al folosinței corpului 

de apă, acesta este utilizat în primul rând în scop de atenuare a viiturilor, apoi în scop de agrement 

și pentru piscicultură. 

Arealul din avalul acumulării Călinești și până la frontiera de Stat cu Republica Ungară și 

respectiv cu Ucraina este caracterizat de o utilizare a terenului variată. Este necesar a fi menționat 

faptul că râul Tur este îndiguit pe ambele maluri în avalul acumulării Călinești, digurile fiind situate 

la distanță variabilă între aproximativ 98 m în zona din aval de confluența cu râul Turț, în Turulung, 

până la aproximativ 643 m în aval de Balta Porumbești. Digurile existente sunt propuse pentru 

aducerea la cotă, acolo unde structura lor este degradată și de aducere la cotă, pentru a asigura 

protecția incintei apărate la evenimente cu probabilitatea de producere de 1%. 

Suprafața dintre diguri este acoperită cu vegetație naturală, meandrele vechi ale Turului și 

suprafețe din lunca inundabilă a acestuia fiind acoperite în mare parte a anului cu apă și cu 

vegetație hidrofilă; aceste areale prezintă importantă valoare ecologică, de altfel întregul areal 

delimitat de cele două diguri în aval de acumularea Călinești constituind rezervație naturală, sit 

de interes comunitar și arie de protecție specială avifaunistică. Pentru a asigura permanența 

stratului de apă la nivelul meandrelor vechi ale Turului, prin proiectul propus sunt avute în vedere 

lucrări în vederea reconectării acestora cu actualul curs al râului. Digurile propriu-zise sunt 

acoperite cu vegetație ierboasă. 

Lucrările de relocare a digurilor propuse au rolul de a extinde lunca inundabilă a râului Tur 

și de a da mai mult spațiu râului. Suprefețele de teren redate luncii inundabile sunt reprezentate 

de terenuri arabile, terenuri cu vegetație naturală, pășuni, mlaștini și pădure. Terenurile 

mlăștinoase sunt în parte amenajate cu canale de desecare. 

În localitățile de pe cursurile afluenților suprafețele de teren agricol sunt cu un grad mai 

ridicat de fragmentare, o parte semnificativă a acestora fiind acoperite de livezi.  

http://www.epmc.ro/
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În afara luncii inundabile delimitate de cele două diguri, terenurile au mai multe tipuri de 

folosință: pășuni folosite pentru creșterea animalelor, teren arabil, în general cultivat pe parcele 

cu suprafețe reduse, teren arabil intercalat cu suprafețe de fâneață, teren ocupat de culturi 

agricole, intercalat cu suprafețe semnificative de vegetație naturală. În proximitatea digurilor se 

află și suprafețe împădurite extinse. Polderul Dimoșag este propus a fi realizat în aval de 

confluența Turului cu Talna, pe malul stâng al râului. Cea mai mare parte a suprafeței care 

delimitează amplasamentul polderului este acoperită de pădurea Dimoșag, care va fi inundată 

atunci când polderul va funcționa. 

Servituțile instituite pe terenurile cu care se suprapune proiectul propus sunt următoarele: 

− zonă de protecție Frontieră de Stat; 

− zonă de protecție drum național DN 19, DN 1C; 

− zonă de protecție drum județean DJ 109L, DJ 197A, DJ 197B; 

− zonă de protecție drumuri comunale; 

− zonă de protecție linie CFR; 

− zonă de protecție LEA 0,4 kV, LEA 20 LEA kV, LEA 110 kV, LEA 400 kV; 

− zonă de protecție pentru ape de suprafață, izvoare, văi, diguri, poduri, baraje; 

− zonă de protecție linii aeriene (telefonie, fibră optică); 

− zonă de protecție magistrală transport gaze naturale; 

− zonă de protecție rețele de distribuție gaze naturale; 

− zonă de protecție situri arheologice; 

− zonă de protecție obiectiv cu valoare de patrimoniu; 

− zonă de protecție canale de desecare; 

− zonă de protecție fond silvic; 

− zonă de protecție drum expres propus și drum de ocolire propus;  

− zonă inundabilă (mlaștină, băltire); 

− zonă seismică D și E; 

− zonă de protecție sanitară (stație de epurare, stație de captare apă); 

− zonă de protecție conductă de aducțiune apă (Tămășeni – Băbești) și conductă apă brută; 

− zonă cu risc de alunecare mediu și redus; 

http://www.epmc.ro/
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− zonă de protecție stație hidrometrică; 

− zona ariei naturale protejate – „Cursul inferior al râului Tur”, conform Legii nr. 5/2000, 

Rezervația complexă „Râul Tur”, conform HG nr. 2151/2004, situl de importanță 

comunitară „Râul Tur” conform Ordinului nr. 1964/2007, respectiv aria de protecție 

specială avifaunistică „Lunca Inferioară a Turului”, conform HG nr. 1284/2007. 

Harta folosințelor terenurilor la nivelul bazinului hidrografic al râului Tur este prezentată în 

cadrul secțiunii 3.3 a prezentului document. 

Limite administrative ale amplasamentului proiectului propus – descrierea 

localităților  

Modul în care este distribuit spațiul construit este o consecință a caracteristicilor 

geomorfologice ale terenurilor și a situării în raport cu resursa de apă (râul Tur și afluenții). Orașul 

Negrești-Oaș este traversat de la est la vest de Tur, zona construită fiind distribuită relativ simetric 

pe cele două maluri ale cursului de apă. Rețeaua stradală are o distribuție rectangulară, iar 

structura intravilanului este una compactă. Caracteristici similare prezintă și localitatea Vama. 

Localitatea Călinești-Oaș este desfășurată pe versantul drept al acumulării Călinești. Arealul 

acoperit de aceasta este unul specific zonelor de versant, cu declivitate ridicată și cu grad de 

fragmentare a reliefului mai ridicat. În consecință, spațiul construit este distribuit de manieră mai 

răsfirată. Localitățile situate în proximitatea râului Tur în avalul acumulării Călinești au în general 

structură liniară (Coca, Gherța Mică, Turulung etc). 

Din punct de vedere administrativ, proiectul propus se întinde pe suprafața a 15 unități 

administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, conform certificatului de urbanism nr. 4/18.03.2019 

(Anexa nr. 4 a prezentei documentații), după cum urmează: 

1. Comuna Călinești-Oaș; 

2. Comuna Turulung; 

3. Comuna Turț; 

4. Comuna Gherța Mică; 

5. Orașul Livada; 

6. Comuna Agriș; 

7. Comuna Micula; 

8. Comuna Halmeu; 

http://www.epmc.ro/
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9. Comuna Lazuri; 

10. Comuna Porumbești; 

11. Comuna Bătarci; 

12. Comuna Orașul Nou; 

13. Comuna Racșa; 

14. Comuna Vama; 

15. Orașul Negrești-Oaș. 

 

Figura 2. Aria de desfășurare a proiectului (după https://pe-harta.ro/satu%20mare/) 

 

Limitele amplasamentului proiectului și suprafețele de teren ocupate de lucrările propuse 

prin proiect reies din planul de ansamblu și din planurile de situație ale proiectului (anexele nr. 5 

și nr. 6 ale prezentei documentații). 
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1.3 DESCRIEREA AMENAJĂRILOR EXISTENTE 

La nivelul spațiului hidrografic al râului Tur, există structuri de apărare împotriva inundațiilor 

sub formă de îndiguiri, consolidări de maluri, regularizări, acumulări permanente și 

nepermanente. Acumularea permanentă existentă la nivelul bazinului hidrografic Tur este cea de 

la Călinești-Oaș. Aceasta are un volum maxim de 26,846 mil. mc, volum de atenuare de 18,413 

mil. mc și acoperă o suprafață de 394 ha. În caz de accident sau de manevre greșite, localitățile 

potențial afectate sunt: Coca, Călinești, Livada, Adrian, Turulung, Turulung Vii, Drăgușeni, Agriș, 

Mesteacăn, Porumbești, Cidreag, Halmeu, Dabolț, Băbești, Micula, Micula Nouă, Bercu Nou, 

Bercu, Nisipeni. În tabelele de mai jos sunt prezentate amenajările existente la nivelul zonei 

studiate. 

Tabel 2. Informații privind acumulările nepermanente existente în B.H. Tur  

Nr. 
crt. 

Denumire Curs de apă Amplasament 
Înălțime 
baraj (m) 

Volum 
atenuare 
(mil.mc.) 

Anul punerii în 
funcțiune 

1 Hodoș p. Hodoș Turț 2.5 0.226 1977 

2 Tămășeni 
p. Hodoș  
afl. Egher 

Halmeu, Batarci, 
Turț 

4.65 0.430 1976 

 

Tabel 3. Informații privind lucrările de îndiguire existente în B.H. Tur 

Nr. 
crt. 

Denumire 
dig 

Denumire 
incintă 

S estimată 
a incintei 
apărate 

(ha) 

Obiective 
apărate 

(localități) 

Anul de 
punere în 
funcțiune 

Dimensiuni dig 

L dig 
(km) 

l corona-
ment  (m) 

h 
medie 

(m) 

1.  

dig mal 
stâng râu 

Tur 

frontiera 
Ungaria - 
Turulung - 
Pășunea 
Mare - 

Orașu Nou 

131221 

Orașu Nou, 
Călinești 

Oaș, 
Pasunea 

Mare, 
Livada, 
Adrian, 

Turulung, 
Draguseni, 

Micula, 
Micula Noua, 
Bercu Nou, 

Lazuri, Bercu 

1956 ; 
1973 

31,200 3 3.3 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
dig 

Denumire 
incintă 

S estimată 
a incintei 
apărate 

(ha) 

Obiective 
apărate 

(localități) 

Anul de 
punere în 
funcțiune 

Dimensiuni dig 

L dig 
(km) 

l corona-
ment  (m) 

h 
medie 

(m) 

2.  

dig mal 
stang Talna 

- 131221 

Orasu Nou, 
Calinesti 

Oas, 
Pasunea 

Mare, 
Livada, 
Adrian, 

Turulung, 
Draguseni, 

Micula, 
Micula Noua, 
Bercu Nou, 

Lazuri, Bercu 

1973 11,170 2.5 2 

3.  

dig mal 
stang Talna  

Racsa-
Orasu Nou 

81 Racsa, 
Orasu Nou 

1973 2,065 2.5 2.5 

4.  

dig mal 
stang Talna  

Racsa  17.8 Racsa 1973 0,915 2.5 2.5 

5.  

dig mal 
stang Tur  

Prilog - 
Coca 

931 

Orasu Nou, 
Prilog, 

Calinești 
Oas, Coca 

1973 5,390 3 3.3 

6.  

dig mal 
drept Talna  

-  931 

Orasu Nou, 
Prilog, 

Calinești 
Oas, Coca 

1973 11,090 2.5 2.5 

7.  

dig mal 
drept Talna  

Prilog- 
Vama 

187 

Vama, 
Racsa, 

Orasu Nou, 
Prilog 

1973 6,295 2.5 2.5 

8.  

dig mal 
stang Tur 
superior 

Remetea 
Oasului - 

Tur 
165 

Negresti 
Oas, sat Tur 

1973 3,980 2.5 1.7 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
dig 

Denumire 
incintă 

S estimată 
a incintei 
apărate 

(ha) 

Obiective 
apărate 

(localități) 

Anul de 
punere în 
funcțiune 

Dimensiuni dig 

L dig 
(km) 

l corona-
ment  (m) 

h 
medie 

(m) 

9.  

dig mal 
drept Tur 
superior 

sat Tur  325 
Negresti 

Oas, sat Tur 
1973 4,600 2.5 2.2 

10.  
dig mal 

drept Tur  

frontiera 
Ungaria –
Mesteacan 
-Turulung 

8100 

Turulung, 
Halmeu, 
Babesti, 

Mesteacan, 
Dabolt, 

Porumbesti, 
Cidreag 

1956;1973 16,000 3 3 

11.  
dig mal 

drept Turt  
-  8100 

Turulung, 
Halmeu, 
Babesti, 

Mesteacan, 
Dabolt, 

Porumbesti, 
Cidreag 

1973 5,27 2.5 2.3 

12.  

dig mal 
drept Turt-

Hodos 
 - 8100 

Turulung, 
Halmeu, 
Babesti, 

Mesteacan, 
Dabolt, 

Porumbesti, 
Cidreag 

1973 3,7 2.5 1.3 

13.  
dig mal 

drept Turt 
Turulung 
Vii - Turt  

197 
Turt, 

Turulung, 
extravilan 

1973 2,66 2.5 2.3 

14.  
dig mal 

stâng Turt -
Hodos 

 - 197 
Turt, 

Turulung, 
extravilan 

1956 2,170 2.5 1.3 

15.  
dig mal 

stâng Turt  
Turt 49 Turt 1973 1,625 2.5 1.9 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
dig 

Denumire 
incintă 

S estimată 
a incintei 
apărate 

(ha) 

Obiective 
apărate 

(localități) 

Anul de 
punere în 
funcțiune 

Dimensiuni dig 

L dig 
(km) 

l corona-
ment  (m) 

h 
medie 

(m) 

16.  
dig mal 

stâng Turt 
Gherta 
Mare 

197 
Turt, Gherta 

Mare 
1973 3,73 2.5 1.9 

17.  
dig mal 

drept Tur  

Turulung - 
Turulung 

Vii 
941 

Turulung, 
Turulung Vii 

1973 7,330 3 2.6 

18.  
dig mal 

stang Turt  
 - 941 

Turulung, 
Turulung Vii 

1973 6,5 2.5 1.9 

19.  
dig mal 

drept Tur  

Turulung 
Vii - Gherta 

Mica 
260 Gherta Mica 1973 3,17 3 2.6 

20.  
dig mal 

drept rau 
Tur  

Gherta 
Mica 

198 Gherta Mica 1973 1,4 3 2.6 

21.  
dig mal 

drept rau 
Tur 

Gherta 
Mica- 

Calinesti 
Oas 

125 
Calinesti 

Oas, Gherta 
Mica 

1973 2,7 3 2.6 

22.  

dig mal mal 
drept rau 

Tur 

Calinesti 
Oas  

62 
Calinesti 

Oas  
1973 1,32 3 2.6 

 

Expertizele tehnice realizate la nivelul lucrările existente au pus în evidență o serie de 

disfuncționalități, redate în cele ce urmează. 

Barajul Călinești-Oaș 

− prezintă degradări ale paramentului amonte (rosturi între dale cu mastic bituminos distrus, 

fisuri și crăpături în dalele de beton și subspălări ale drenului de sub pereu); 

Turnul deversant 

− prezintă zone deteriorate – suprafețe ale elementelor structurale din beton ce indică o stare 

critică; 
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− degradarea elementelor din beton ( fisuri, crapaturi, exfolieri); 

− starea precară a elementelor din metal (balustrade, scări, echipamente); 

− degradarea mecanismelor de manevră ale batardourilor și grătarelor; 

− lipsa echipamentelor hidromecanice; 

Descărcătorul de suprafață 

− degradarea elementelor din beton (fisuri, crăpături, exfolieri); 

− starea precară a elementelor din metal. 

Barajul Hodoș 

− coronament cu tasări; 

− nu este asigurată capacitatea evacuatorilor;  

− degradarea elementelor din beton (fisuri, crăpături, exfolieri); 

− degradarea mecanismelor hidromecanice. 

Barajul Tămășeni 

− coronament cu tasări; 

− lipsa descărcătorului de ape mari; 

− degradarea elementelor din beton (fisuri, crăpături, exfolieri); 

− degradarea mecanismelor hidromecanice. 

Digurile existente 

− prezintă tasări ale coronamentului pe tot sectorul studiat;  

− eroziuni în corpul digului pe sectoarele de curs pe care au apărut eroziuni în mal și 

bancheta dig-mal este redusă; 

− subtraversările au echipamentele hidromecanice uzate fizic și moral. La unele 

subtraversări echipamentele hidromecanice chiar lipsesc. Este necesar să se asigure 

evacuarea în condiții bune a apelor pluviale care se pot aduna în incintele apărate. 

Consolidările de mal care constau în prism de anrocamente sau peree din piatră brută au 

fost afectate în timpul viiturilor și sunt într-o stare avansată de degradare. 

Tabelul de mai jos cuprinde situația existentă a lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor 

la nivelul bazinului hidrografic Tur și situația previzionată după realizarea lucrărilor propuse prin 

proiect (cf. Analizei cost-beneficiu aferentă SF). 
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Tabel 4. Situația existentă și propusă a lucrărilor pentru gestionarea riscului la inundaţii amplasate în zona 
proiectului 

Active de gestionare a riscului la inundaţii Unitate Înainte de 

proiect 

După 

proiect 

Lungime totală terasamente şi diguri km 131,6 131,6 

În stare bună sau mai bună  

% 

30 90 

În condiţii echitabile 40 10 

În stare proastă sau mai scăzut 30 0 

Lungime totală curs de apă km 109 109 

În stare bună sau mai bună  

% 

- - 

În condiţii echitabile - - 

În stare proastă sau mai scăzut - - 

Lungime totală curs de apă protejat riscuri la inundaţii 

(inclusiv protecţia malurilor) 

km 62,8 62,8 

În stare bună sau mai bună  

% 

72 78 

În condiţii echitabile 23 11 

În stare proastă sau mai scăzut 5 11 

Lungime totală protecţie maluri km 27.5 27,5 

În stare bună sau mai bună  

% 

60 100 

În condiţii echitabile 34 0 

În stare proastă sau mai scăzut 6 0 

Volum total acumulări atenuare viituri m3 18.413.000 21.413.000 

Număr acumulări atenuare viituri Nr. prop 1 1 

În stare bună sau mai bună % din 

volumul 

total 

70 95 

În condiţii echitabile 30 5 

În stare proastă sau mai scăzut 0 0 

Volumul total acumulări nepermanente m3 1.193.000 21.593.000 

Număr acumulări nepermanente  Nr. prop 6 7 

În stare bună sau mai bună % din 

volumul 

total 

70 95 

În condiţii echitabile 30 5 

În stare proastă sau mai scăzut 0 0 

Suprafaţă totală a zonelor umede inundabile km2 6,6 16.8 

Numărul de zone umede inundabile Nr. prop 1 10 

În stare bună sau mai bună % din 

suprafaţa 

total 

100 100 

În condiţii echitabile 0 0 

În stare proastă sau mai scăzut 0 0 
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1.4 CARACTERISTICILE FIZICE ALE PROIECTULUI, INCLUSIV ALE LUCRĂRILOR DE 

DEMOLARE 

Lucrările propuse la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale sunt prezentate din 

amonte spre aval, în tabelul de mai jos: 

Tabel 5. Lista lucrărilor propuse pe cele 3 cursuri de apă 

Nr. 

crt 

Unitate administrativ-

teritorială 
Tip lucrare 

Capacitate 

totală 

Lucrări pe cursul de apă Talna 

1. Orașul Negrești-Oaș, 

localitatea Luna 

Zid de sprijin mal drept 910 m 

Zid de sprijin mal stâng 900 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Zid de sprijin mal stâng 190 m 

2. Comuna Vama, 

localitatea Vama 

Zid de sprijin mal drept 985 m 

Zid de sprijin mal stâng 1015 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Zid de sprijin mal drept 945 m 

Zid de sprijin mal stâng 625 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Zid de sprijin mal stâng 430 m 

Prag de fund 6 m 

3. Comuna Vama, 

comuna Racșa, 

comuna Orașu Nou 

Aducere la cotă dig mal drept 6821 m 

4. Comuna Racșa, 

comuna Orașu Nou 

Aducere la cotă dig mal stâng 1247 m 

Aducere la cotă dig mal drept 5211 m 

5. Comuna Orașu Nou Aducere la cotă dig mal stâng 2565 m 

6. Comuna Racșa, 

comuna Orașu Nou, 

comuna Călinești-Oaș 

Aducere la cotă dig mal stâng 10260 m 

7. Comuna Orașu Nou, 

comuna Călinești-Oaș, 

comuna Gherța Mică 

Aducere la cotă dig mal drept 5548 m 

8. Comuna Călinești-Oaș, 

comuna Gherța Mică 
Drumuri de acces/exploatare 1638 m 

9. Comuna Călinești-Oaș Organizare de șantier 2000 mp 

Lucrări pe cursul de apă Turț 

1. Comuna Turț Zid de sprijin mal drept 985 m 
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Nr. 

crt 

Unitate administrativ-

teritorială 
Tip lucrare 

Capacitate 

totală 

Zid de sprijin mal stâng 340 m 

Prag de fund 6 m 

Zid de sprijin mal stâng 170 m 

Zid de sprijin mal drept 210 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Zid de sprijin mal drept 160 m 

Zid de sprijin mal stâng 165 m 

Prag de fund 6 m 

Zid de sprijin mal drept 275 m 

Zid de sprijin mal stâng 280 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Zid de sprijin mal drept 215 m 

Zid de sprijin mal drept 200 m 

Aducere la cotă dig mal drept 1670 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 35 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 35 m 

Prag de cădere h=0.40 m 23 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 35 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 35 m 

Prag de cădere h=0.40 m 23 m 

Aducere la cotă dig mal stâng 1045 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 35 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 35 m 

Prag de cădere h=0.40 m 23 m 

Aducere la cotă dig mal drept 385 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 35 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 35 m 

Prag de cădere h=0.40 m 23 m 

Aducere la cotă dig mal stâng 895 m 

Aducere la cotă dig mal drept 1285 m 

Organizare de șantier 2000 mp 

2.  Comuna Turț, comuna 

Turulung 

Aducere la cotă dig mal stâng 2710 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 35 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 35 m 

Prag de cădere h=0.40 m 23 m 

Aducere la cotă dig mal drept 3740 m 

Aducere la cotă dig mal drept 3505 m 

Lucrări pe cursul de apă Tur 

1. Comuna Călinești-Oaș Reabilitare baraj și creșterea capacității de atenuare a 

acumulării Călinești (batardou) 
800 m 

Aducere la cotă diguri amonte baraj 2800 m 
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Nr. 

crt 

Unitate administrativ-

teritorială 
Tip lucrare 

Capacitate 

totală 

Aducere la cotă dig mal drept 1315 m 

Reabilitare zid mal drept aval baraj 115 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 120 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 155 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 110 m 

Reabilitare prism din anrocamente 100 m 

Aducere la cotă dig mal drept 3630 m 

Aducere la cotă dig mal stâng 5275 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 235 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 120 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 60 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 90 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 100 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 110 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 145 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 120 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 175 m 

2. Comuna Călinești-Oaș, 

comuna Gherța Mică 

Aducere la cotă dig mal drept 3630 m 

Aducere la cotă dig mal stâng 5275 m 

3. Comuna Gherța Mică Aducere la cotă dig mal drept 3685 m 

Aducere la cotă dig mal drept 7600 m 

Zonă inundabilă mal drept  

Consolidare vegetativă dig mal drept 600 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 540 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 210 m 

Amenajare confluență 30.75 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 150 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 85 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 235 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 85 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 295 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 730 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 100 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 220 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 260 m 
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Nr. 

crt 

Unitate administrativ-

teritorială 
Tip lucrare 

Capacitate 

totală 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 125 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 110 m 

Aducere la cotă dig mal drept 7385 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 300 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 85 m 

Deversor de acces 200 m 

Uvraj de control 240 m 

4. Comuna Gherța Mică, 

comuna Livada 
Aducere la cotă dig stâng la cota 137,05 6950 m 

5. Comuna Călinești-Oaș, 

comuna Gherța Mică, 

comuna Livada 

Polder Dimoșag Vtot=20,4 mil. mc 

6. Comuna Livada Descărcător de suprafață 50 m 

Turn de manevră și golire de fund   

7. Comuna Livada, 

comuna Călinești-Oaș 
Dig de contur polder Dimoșag 9250 m 

8. Comuna Livada Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 80 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 195 m 

Aducere la cotă dig mal stâng 1445 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 125 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 115 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 90 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 230 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

9. Comuna Livada, 

comuna Turulung 

Relocare dig mal stâng (dig nou 2635, eliminat 2941 m) 2635 m 

Restaurare luncă inundabilă mal stâng  

10. Comuna Turulung Consolidare vegetativă dig mal drept 180 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 160 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 130 m 

Reabilitare prism din anrocamente mal drept 370 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 265 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 210 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Reabilitare prism din anrocamente mal drept 55 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 125 m 

Reabilitare prism din anrocamente mal drept 350 m 

Amenajare confluență 30.75 m 

Aducere la cotă dig mal drept 3345 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 800 m 
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Nr. 

crt 

Unitate administrativ-

teritorială 
Tip lucrare 

Capacitate 

totală 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 1030 m 

Etanșare fundație dig mal drept 800 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 550 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 660 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Reabilitare secțiune la stația hidrometrică 10 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 780 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 275 m 

Prag de fund 6 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 205 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 275 m 

Etanșare fundație dig mal drept 700 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 310 m 

Renaturare braț 1 buc 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 180 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 190 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 145 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 275 m 

Reabilitare prism din anrocamente mal drept 100 m 

Renaturare braț 1 buc 

Reabilitare prism din anrocamente mal stâng 120 m 

Amenajare confluență 30.75 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 495 m 

Renaturare braț 1 buc 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 315 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 325 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Relocare dig mal drept (dig nou 1060, dig eliminat 1368) 1060 m 

Restaurare luncă inundabilă mal drept  

Aducere la cotă dig mal drept 780 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 190 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 145 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 375 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 130 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 120 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 130 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 130 m 
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Nr. 

crt 

Unitate administrativ-

teritorială 
Tip lucrare 

Capacitate 

totală 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 260 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 70 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 345 m 

11. Comuna Turulung, 

comuna Halmeu 

Relocare dig mal drept (dig nou 2960 m, dig eliminat 3758 

m) 
2960 m 

Restaurare lunca inundabilă mal drept  

12. Comuna Turulung, 

comuna Agriș, comuna 

Micula 

Aducere la cotă dig mal stâng 16750 m 

13. Comuna Agriș Renaturare braț 2 buc 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 145 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 185 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 175 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 150 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 120 m 

14. Comuna Halmeu Reabilitare prism din anrocamente mal drept 220 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Reabilitare prism din anrocamente mal drept 315 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 140 m 

15. Comuna Halmeu, 

comuna Porumbești 
Aducere la cotă dig mal drept 3570 m 

16. Comuna Micula Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 320 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 160 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 215 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 245 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 150 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 130 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 150 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 190 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 200 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 265 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 190 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 25 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 160 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 310 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 200 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 170 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 170 m 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 330 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 315 m 
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Nr. 

crt 

Unitate administrativ-

teritorială 
Tip lucrare 

Capacitate 

totală 

Consolidare vegetativă dig mal stâng 440 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 115 m 

Consolidare mal stâng cu prism din anrocamente 170 m 

17. Comuna Porumbești  Consolidare vegetativă dig mal drept 225 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 230 m 

Reabilitare prism din anrocamente mal drept 70 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 205 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 200 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 125 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 285 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 150 m 

Prag de fund 6 m 

Relocare dig mal drept (dig nou 3390 m, dig eliminat 1338 

m) 
3390 m  

Zona inundabilă mal drept  

Aducere la cotă dig mal drept 1465 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 185 m 

Consolidare vegetativă dig mal drept 150 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 200 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Consolidare mal drept cu prism din anrocamente 25 m 

Prag de fund 6 m 

Reabilitare acumulare Hodoș 0 

Reabilitare acumulare Tămășeni 0 

18. Comuna Călinești-Oaș, 

Comuna Turulung 
Organizări de șantier Tur 4000 mp 

19. Comuna Livada, 

comuna Turulung 
Drumuri de acces/exploatare 1767 m 

  Subtraversări 8 buc 

 

La cele prezentate anterior se adaugă și 8 lucrări de subtraversare a digurilor cu clapet și 

stăvilare. Totodată, vor fi realizate lucrări de igienizare a zonei proiectului pe o suprafață 

aproximativă de 225,34 ha. Suprafețele aferente lucrărilor hidrotehnice în aval de acumularea 

Călinești și pe afluenții Talna și Turț însumează aproximativ 86,84 ha care vor fi ocupate 

permanent de lucrări. Cea mai mare parte a lucrărilor propuse sunt reprezentate de aduceri la 

cotă ale digurilor existente (prin lărgirea amprizei), iar din totalul de 225,34 ha ocupate temporar 

de proiect, aproximativ 209,74 ha sunt suprafețe care se renaturează odată cu încheierea etapei 
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de realizare a proiectului. Descrierea detaliată a ocupării temporare și definitive a terenului este 

prezentată în secțiunea 4.3 a prezentului document. 

Lucrări necesare organizării de șantier 

Pe perioada de desfăşurare a execuţiei lucrărilor este necesară realizarea unor organizări 

de şantier, unde se vor depozita materialele necesare execuţiei lucrărilor, deşeurile rezultate din 

execuţie şi unde vor fi amplasate containerul mobil pentru vestiar, containerul pentru portar, 

punctul PSI. La nivelul organizărilor de şantier va fi amenajată o zonă pentru gararea 

autovehiculelor şi utilajelor folosite la execuţia lucrărilor şi vor fi amplasate grupuri sanitare cu 

toalete ecologice.  

La stabilirea locațiilor organizărilor de șantier s-a avut în vedere reducerea la minimum a 

necesarului de suprafețe acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării planului 

de execuție a proiectului, dirijarea și concentrarea activității în perimetrul vizat și utilizarea unor 

suprafețe minime ocupate cu depozitări. Pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect vor fi 

amenajate 4 organizări de șantier principale; alegerea precisă a locațiilor organizărilor de șantier 

depinde de disponibilitatea terenurilor la nivelul administrațiilor locale. La întocmirea 

documentației tehnice privind organizarea execuției se va avea în vedere ca organizările de 

șantier să fie amenajate pe terenuri neproductive și fără valoare ecologică, în zona de intravilan 

sau la limita intravilanului, de preferat pe suprafețe de teren care au mai servit acestui scop și 

anterior. 

Pentru amenajarea organizărilor de șantier, se va decoperta stratul vegetal pe suprafaţa 

aferentă, după care se va aşterne un strat de balast. Incinta amenajată va fi împrejmuită pe durata 

execuţiei lucrărilor. Pentru accesul la amplasamentele organizărilor de șantier se vor utiliza strict 

căile de acces existente și nu vor fi realizare accese suplimentare în organizările de șantier și în 

zonele de lucru. La nivelul organizărilor de șantier nu vor fi stocate materiale combustibili, uleiuri 

și alte materiale cu caracter periculos. 

Principalele forme de impact ale lucrărilor aferente organizării de șantier sunt: 

− îndepărtarea vegetației de pe suprafața organizării de șantier; 

− modificarea structurii edafice prin decopertarea și acoperirea cu balast a suprafeței de 

teren aferentă organizării. 

Surse de poluanți asociate amenajării organizărilor de șantier sunt reprezentate de: 
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− pulberile în suspensie rezultate din activitatea de decopertare și din cea de acoperire a 

suprafețelor de teren cu balast; 

− emisiile atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de șantier și pe durata 

funcționării acesteia; 

− pulberile fine antrenate în procesul de manipulare și transport al materialelor folosite la 

realizarea lucrărilor; 

− zgomotul și vibrațiile generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor propuse. 

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, vor fi luate următoarele măsuri pentru 

controlul poluanților pentru prevenirea/reducerea impactului la nivelul organizărilor de șantier: 

− în cazul în care pentru execuția lucrărilor este necesară depozitarea temporară a 

pământului, pietrei sau balastului pe teritoriul siturilor de interes comunitar, acest lucru se 

va face în limita unor spații de depozitare agreate de administratorul sitului; 

− nu se vor executa alte tipuri de lucrări în albii decât cele prevăzute în proiect; 

− lucrările vor fi realizate în afara perioadelor cu ape mari și în afara perioadelor de îngheț; 

− intervențiile în cursul de apă vor fi efectuate astfel încât durata de timp să fie redusă la 

minimum; 

− nu se vor efectua deversări de materiale sau reziduuri în albii sau în imediata apropiere a 

apei; 

− nu se vor folosi substanțe chimice în albiile cursurilor de apă sau în imediata vecinătate a 

acestora ori în zona de mal; 

− nu vor fi depozitate materiale de construcție și deșeuri în albii; 

− în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu se vor folosi 

alte suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a deșeurilor; 

− platforma destinată organizării de şantier va fi balastată;  

− deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta și 

depozita temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin 

firme specializate şi autorizate; 
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− vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice din 

domeniu, astfel încât să fie prevenite deversările de combustibil sau de ulei de la motoarele 

acestora; 

− pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi vibraţiilor se 

va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe amplasamentul 

organizării de şantier; 

− lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de transport și utilajelor 

de lucru nu se vor executa la nivelul organizărilor de șantier, ci la ateliere de specialitate; 

− va fi redusă la minimum durata de ocupare a suprafețelor de teren cu materialul excavat 

din albii, iar depozitarea temporară a acestuia se va realiza pe o perioadă foarte scurtă 

până la încărcarea în mijloacele auto; 

− vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor periculoase (dacă este 

necesară utilizarea acestora) privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, iar 

personalul care utilizează materialele în cauză va fi instruit corespunzător pentru o 

gestionare eficientă a riscurilor; 

− la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele ocupate de organizările de 

șantier vor fi readuse la starea naturală inițială; 

− se va lucra pe fronturi de lucru reduse, respectiv de maximum 300 m pe uscat și respectiv 

100 de m în albia minoră. Se va păstra o distanță de cel puțin 4 km în linie dreaptă între 

fronturile de lucru. 

După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina grupurile sanitare, 

containerele mobile pentru vestiar şi portar, va avea loc decopertarea stratului de balast de pe 

platformă, fiind utilizat pe alte amplasamente la lucrări de rambleiere, readucând suprafaţa de 

teren la starea iniţială. 

Golirea lacului de acumulare Călinești 

Pentru reabilitarea barajului Călinești-Oaș se propune golirea acestuia în primă fază. Acest 

lucru este necesar pentru a avea acces la zonele de lucru, fiind și necesară lucrarea pe uscat. 

Astfel, se propune realizarea unui batardou în dreptul barajului, pe toată lungimea lui, pentru a 

menține în lac o adâncime de aproximativ 2 m. De asemenea, se propune și pomparea apei din 
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zona dintre baraj și batardou. Menținerea apei în cuveta lacului este necesară din punct de vedere 

ecologic pentru crearea unei zone cu condițiile inițiale (de dinaintea golirii lacului) pentru a se 

extinde în viitor, după umplerea lacului. Zona menținută umedă, pe lângă rolul de depozit cu 

specii de crustacee, moluște, alge sau insecte, va conține și specii de pești. Aceasta va constitui 

o rezervă în vederea restabilirii relațiilor biocenozei acumulării în condițiile inițiale. Golirea 

acumulării va fi realizată în perioada 1 octombrie – 28 februarie, prin uzinare, urmând ca în 

perioada 1 martie – 30 septembrie să fie realizate lucrările la baraj. 

Lucrări acumularea Călinești 

Pentru realizarea lucrărilor propuse la baraj, vor fi necesare dezafectarea și demolarea 

betoanelor existente la structurile existente. Astfel, structurile de beton distruse se vor demola și 

se vor reface pe același amplasament, respectând caracteristicile proiectate inițial. Demolarea se 

va realiza atât cu mijloace mecanice cu ciocanul pneumatic, cât și cu mijloace manuale. Deșeurile 

rezultate vor fi transportate la organizarea de șantier și apoi predate operatorului de transport 

deșeuri autorizat. 

Masca de protecție din beton - Protecția din beton a taluzului amonte se va reabilita 

deoarece multe dale din beton sunt distruse. Peste pereul existent se va turna unul nou, care se 

va realiza până la cota coronamentului – 148.50 m. Pereul în grosime de 0,20 m se va așeza pe 

un strat drenant din balast și geotextil (peste cota 145.00 m). Pereul se va rezema pe grinda de 

sprijin din beton clasa C25/30. 

Reabilitare turn de manevra, descărcator de ape mari, golire de fund și construcții 

de disipare a energiei 

În urma deficienţelor şi degradărilor structurale constatate, se impune execuţia 

următoarelor lucrări: 

Turnul deversant 

− consolidarea/ reabilitare plăcilor turnului deversant de la cotele 147.90 mdMși 152.00 mdM 

- se vor executa lucrări de ranforsare a planșeelor cu fibre de carbon precum și 

suprabetonări în vederea asigurării capacității portante necesare; 

− reparaţiile la elementele structurale verticale si orizontale din beton care prezintă degradări 

la turnul deversant se vor face după cum urmează: 
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o în zonele unde betonul este degradat superficial, fără degradari semnificative, 

respectiv fara armături vizibile, se vor face reparaţii locale cu mortar Sika Monotop 

614 sau similar; 

o în zonele unde betonul este degradat in profunzime şi armătura este vizibilă dar 

nedeteriorată, se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii tip Sika Monotop 614 sau similar; 

o în zonele unde betonul este degradat şi armătura este corodată, aceasta se va 

înlocui şi se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii Sika Monotop 614 sau similar; 

o zonele unde existăfisuri/ crăpături se vor injecta produse specifice de injectare tip 

Sikadur 52 sau similar. Suprafaţa exterioară a crăpături se va mata cu mortar 

special Sikadur 31 sau similar; 

o elementele structurale din beton armat orizontale şi verticale care nu asigura 

capacitate portanta suficienta si necesită consolidare se vor ranforsa cu lamele şi 

pânze din fibre de carbon. 

− având în vedere că structura pasarelei nu mai îndeplineşte cerinţele de rezistentă și 

stabilitate și este puternic degradată, aceasta se va reface prin înlocuirea grinzilor din 

beton existente cu două grinzi noi prefabricate; 

− se vor reface refinisajele şi se vor înlocui elementele metalice degradate (balustrade, 

scări); 

− se va realiza o structura metalica pentru accesul la platforma de la cota 152.00 mdM; 

− deoarece echipamentele hidromecanice sunt uzate se impune înlocuirea acestora, 

respectiv modernizarea lor; 

− pentru realizarea lucrărilor de intervenţie/ reabilitare la structura de beton și la 

echipamentele hidromecanice, respectiv pentru punerea la uscat se va realiza o incintă 

uscată prin intermediul unui batardou perimetral de forma trapezoidală cu coronament de 

5.00m lăţime, 4.00m înălţime şi taluz cu panta 1:1. Batardoul se va realiza din material 

local şi va fi impermeabilizat cu saci umpluţi cu argilă. 

Conducta golirii de fund şi disipatorul de energie aval 
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− reparaţiile elementelor structurale din beton care prezintă degradări la conducta golirii de 

fund se vor face după cum urmează: 

o în zonele unde betonul este degradat superficial fără armaturi vizibile se vor face 

reparaţii locale cumortar Sika Monotop 614 sau similar; 

o în zonele unde betonul este degradat şi armătura este vizibilă dar nedeteriorată se 

vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare speciale de reparaţii 

tip Sika Monotop 614; 

o în zonele unde betonul este degradat şi armătura este corodată, aceasta se va 

înlocuişi se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortares peciale 

de reparaţii Sika Monotop 614; 

o în zonele unde există fisuri/crăpături se vor injecta produse specifice de injectare 

Sikadur 52 sau similar; 

o se vor realiza lucrari de reparare şi etansare a rosturilor existente degradate cu 

MAX PLUG sau similar. 

− reabilitarea elementelor structurale din beton care prezintă degradări la disipatorul de 

energie aval-radier si pereti se va face după cum urmează: 

o Pentru reabilitarea zidurilor existente puternic deteriorate si pentru asigurarea 

capacităţii portante a elementelelor structurale verticale din betonarmat se vor 

executa lucrări de cămăşuire printr-o cretare sau camasuire prin betonare cu 

cofrare. Cămăşuirea se va arma cu plase sudate; 

o la suprafeţele orizontale ale elementelor structurale din beton armat (radiere) se vor 

realizalucrări de reabilitare prin suprabetonare. Suprabetonarea va fi armata cu 

plase sudate; 

o elementele din beton armat cu degradări superficiale, armatura nefiind afectata. 

Reparaţiile se vor executa printr-o cretare. 

− pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a structurilor din beton se vor realiza incinte 

uscate prin intermediul unor batardouri din material local. 

Descărcătorul de suprafaţă 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

5
6

 

− repararea/ reabilitarea structurii existente din beton la pragul deversor, canalul de legatură, 

tronsonul de racordare, canalul rapid şi disipatorul de energie se va realiza după cum 

urmează: 

o pentru reabilitarea peretilor/ zidurilor din beton existente deteriorate si 

pentrumărirea capacităţii portante a elementelelor structurale verticale din beton 

armat (pereţii descărcătorului de suprafaţă) se vor realiza lucrări de cămăşuire 

printr-o cretare sau camasuire prin betonare cu cofrare. Cămăşuirea se va arma cu 

plase sudate; 

o la suprafeţele orizontaleale elementelor structurale din betonarmat (radiere) se vor 

realiza lucrări de reparaţii prin suprabetonare. 

− deoarece se modifica paramentul aval al barajului prin prevederea unei sectiuni de lestare 

este necesar ca peretii de la descarcatorul de suprafata sa se suprainalte cu cca 1.00m. 

Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a turnului deversor și a celorlalte construcții 

adiacente sunt necesare lucrări subacvatice cu scafandri in varianta in care lacul nu poate fi golit 

complet. Prin intermediul acestora se va inspecta starea actuala a structurilor din beton imersate, 

se vor executa lucrari de etansare, se vor executa o parte din lucrarile de reabilitare necesare, 

iar de asemenea echipele de scafandri vor efectua lucrarile subacvatic enecesare demontarii, 

montarii si prinderii confectiilor metalice aferente echipamentelor hidromecanice situate sub 

nivelul apei (curatarea suprafetelor de lucrucu jet de apa sub presiune, punerea in apa a 

elementelor metalice, pozitionarea, fixarea si etanseizarea lor; forarea gaurilor si fixarea 

suruburilor pentru prinderi). 

In alta ordine de idei, după punerea la uscat a constructiilor se va inspecta şi constata 

gradul de deteriorare a structurii de rezistenţă a turnului deversor, a conductei golirii de fund, 

galeriei de aducţiune MHC şi disipatorului de energie aval. În situaţia în care barajul este în 

funcţiune nu se poatea precia gradul de degradare a structurilor imersate. Soluţiile de remediere/ 

reabilitare pentru aceste zone vor putea fi stabilite concret doar după punerea la uscat a 

elementelor structurale respective, iar apoi in funcţie de nivelul de degradare a lucrărilor de 

betoane si a constatarilor efectuate se va adopta cea mai favorabilă şi necesară soluţie tehnică, 

dintre cele mai sus menţionate. 
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După observațiile făcute in situ şi studiile făcute asupra lucrărilor de betoane în etapa de 

expertiză, s-a constatat că este necesară reparaţia majorității elementelor structurale vizibile, însă 

pentru structurile aflate sub nivelul apei soluția finală se va stabili în urma constatărilor efectuate 

după punerea la uscat a lor. 

Grinda sparge val – elevaţia realizată din beton armat clasa C25/30, se va executa după 

o secţiune dreptunghiulară, cu lăţimea la coronament de 0.4m, si inaltimea de 1.0m, care sprijină 

pe fundaţia din beton armat clasa C25/30 cu adâncimea de fundare 0.85m şi lăţimea de 1.25m 

așezată pe un strat de balast de 0.10m.  

Lestarea taluzului aval se va realiza din anrocamente asezate pe un filtru invers pentru 

a preveni migrarea particulelor de argila din corpul barajului. Filtru linvers se va continua si la 

partea superioara a anrocamentelor pentru a putea realiza stratul vegetal inierbat. 

Umplerea lacului de acumulare se va realiza începând cu 1 octombrie, pe o perioadă 

cât mai scurtă de timp. 

Lucrări polder Dimoșag 

Polderul Dimoșag este o acumulare laterală de vârf realizata prin închiderea inelara a unei 

incinte situate pe malul stang al râului Tur, imediat aval de confluența cu pârâul Talna. Digul de 

inchidere va avea inaltimea maximă de H=6.80m, lungime la coronament de L = 9250 m, lăţime 

la coronament de B=3,50 mşi pante ale taluzurilor de 1:1.5 atat pe paramentul amonte cat si pe 

paramentul aval incepand de la coronament pe inaltimea de 3 m si panta de 1:2 sub aceasta 

inaltime. Pe paramentul dinspre exteriorul polderului se va executa o berma cu latimea de 1m la 

schimbarea pantelor de la 1:1.5 la 1:2.  

Digul de pe malul stang al raului Tur, de pe toata lungimea polderului se va suprainalta pe 

inaltimea cuprinsa intre 0.75m si 3.20m (in aval). Digul de pe malul stang al paraului Talna, de pe 

toata lungimea polderului se va suprainalta pe inaltimea cuprinsa intre 0.3m si 1.20m (in 

aval).Digul va avea lungimea la coronament de L = 6950 m, lăţime la coronament de B=3,50 m 

şi pante ale taluzurilor de 1:1.5 atat pe paramentul amonte cat si pe paramentul aval incepand de 

la coronament pe inaltimea de 3 m si panta de 1:2 sub aceasta inaltime. Pe paramentul dinspre 

raul Tur se va executa o berma cu latimea de 1m la schimbarea pantelor de la 1:1.5 la 1:2. 

Paramentul amonte si aval se înierbeaza prin semanare cu gazon pe strat de pamant vegetal in 

grosime de 20 cm.Incastrarea barajului in terenul de fundare optim se realizeaza prin trepte de 
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înfratire. Cota zonei de acces a polderului este de 134,70 m, nivelul maxim de exploatare la 

135,07 m și nivelul la coronament al digului este 136,55 m. 

Polderul are in componenta urmatoarele elemente: 

Zona acces polder (incarcare) realizata din:  

− pragul deversor format din camp deversant cu cota la partea superioara a crestei de 

134.70 MdMN; 

− bazin disipator de 14,5 m lungime cu radierul din beton armat de 0,80m grosime asezat 

pe un strat suport format din beton simplu de 0,15m; 

− risberma din anrocamente g > 1030 kg/buc. pe o lungime de 15,00 m. 

Golirea de fund este construcţia care evacuează apele din incinta polderului dupa 

trecerea viiturii, evacuand un debit maxim de 30.00m3/s. Aceasta se compune din: 

− canal racord la galerie; 

− turn de manevra; 

− galerie de golire; 

− disipator de energie. 

Canalul de acces la galerie în lungime de 3.75 m face legătura între canalul colector care 

colectează apele de pe suprafata polderului şi intrarea în turnul de manevră și este compus din 

radier de beton de grosime 35cm, b=5,00 m așezat pe un strat suport din beton simplu si un strat 

drenant din balast din piatra sparta. 

Turn de manevră 

Fundatia are suprafata de 1.85 x 5,50m si adancime de 1,50 m, in urmatoarea alcatuire: 

− strat suport din piatra 0.15 m grosime; 

− radier beton armat C25/30 de 1,50m grosime. 

Peretii exteriori si interiori sunt prevazuti din beton armat C25/30, cu grosimi de 0,50m. 

Galeria de golire  

Galeria de fund este o construcţie din beton armat, cu trei secţiuni de vizitare de 1.60x 

1.00 m2; grosimea fundaţiei şi pereţilor fiind de 0,50 m.  
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Se fundează pe roca de baza, dispunându-se un strat din beton C8/10, de grosime 0.70m. 

Galeriile (i=1,0%) se compun din 2 tronsoane de 6,00m lungime fiecare, din beton armat C25/30, 

cu rosturi permanente etanşate cu bandă de etanşare din PVC 0-35. 

La ieşirea galeriei din corpul barajului este prevăzut un timpan din beton armat C25/30 cu 

inaltime de 4.50m şi lungime de l = 14.00 m. 

Disipatorul de energie este format dintr-un bazin disipator având următoarele caracteristici: 

− adâncimea disipatorului: d=0.50 m; 

− lungimea disipatorului: Ld =10.00 m; 

− lăţimea disipatorului:l d=5.00 m; 

− taluzuri: 1:1,5; 

− grosimea plăcii disipatorului este de 0,70 m realizata din C 25/30 și C 8/10. 

Risberma cu următoarele caracteristici: 

− lungimea risbermei: Lr =10.00 m 

− lăţimea risbermei la baza: l r=5.00 m  

− rizberma este realizată din anrocamente cu greutatea specifică de g > 1030 kg/buc. 

Descărcătorul de suprafaţă 

Descărcătorul de suprafaţă este amplasat în corpul digului şi este format din: 

− deversorul; 

− canalul rapid; 

− disipator de energie şi racordare la albia naturala; 

− risberma - comună cu risberma golirii de fund. 

Pragul deversor este realizat din beton C25/30, având lungimea de 200,00m.Cota 

superioară a pragului deversor este de 135.07mdMN, cotă corespunzătoare viiturii cu 

probabilitatea de depăşire de Q 1%. 

Canalul rapid are o lungime de 11.40 m.Secţiunea transversală este trapezoidală, are o 

lăţime la fund de 150,00m şi pante taluz de 1:2. Radierul se realizează din beton C25/30 armat 

şi are o grosime de 0,30m. Radierul este aşezat pe un strat de beton simplu de 0,15m grosime. 

Sunt prevăzute rosturi tratate cu mastic bituminos de 2,5cm la baza taluzurilor. 
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Disipator de energie - disiparea de energie se realizează intr-un bazin bazin disipator cu 

lungimea de 6.75 m. Secţiunea transversală a bazinului disipator este de formă trapezoidală 

având la fund lăţimea de 150.00 m şi înclinarea taluzurilor de 1:1.5. Radierul se realizează din 

beton armat C25/30 şi are o grosime de 0,60m. 

Risberma  

− lungimea risbermei: Lr =7.00 m; 

− lăţimea risbermei la baza :l r=150.00 m; 

− risberma este realizată din anrocamente cu greutatea specifică de g > 1030 kg/buc. 

Reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Hodoș presupune execuţia 

următoarelor lucrări: 

Turnul deversant 

− consolidarea/reabilitare plăcilor turnului deversant; 

− reparaţiile la elementele structurale verticale si orizontale din beton care prezintă degradări 

la turnul deversant se vor face după cum urmează: 

o în zonele unde betonul este degradat superficial, fără degradari semnificative, 

respectiv fara armături vizibile, se vor face reparaţii locale cu mortar Sika Monotop 

614 sau similar; 

o zonele unde betonul este degradat in profunzime şi armătura este vizibilă dar 

nedeteriorată, se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii tip Sika Monotop 614 sau similar; 

o în zonele unde betonul este degradat şi armătura este corodată, aceasta se va 

înlocui şi se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii Sika Monotop 614 sau similar; 

o zonele unde există fisuri/crăpături se vor injecta produse specifice de injectare tip 

Sikadur 52 sau similar. Suprafaţa exterioară a crăpături se va mata cu mortar 

special Sikadur 31 sau similar; 

o elementele structurale din beton armat orizontale şi verticale care nu asigura 

capacitate portanta suficienta si necesită consolidare se vor ranforsa cu lamele şi 

pânze din fibre de carbon; 
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− având în vedere că structura pasarelei nu mai îndeplineşte cerinţele de rezistentă si 

stabilitate si este puternic degradata, aceasta se va reface prin înlocuire; 

− deoarece echipamentele hidromecanice sunt uzate se impune înlocuirea acestora. 

Disipatorul de energie aval 

Reabilitarea elementelor structurale din beton care prezintă degradări la disipatorul de 

energie aval-radier si pereti se va face după cum urmează: 

− pentru reabilitarea zidurilor existente puternic deteriorati si pentru asigurarea capacităţii 

portante a elementelelor structurale verticale din beton armat se vor executa lucrări de 

cămăşuire prin torcretare sau camasuire prin betonare cu cofrare. Cămăşuirea se va arma 

cu plase sudate; 

− la suprafeţele orizontale ale elementelor structurale din beton armat (radiere) se vor realiza 

lucrări de reabilitare prin suprabetonare. Suprabetonarea va fi armata cu plase sudate; 

− elementele din beton armat cu degradări superficiale, armatura nefiind afectata reparaţiile 

se vor executa prin torcretare. 

Descărcătorul de suprafaţă 

Repararea/reabilitarea structurii existente din beton la pragul deversor, canalul rapid şi 

disipatorul de energie se va realiza după cum urmează: 

− pentru reabilitarea peretilor/zidurilor din beton existente deteriorate si pentru mărirea 

capacităţii portante a elementelelor structurale din beton armat se vor realiza lucrări de 

cămăşuire prin torcretare sau camasuire prin betonare cu cofrare; 

− la suprafeţele orizontale ale elementelor structurale din beton armat (radiere) se vor realiza 

lucrări de reparaţii prin suprabetonare. 

Sistematizarea coronamentului barajului la cota 148.00 mdM, reabilitarea turnului de 

manevră și a golirii de fund, precum și a descărcătorului de ape mari, descrise mai sus, prezintă 

siguranța tranzitării fără probleme a debitelor de calcul și verificarea în secțiunea barajului. 

Reabilitarea acumulării nepermanente Tămășeni presupune reabilitarea turnului de 

manevrăși construcții de disipare a energiei. 

Turnul deversant 

− consolidarea/reabilitare plăcilor turnului deversant; 
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− reparaţiile la elementele structurale verticale si orizontale din beton care prezintă degradări 

la turnul deversant se vor face după cum urmează: 

o în zonele unde betonul este degradat superficial, fără degradari semnificative, 

respectiv fara armături vizibile, se vor face reparaţii locale cu mortar Sika Monotop 

614 sau similar; 

o în zonele unde betonul este degradat in profunzime şi armătura este vizibilă dar 

nedeteriorată, se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii tip Sika Monotop 614 sau similar; 

o în zonele unde betonul este degradat şi armătura este corodată, aceasta se va 

înlocui şi se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii Sika Monotop 614 sau similar; 

o zonele unde există fisuri/crăpături se vor injecta produse specifice de injectare tip 

Sikadur 52 sau similar. Suprafaţa exterioară a crăpături se va mata cu mortar 

special Sikadur 31 sau similar; 

o elementele structurale din beton armat orizontale şi verticale care nu asigura 

capacitate portanta suficienta si necesită consolidare se vor ranforsa cu lamele şi 

pânze din fibre de carbon; 

− având în vedere că structura pasarelei nu mai îndeplineşte cerinţele de rezistentă si 

stabilitate si este puternic degradata, aceasta se va reface prin înlocuire; 

− deoarece echipamentele hidromecanice sunt uzate se impune înlocuirea acestora. 

Disipatorul de energie aval 

Reabilitarea elementelor structurale din beton care prezintă degradări la disipatorul de 

energie aval-radier si pereti se va face după cum urmează: 

− pentru reabilitarea zidurilor existente puternic deteriorati si pentru asigurarea capacităţii 

portante a elementelelor structurale verticale din beton armat se vor executa lucrări de 

cămăşuire prin torcretare sau camasuire prin betonare cu cofrare. Cămăşuirea se va arma 

cu plase sudate; 

− la suprafeţele orizontale ale elementelor structurale din beton armat (radiere) se vor realiza 

lucrări de reabilitare prin suprabetonare. Suprabetonarea va fi armata cu plase sudate; 
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− elementele din beton armat cu degradări superficiale, armatura nefiind afectata reparaţiile 

se vor executa prin torcretare. 

În cadrul investiției s-a propus reabilitarea turnului de manevră cu golirea de fund și 

execuția unui descărcător nou de ape mari, cu zona aval. În urma evaluării stării de siguranță în 

exploatare a barajului, se vor realiza lucrări de reabilitare și punere în siguranță care constau în 

lucrări de reabilitare a structurilor din beton degradate și înlocuirea echipamentelor 

hidromecanice. 

Reabilitarea turnului de manevră și a golirii de fund, precum și realizarea noului 

descărcător de ape mari, descrise mai sus, prezintă siguranța tranzitării fără probleme a debitelor 

de calcul și verificarea în secțiunea barajului. 

Aducerea la cotă a digurilor existente 

Pentru asigurarea incintelor apărate, unele diguri existente necesita aducere la cotă cu 

lărgirea amprizei Incastrarea terasamentelor ce urmează a fi executate, în secţiunea existentă a 

digului, vor fi săpate trepte de înfrăţire. Materialul ce urmează a fi depus în corpul digului va fi 

local, din plajele excavate din albie sau din gropi de împrumut, şi va fi depus în straturi de 0,30 m 

grosime şi compactate mecanizat cu ruloul compresor, realizându-se un grad de compactare de 

95%. Coronamentul digului se va amenaja pentru circulație. Taluzurile digului se vor însămânţa 

cu ierburi. În spatele digului se va executa un canal colector pentru apele de incintă. Lucrarea se 

se realizează parcurgând următoarele etape (conform planșei 5.1.1 Secțiuni tip albie din anexa 

nr. 7 a memoriului de prezentare): 

− decaparea stratului vegetal pe o adâncime de 40 cm a suprafeței de teren în vederea 

fundării lucrării de aducere la cotă; 

− decaparea stratului vegetal de la coronamentul existent al digului pe o adâncime de 30 cm 

în vederea pregătirii pentru aducere la cotă; 

− amenajarea unor trepte de înfrățire în structura existentă a digului; 

− realizarea terasamentului corpului de dig prin umplutură cu material local compactat în 

straturi succesive cu grosimea de 30 cm; 

− aplicarea unui strat vegetal înierbat cu grosimea de 20 cm pe taluzuri și pe coronamentul 

digului supraînălțat. 
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Figura 3. Secțiune-tip a lucrării de aducere la cotă a digurilor existente 1 

 

Aducerea digului existent la cotă fără lărgirea amprizei se realizează parcurgând 

următoarele etape (conform planșei 5.1.1 Secțiuni tip albie din anexa nr. 7 a memoriului de 

prezentare): 

− decaparea stratului vegetal de la coronamentul existent al digului pe o adâncime de 30 

cm; 

− aplicarea unui strat de umplutură cu material local compactat; 

− aplicarea unui strat vegetal înierbat cu grosimea de 20 cm pe taluzuri și pe suprafața 

coronamentului. 

 

Figura 4. Secțiune-tip a lucrării de aducere la cotă a digurilor existente 2 

 

Etanșarea fundației digului existent se va realiza cu palplanșe sintetice tip omega cu 

lungimea de 4.00m, introduse în pamant pe adancimea de 3.50m si dispuse in plan la piciorul 
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dinspre apa al digului sau cu ecran din argila. Lucrarea presupune parcurgerea următoarelor 

etape (conform planșei 5.1.2 Secțiuni tip albie din anexa nr. 7 a memoriului de prezentare): 

− pentru sectoarele de râu unde bancheta dig-mal depășește 20 de m: 

o excavarea până la o adâncime de 3,50 m pe o secțiune cu înclinația 1:0,5; 

o consolidarea fundației prin umplerea cu material argilos compactat în straturi 

succesive de 30 cm; 

 

Figura 5. Secțiune-tip a lucrării de etanșare a fundației digului existent (dig – mal peste 20 m) 

 

− pentru sectoarele de râu unde bancheta dig-mal are între 5 și 20 de m: 

o amplasarea unei palplanșe sintetice PVC g=7.60 mm cu înălțimea de 4,00 m la cota 

de fundare 3,50 m. 

 

Figura 6. Secțiune-tip a lucrării de etansare a fundației digului existent (dig – mal sub 20 m) 
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Asigurarea secțiunii de scurgere  

Amenajarea are rolul de a asigura tranzitarea in siguranta a debitului de calcul cu 

probabilitatea de Q1% în mediul rural și respectiv Q0,5% în mediul urban pe cursurile de apă Tur, 

Talna și Turț. Aceasta presupune înlăturarea obstacolelor din albie (crengi, deșeuri) cu minimă 

intervenție mecanică. 

Aducerea la cotă a digului existent pe malul stâng al râului Tur pe sectorul Turulung 

– Frontieră se realizează parcurgând următoarele etape (conform planșei 5.1.3 Secțiuni tip albie 

din anexa nr. 7 a memoriului de prezentare): 

− decaparea stratului vegetal pe o adâncime de 40 cm a suprafeței de teren în vederea 

fundării lucrării de aducere la cotă; 

− amenajarea unor trepte de înfrățire în structura existentă a digului; 

− realizarea terasamentului corpului de dig prin umplutură cu material local compactat în 

straturi succesive cu grosimea de 30 cm; 

− aplicarea unui strat vegetal înierbat cu grosimea de 20 cm pe taluzuri și pe coronamentul 

nou al digului supraînălțat. 

 

Figura 7. Secțiune-tip a lucrării de aducere la cotă a digului existent pe sectorul Turulung – Frontieră 

 

Consolidarea vegetativă cu geogrilă se realizează parcurgând următoarele etape 

(conform planșei 5.1.3 Secțiuni tip albie din anexa nr. 7 a memoriului de prezentare): 

− excavarea bazei taluzului digului pe o secțiune de 25 cm la o adâncime de 60 cm; 

− amplasarea la baza taluzului a unei grinde de beton C25/30 de dimensiune 25x60 cm și a 

altei grinde de beton C25/30 de 15x40 cm pe taluz în vederea fixării geogrilei; 

− amplasarea unui strat de geotextil de separare/filtrare pe corpul taluzului; 
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− aplicarea unui strat vegetal; 

− montarea geogrilei antierozionale; 

− fixarea geogrilei antierozionale și a geotextilului de filtrare cu ancore oțel beton cu 

diametrul de 6 mm și lungimea de 1,00 m. 

 

Figura 8. Secțiune-tip lucrare de consolidare vegetativă cu geogrilă a digurilor 

 

Consolidarea de mal cu prism din anrocamente se va realiza după o secțiune 

trapezoidală, cu înălţimea de h=2,50 m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, panta taluzului spre 

mal 1:0,50 şi lăţimea la coronament de 1.50 m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de 

g≥440kg/buc, care se va împăna îngrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Prismul se 

va funda pe o saltea de fascine de 45 cm grosime și o lungime liberă de 3.0 m. Lucrarea se 

realizează parcurgând următoarele etape (conform planșei 5.1.4 Secțiuni tip albie din anexa nr. 

7 a memoriului de prezentare): 

− excavarea malului și a albiei în vederea pregătirii patului de fundare pentru lucrarea 

propriu-zisă; 

− aplicarea unei geomembrane cu bride la baza lucrării; 

− aplicarea unui strat geotextil pe suprafața malului ce urmează a fi consolidat; 

− amplasarea unei saltele de fascine cu grosimea de 45 cm peste geomembrană; 

− amplasarea prismului de anrocamente g>440 kg/buc pe malul protejat cu geotextil. 
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Figura 9. Secțiune-tip consolidare de mal din anrocamente 

 

Prismul din anrocamente va fi vegetat cu indivizi din speciile Salix alba, Salix fragilis, 

Populus alba, Populus nigra, pentru refacerea ecosistemului riparian în zonele cu eroziuni active. 

Reabilitarea consolidării de mal cu prism din anrocamente se va face după o sectiune 

trapezoidală, cu înălţimea de h=2,50m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, şi lăţimea la 

coronament de 1.50m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g≥440kg/buc, care se va împăna 

îngrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Prismul se va funda pe o saltea de fascine 

de 45cm grosime si o lungime libera de 3.0m. Lucrarea presupune parcurgerea următoarelor 

etape (conform planșei 5.1.4 Secțiuni tip albie din anexa nr. 7 a memoriului de prezentare): 

− excavarea albiei în vederea pregătirii terenului pentru lucrarea propriu-zisă; 

− aplicarea unei geomembrane cu bride la baza lucrării; 

− amplasarea unei saltele de fascine cu grosimea de 45 cm peste geomembrană; 

− completarea cu anrocamente g>440 kg/buc a prismului existent. 

http://www.epmc.ro/
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Figura 10. Secțiune-tip reabilitare consolidare de mal cu prism din anrocamente 

 

Zidărie de piatră h=2.50m (râu Turț și Talna) proiectat din piatră rostuită cu mortar M100, 

după o secţiune trapezoidală, cu lăţimea la coronament de 0,50m, parament vertical interior 

prevăzut cu filtru invers realizat din nisip şi piatră spartă şi 5:1 spre apă, pe fundaţie din beton 

clasa C25/30 cu adâncimea de fundare 0.9-1.2m (talpă înclinată) şi lăţimea de 2.10m. 

Coronamentul se va executa cu rebord din beton şi parapet metalic. Pentru colectarea apelor din 

incintă şi evacuarea lor, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) dispuse pe două rânduri la 1.00 m 

distanţă. 

 

Figura 11. Secțiune-tip zid de sprijin 

http://www.epmc.ro/
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Reabilitare zidurilor de sprijin de piatră existente se va face prin completarea cu beton 

C25/30 a fundatiilor degradate pe adancimea de 80 cm sub talvegul proiectat. Betonul din 

fundatie va fi armat cu plasarea lizata din bare de otel beton OB37 Ø 8, ochiuri de 20cm, care va 

fi fixata de fundatia existenta cu ajutorul ancorelor cu diametrul Ø 10. 

Paramentul elevatiei va fi reabilitat mentinand inclinarea actuala a acestuia prin 

completarea cu beton C25/30 armat cu plasa Ø 8 cu ochiuri de 10 cm. Plasa se va fixa de 

paramentul existent cu ajutorul ancorelor din otel OB37 cu diametrul Ø 10.  

Zidul se va suprainalta pana la nivelul malului cu beton armat C25/30 si i se va realiza un 

rebord din beton cu grosimea de 10cm. 

 

Figura 12. Secțiune-tip reabilitare zid de sprijin din zidărie de piatră 

 

Praguri de fund și de cădere se propun pentru limitarea afuierilor pe adâncime în albii, 

realizându-se un anumit profil longitudinal al patului stabilizat la cote impuse, care să asigure 

uniformizarea pantelor sau cota fundaţiilor pentru lucrările de consolidare. 

Pragurile de cădere sunt realizate din anrocamente (g>1030 kg/buc). Acestea au 

înălțimea h=0,4 m și se compun din prag deversor cu panta de 1:30 (3,33%) care permite 

migrarea ihtiofaunei spre amonte, bazin disipator de 0,9 m lungime. Deși anterior realizării 

prezentului studiu soluția propusă de amenajare a pragului de cădere era reprezentată de o 

structură de beton, aceasta a fost schimbată cu scopul reducerii impactului asupra apei și faunei 

http://www.epmc.ro/
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acvatice, astfel încât să fie ușor de integrat din punct de vedere ecologic în mediul acvatic natural 

și să permită migrarea ihtiofaunei. 

 

 

Figura 13. Secțiune-tip a pragului de cădere din anrocamente 

 

Pragurile de fund se vor realiza ingropat, din anrocamente g≥440kg/buc., având lungimea 

de 6.00m la nivelul talvegului si adancimea de 1.50m. Amenajarea pragurilor de fund din 

anrocamente se realizează parcurgând următoarele etape (conform planșei 5.1.5 Secțiuni tip 

albie din anexa nr. 7 a memoriului de prezentare): 

− excavarea malurilor și a albiei în vederea pregătirii patului de fundare pentru lucrarea 

propriu-zisă; 

− aplicarea unui strat geotextil de separare/filtrare; 

− amplasareaunui prism din anrocamente g>440 kg/buc. 

 

Figura 14. Secțiune-tip prag de fund din anrocamente 

 

 

http://www.epmc.ro/
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Reabilitarea secțiunii de măsură la stația hidrometrică se realizează parcurgând 

următoarele etape (conform planșei 5.1.7 Secțiuni tip albie din anexa nr. 7 a memoriului de 

prezentare): 

− excavarea albiei și a malului în vederea pregătirii terenului pentru lucrarea propriu-zisă; 

− aplicarea unui strat suport din nisip g=10 cm; 

− aplicarea unui strat geotextil pe mal; 

− montarea unei grinde de sprijin pereu și placă beton armat C25/30; 

− turnarea unui radier din beton armat pe patul albiei g=30 cm; 

− montarea pereului din beton armat cu plasa Ø 8 20x20 cm g=10 cm. Pereul din beton este 

dotat cu barbacane PVC d=110 mm. 

 

Figura 15. Secțiune-tip reabilitare secțiune de măsură la stația hidrometrică 

 

Grinda perimetrală radier la zona stației hidrometrice (aval și amonte) se realizează 

parcurgând următoarele etape (conform planșei 5.1.7 Secțiuni tip albie din anexa nr. 7 a 

memoriului de prezentare): 

− excavarea în vederea pregătirii terenului pentru lucrarea propriu-zisă; 

− aplicarea unui strat suport din nisip g=10 cm; 

− montarea unui prag din beton armat C25/30; 

− umplerea cu anrocamente g>440 kg/buc în spatele pragului din beton; 

− montarea unei plăci de beton armat cu g=30 cm; 

http://www.epmc.ro/
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− montarea unui pereu din beton armat cu plasa Ø 8 20x20 cm g=10 cm. Pereul din beton 

este dotat cu barbacane PVC d=110 mm. 

 

Figura 16. Secțiune-tip grindă perimetrală radier stație hidrometrică 

 

Amenajarea confluențelor 

Confluențele cu cei 3 afluenți principali aval de acumulare se vor amenaja prin realizarea 

unui canal pereat din piatră pe afluent și prism din anrocamente și radier din piatră spartă pe râul 

Tur.  

 

Figura 17. Secțiune-tip amenajarea confluențelor 

 

 

 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

7
4

 

Subtraversarea digurilor cu clapet și stăvilar DN800 

În vederea evacuării apelor pluviale din incintele apărate, vor fi realizate/reabilitare 

subtraversări ale digurilor, după secțiunea din figura de mai jos.  

 

 

Figura 18. Secțiune-tip a lucrărilor de subtraversare a digurilor 

 

Remeandrarea și renaturarea brațelor vechi 

Remeandrarea și renaturarea brațelor vechi ale râului Tur se realizează prin excavarea 

dopurilor de închidere a brațelor care întrerup conectivitatea longitudinală a râului astfel încât 

traseul râului să urmărească atât cursul actual, cât și cel al meandrului. Lucrarea va fi astfel 

realizată, încât să se permită inundarea brațelor vechi pentru prezervarea habitatelor cu valoare 

ecologică și conservativă existente.  

Crearea zonelor umede 

Zonele umede se vor inunda controlat în perioadele de ape mari, iar inundarea se va face 

prin deversarea controlată a digurilor existente.  

http://www.epmc.ro/
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În zonele unde are loc relocarea digurilor va fi restaurată lunca inundabilă a râului Tur, în 

sensul lărgirii zonei inundabile prin îndepărtarea structurii de protecție existente și realizarea unui 

dig nou la distanță mai mare față de cursul de apă. 

1.5 DURATA CONSTRUCȚIEI, FUNCȚIONĂRII ȘI DEZAFECTĂRII PROIECTULUI ȘI 

EȘALONAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PROPUS 

Durata de execuție a lucrărilor propuse este de 24 de luni. Perioada de implementare 

estimată (de execuție a lucrărilor) este: 12.2021 – 11.2023. Desigur, această perioadă depinde 

de data la care se aprobă pentru finanțare proiectul și de data la care se va atribui execuția 

lucrărilor. Lucrările propuse pe sectoarele din arii naturale protejate vor fi realizate în afara 

perioadelor de maximă vulnerabilitate a speciilor și habitatelor de interes comunitar, conform 

recomandărilor din capitolul 6 al prezentei documentații.  

În implementarea proiectului, se va avea în vedere ca lucrările care afectează anumite 

componente de mediu (ex: grupe de specii), să evite perioadele sensibile, în care impactul este 

mai evident. Aceste perioade sunt:  

− 1 aprilie – 15 iulie: se interzic lucrările de eliminare a vegetației pentru protecția cuibăritul 

și creșterea puilor de păsări; 

− 15 aprilie – 15 iulie: se interzic lucrările pe malurile care prezintă colonii ale speciilor Riparia 

riparia și Merops apiaster, în dreptul malurilor și la 100 m amonte și aval de acestea; 

lucrările vor fi permise doar după 15 iulie și fără să afecteze coloniile, fiind limitate doar la 

partea de sub colonii; 

− 15 martie – 15 iulie: sunt interzise lucrările submerse în albie în perioada de reproducere 

a peștilor; 

− 15 martie – 15 iulie: sunt interzise lucrările în cadrul sau în proximitatea zonelor umede 

(distanță minimă 50 m) în perioada de reproducere a amfibienilor și reptilelor; 

− 1 mai – 31 august: sunt interzise lucrările de realizare a prismului de anrocamente care se 

suprapun cu zone de depunere a pontelor țestoasei de apă eurasiatice (Emys orbicularis). 

Zonele vor fi identificate în cadrul monitorizării din perioada de realizare a lucrărilor; 

http://www.epmc.ro/
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− 1 septembrie – 31 octombrie se permit lucrările de realizare a prismului de anrocamente 

doar după inventarierea/monitorizarea zonelor propuse și stabilirea absenței pontelor 

neeclozate/indivizilor tineri. 

Astfel, pentru scăderea impactului negativ în zona lucrărilor s-a propus următoarea 

eșalonare a perioadei de implementare a proiectului propus: 

− golirea lacului se va realiza în perioada 01 octombrie – 28 februarie, prin uzinare, pe o 

perioadă cât mai scurtă; 

− lucrările la baraj se vor realiza în perioada 1 martie – 30 septembrie, cu recomandarea 

realizării unui batardou între acesta și apa rămasă în cuveta lacului;  

− dacă lucrările nu se finalizează până în 30 septembrie a primului an, atunci se vor 

desfășura și în următoarea perioadă, cel mult până în data de 30 septembrie a anului al 

doilea; 

− umplerea lacului se va realiza în perioada 01 octombrie – 28 februarie, pe o perioadă cât 

mai scurtă, dar cu respectarea debitului ecologic în aval; 

− lucrările submerse în albie propuse prin proiect nu se vor desfășura pe perioada de 

reproducere a speciilor de pești de interes comunitar (15 martie – 15 iulie). 

În perioada de funcționare, exploatarea și întreținerea lucrărilor structurale și non-

structurate realizate prin proiect vor fi efectuate de către Administrația Bazinală de Apă Someș-

Tisa și se va realiza prin structurile sale specializate de funcționare: Compartimentul de Apărare 

împotriva Inundațiilor, Serviciul Prognoză Bazinală, Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul 

Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, precum și Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu 

Mare. 

Dacă pe durata funcționării lucrărilor, în unele cazuri de peste 30 de ani, sunt semnalate 

procese de degradare sau semne de uzură, vor fi făcute demersuri în vederea restaurării lor, 

astfel încât eventualul impact al degradării lor asupra factorilor de mediu să fie prevenit sau 

remediat.  

http://www.epmc.ro/
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1.6 DOCUMENTELE/ ACTELE DE REGLEMENTARE EXISTENTE PRIVIND PLANIFICAREA 

/ AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI 

Principalele instrumente de reglementare a planificării și amenajării teritoriului în zona 

amplasamentului lucrărilor sunt următoarele: 

− Plan Urbanistic General al Comunei Călinești-Oaș; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Turulung; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Turț; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Gherța Mică; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Orașului Livada; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Agriș; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Micula; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Halmeu; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Lazuri; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Porumbești; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Bătarci; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Orașul Nou; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Racșa; 

− Plan Urbanistic General al Comunei Vama; 

− Plan Urbanistic General al Orașului Negrești-Oaș. 

Terenurile aparțin domeniului Statului Român (râul Tur, barajul Călinești și afluenții) în 

administrarea Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, domeniul public al Statului Român în 

administrarea CNAIR și SNCFR, domeniul public al județului, domeniul public al comunelor și 

orașelor (drumuri comunale și drumuri de exploatare) precum și proprietatea privată a 

persoanelor fizice și/sau juridice. 

Destinația terenurilor cu care se suprapune proiectul propus, stabilită prin documentațiile 

de urbanism aprobate este cea de: terenuri agricole, terenuri neproductive, terenuri forestiere, 

terenuri aflate permanent sub ape, terenuri ocupate de căi de comunicație, zonă pentru locuințe, 

terenuri destinate obiectivelor de utilitate publică, terenuri cu destinație specială. 

http://www.epmc.ro/
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Folosințele actuale ale terenurilor acoperite de proiectul propus sunt cele de: curs de apă, 

diguri, baraj, canale de desecare, teren arabil extravilan, terenuri forestiere, drumuri naționale, 

drumuri județene, drumuri comunale, drumuri de exploatare, străzi și ulițe, curți-construcții 

(locuințe), drumuri propuse spre modernizare. 

Având în vedere faptul că lucrările care fac obiectul prezentei documentații se suprapun 

cu aria protejată de interes național VII.10 Râul Tur, cu situl de interes comunitar ROSCI0214 

Râul Tur și cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, 

prin decizia etapei de evaluare inițială nr. 354/11.04.2019 (Anexa nr. 8) va fi solicitat avizul 

custodelui, respectiv al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 

În vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul propus, pe lângă actul de 

reglementare din domeniul protecției mediului, prin certificatul de urbanism emis au fost solicitate 

și obținute avizele primăriilor unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se desfășoară 

proiectul, respectiv avizele sau acordurile următoarelor instituții: 

1. M.I. – M.A.N – S.R.I; 

2. Statul Major General; 

3. C.N.A.I.R; 

4. Administrației Naționale Apele Române; 

5. S.N. C.F.R.; 

6. Transgaz; 

7. Ministerulul Culturii și Identității Naționale; 

8. Transelectrica; 

9. M.A.D.R.; 

10. A.N.I.F; 

11. Administratorii următoarelor subsisteme: drum județean, drum comunal, drum de 

exploatare, străzi, rețele de fibră optică și telefonie, rețele electrice, rețele de distribuție a 

gazelor naturale, rețele de apă și canalizare; 

12. Acord I.S.C; 

13. Acordul proprietarilor de terenuri afectați de lucrările propuse. 

http://www.epmc.ro/
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La momentul elaborării prezentei documentații, cea mai mare parte a avizelor și acordurilor 

solicitate au fost obținute. În cele ce urmează sunt redate condițiile specifice de realizare a 

proiectului impuse prin actele de reglementare obținute: 

− Avizul nr. 38434/897/01.07.2019 emis de Societatea Națională de Transport Gaze 

Naturale „Transgaz” SA 

o în zonele unde conducta de gaze traversează aerian albiile râurilor nu vor fi 

executate lucrări de aducere la cotă a digurillor. Pot fi executate lucrări de reparații 

și consolidări ale digurilor (doar cu respectarea înălțimii existente), consolidări de 

maluri și curățarea, respectiv amenajarea albiilor râurilor, cu condiția ca lucrările să 

se execute cu atenție sporită, inclusiv în ceea ce privește manevrarea utilajelor care 

vor acționa sub traversările aeriene sau în proximitatea acestora, pentru evitarea 

lovirii/ deteriorării conductelor; 

o în cazul în care este absolut necesară relocarea digului de pe malul stâng al râului 

Tur (aval de P39, planșa 2.1.4), se impune protejarea/ relocarea/ înlocuirea, după 

caz, a conductei de gaze la intersecția cu noul dig conform Normelor tehnice pentru 

proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul 

președintelui ANRE nr. 118/2013. Conducta ce va subtraversa digul nou se va 

executa în clasa 4 de locație și se va monta în tub metalic de protecție; 

o lucrările de protejare/ relocare/ înlocuire, după caz, a conductei de gaze (la 

intersecția cu noul dig) se vor realiza pe baza unui proiect tehnic ce va fi transmis 

Departamentului Exploatare Mentenanță, Mediaș, în vederea avizării C.T.E 

Transgaz SA; Proiectul tehnic și lucrările de execuție aferente vor fi executate de 

societăți autorizate de ANRE pentru lucrări asupra conductelor de transport gaze 

de înaltă presiune; 

o în zona de protecție de 6 m, de o parte și de alta a conductei de gaze, lucrările de 

săpătură și umplutură se vor executa manual, evitându-se lovirea conductei și a 

izolației anticorozive a acesteia. În această zonă nu vor fi depozitate materiale sau 

pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje grele; 

o organizarea de șantier se va amenaja la distanța minimă de 20 de m față de 

conducta de gaze; 

http://www.epmc.ro/
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− Avizul nr. 137/22.05.2019 emis de Telekom Romania Communications SA 

o se vor respecta distanțele minime față de instalațiile de comunicații de pe 

amplasament impuse de SR8591/1997; 

o dacă la predarea de amplasament se constată că nu pot fi respectate distanțele 

minime față de instalațiile de telecomunicații de pe amplasament, beneficiarul va 

solicita SC Telekom Romania Communications SA întocmirea unei documentații 

tehnice pentru devierea/ protecția instalațiilor de telecomunicații; 

o în cazul lucrărilor de aducere la cotă a drumurilor vor fi prevăzute și fonduri pentru 

ridicarea gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care 

nivelul acestuia se va modifica față de cel existent; 

o toate lucrările proiectate în zona cablurilor de telecomunicații subterane se executa 

obligatoriu manual și în prezența delegaților SC Telekom Romania Communications 

SA. 

Toate condițiile impuse prin actele de reglementare solicitate vor fi respectate atât în etapa 

de realizare a lucrărilor, cât și în cea de funcționare a acestora. 

1.7 MODALITATEA DE CONECTARE LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ 

Etapa de realizare a proiectului propus 

Asigurarea energiei electrice necesare pentru organizarea de șantier se va realiza prin 

branșare la rețeaua locală de energie electrică. 

Pentru realizarea proiectului propus va fi necesară utilizarea apei în scop tehnologic la 

umectarea spațiilor de lucru și a pâmântului folosit la realizarea terasamentelor. Aceasta va fi 

procurată de la rețeaua de alimentare cu apă din zonă și va fi transportată la fronturile de lucru 

cu autocisterna. 

Alimentarea personalului cu apă potabilă se va face cu apă îmbuteliată. Pentru asigurarea 

apei în scop igienico-sanitar la nivelul organizărilor de șantier vor fi amplasate grupuri sanitare cu 

toalete ecologice vidanjabile. Pe parcursul realizării lucrărilor nu vor fi generate ape uzate 

tehnologice. Apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice vor fi colectate de vidanjă. 

http://www.epmc.ro/
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Pe durata desfășurării lucrărilor, în anotimpul rece, spațiile de pe șantier care vor funcționa 

ca vestiare personal, birou, sală de ședințe vor fi încălzite cu ajutorul radiatoarelor/ convectoarelor 

electrice.  

Etapa de funcționare a proiectului propus 

Lucrările propuse sunt complementare infrastructurii existente de protecție împotriva 

inundațiilor. Odată realizate lucrările propuse la barajele acumulărilor nepermanente Hodoș și 

Tămășeni, va avea loc racordarea sistemului de iluminat al coronamentului la rețeaua de funizare 

a energiei electrice. 

Alte racordări nu sunt necesare pentru asigurarea funcționării investițiilor realizate. 

1.8 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETAPEI DE REALIZARE ȘI DE FUNCȚIONARE 

A PROIECTULUI 

În cadrul aceste secțiuni sunt prezentate informații cu privire la caracteristicile etapei de 

realizare a proiectului propus și cu privire la caracteristicile etapei de funcționare. Funcționarea 

lucrărilor care fac obiectul proiectului nu presupune desfășurarea unor procese tehnologice. 

Odată ce etapa de execuție a lucrărilor va fi încheiată, lucrările vor fi definitivate, asigurând 

protecția comunităților împotriva inundațiilor produse din viituri rapide cu probabilitatea de 

producere de 1%. În timp, sub acțiunea factorilor de mediu, în special a apei, lucrările vor fi expuse 

degradării, astfel încât vor fi necesare lucrări de mentenanță sau de reabilitare, desfășurate 

conform normelor specifice din domeniu. Eventualele lucrări de reabilitare a investițiilor propuse, 

se vor reglementa în conformitate cu procedurile legale în vigoare. 

1.8.1 Caracteristicile etapei de realizare a proiectului propus 

Lucrări necesare organizării de șantier 

Pe perioada de desfăşurare a execuţiei lucrărilor este necesară realizarea unor organizări 

de şantier, unde se vor depozita materialele necesare execuţiei lucrărilor, deşeurile rezultate din 

execuţie şi unde vor fi amplasate containerul mobil pentru vestiar, containerul pentru portar, 

punctul PSI. La nivelul organizărilor de şantier va fi amenajată o zonă pentru gararea 
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autovehiculelor şi utilajelor folosite la execuţia lucrărilor şi vor fi amplasate grupuri sanitare cu 

toalete ecologice.  

La stabilirea locațiilor organizărilor de șantier s-a avut în vedere reducerea la minimum a 

necesarului de suprafețe acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării planului 

de execuție a proiectului, dirijarea și concentrarea activității în perimetrul vizat și utilizarea unor 

suprafețe minime ocupate cu depozitări. Pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect vor fi 

amenajate 4 organizări de șantier, fiecare acoperind o suprafață de aproximativ 2000 mp; câte o 

organizare de șantier va fi amenajată pe afluenții Talna și Turț și 2 organizări de șantier vor fi 

realizate pentru lucrările propuse cursul de apă Tur, una în zona polderului Dimoșag, iar cea de-

a doua, pe malul drept al râului Tur, în amontele confluenței acestuia cu Turț. 

Pentru realizarea lucrărilor la polderul Dimoșag va fi amenajată o organizare de șantier în 

zona din amonte a acestuia, pe malul stâng al Talnei. Accesul se face prin amenajarea unui drum 

de acces și a unui drum de exploatare, descrise în secțiunea de mai jos. 

 

Figura 19. OS 1 – pe teritoriul UAT Călinești-Oaș (X: 366976 Y: 713380) 

 

Pentru realizarea lucrărilor propuse pe cursul de apă Tur în aval de confluența cu Turț, va 

fi amplasată o organizare de șantier în zona de confluență a celor două cursuri de apă, pe un 

teren actualmente cu funcțiune agricolă și cu acces prin drumul comunal DC 7. 

http://www.epmc.ro/
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Figura 20. OS 2 – pe teritoriul UAT Turulung (X: 358090 Y: 716936) 

Organizarea de șantier propusă pentru realizarea lucrărilor pe afluentul Talna este 

amplasată la limita din aval a localității Vama, pe malul stâng al Talnei, cu acces din Strada Mică.  

 

Figura 21.OS 3 – pe teritoriul UAT Vama (X: 379314 Y: 705279) 

 

Organizarea de șantier propusă pentru realizarea lucrărilor pe afluentul Turț este 

amplasată în aval de localitatea Gherța Mică, pe o suprafață de teren agricol, cu acces prin drumul 

comunal DC 7 și un drum local din pământ. 
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Figura 22. OS 4 – pe teritoriul UAT Turț (X: 364205 Y: 719815) 

Alegerea precisă a locațiilor organizărilor de șantier depinde de disponibilitatea terenurilor 

propuse în prezenta documentație la nivelul administrațiilor locale. La întocmirea documentației 

tehnice privind organizarea execuției se va avea în vedere ca organizările de șantier să fie 

amenajate cu prioritate pe terenuri neproductive și fără valoare ecologică ridicată, în zona de 

intravilan sau la limita intravilanului, de preferat pe suprafețe de teren care au mai servit acestui 

scop și anterior. 

Pentru amenajarea organizărilor de șantier, se va decoperta stratul vegetal pe suprafaţa 

aferentă, după care se va aşterne un strat de balast. Incinta amenajată va fi împrejmuită pe durata 

execuţiei lucrărilor. La nivelul organizărilor de șantier nu vor fi stocate materiale combustibili, 

uleiuri și alte materiale cu caracter periculos. 

Principalele forme de impact ale lucrărilor aferente organizării de șantier sunt: 

− îndepărtarea vegetației de pe suprafața organizării de șantier; 

− modificarea structurii edafice prin decopertarea și acoperirea cu balast a suprafeței de 

teren aferentă organizării. 

Surse de poluanți asociate amenajării organizărilor de șantier sunt reprezentate de: 

− pulberile în suspensie rezultate din activitatea de decopertare și din cea de acoperire a 

suprafețelor de teren cu balast; 
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− emisiile atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de șantier și pe durata 

funcționării acesteia; 

− pulberile fine antrenate în procesul de manipulare și transport al materialelor folosite la 

realizarea lucrărilor; 

− zgomotul și vibrațiile generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor propuse. 

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, vor fi luate următoarele măsuri pentru 

controlul poluanților pentru prevenirea/reducerea impactului la nivelul organizărilor de șantier: 

− în cazul în care pentru execuția lucrărilor este necesară depozitarea temporară a 

pământului, pietrei sau balastului pe teritoriul siturilor de interes comunitar, acest lucru se 

va face în limita unor spații de depozitare agreate de administratorul sitului; 

− nu se vor executa alte tipuri de lucrări în albii decât cele prevăzute în proiect; 

− lucrările vor fi realizate în afara perioadelor cu ape mari și în afara perioadelor de îngheț; 

− intervențiile în cursul de apă vor fi efectuate astfel încât durata de timp să fie redusă la 

minimum; 

− nu se vor efectua deversări de materiale sau reziduuri în albii sau în imediata apropiere a 

apei; 

− nu se vor folosi substanțe chimice în albiile cursurilor de apă sau în imediata vecinătate a 

acestora ori în zona de mal; 

− nu vor fi depozitate materiale de construcție și deșeuri în albii; 

− în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu se vor folosi 

alte suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a deșeurilor; 

− platforma destinată organizării de şantier va fi balastată;  

− deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta și 

depozita temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin 

firme specializate şi autorizate; 

− vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice din 

domeniu, astfel încât să fie prevenite deversările de combustibil sau de ulei de la motoarele 

acestora; 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

8
6

 

− pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi vibraţiilor se 

va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe amplasamentul 

organizării de şantier; 

− lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de transport și utilajelor 

de lucru nu se vor executa la nivelul organizărilor de șantier, ci la ateliere de specialitate; 

− va fi redusă la minimum durata de ocupare a suprafețelor de teren cu materialul excavat 

din albii, iar depozitarea temporară a acestuia se va realiza pe o perioadă foarte scurtă 

până la încărcarea în mijloacele auto; 

− vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor periculoase (dacă este 

necesară utilizarea acestora) privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, iar 

personalul care utilizează materialele în cauză va fi instruit corespunzător pentru o 

gestionare eficientă a riscurilor; 

− la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele ocupate de organizările de 

șantier vor fi readuse la starea naturală inițială; 

− se va lucra pe fronturi de lucru reduse, respectiv de maximum 300 m pe uscat și respectiv 

100 de m în albia minoră. Se va păstra o distanță de cel puțin 4 km în linie dreaptă între 

fronturile de lucru. 

După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina grupurile sanitare, 

containerele mobile pentru vestiar şi portar, va avea loc decopertarea stratului de balast de pe 

platformă, fiind utilizat pe alte amplasamente la lucrări de rambleiere, readucând suprafaţa de 

teren la starea iniţială. 

Căi noi de acces și schimbări ale celor existente 

Pentru accesul utilajelor la organizările de șantier și pentru pătrunderea acestora în zona 

fronturilor de lucru vor fi folosite căile de acces existente și vor fi amenajate rampe de acces. În 

plus față de acestea, vor fi amenajate un drum de exploatare spre stația hidrometrică din zona 

de confluență a Turului cu Turț și un drum de acces spre polderul Dimoșag și două drumuri de 

exploatare. Acestea vor fi amenajate pe traseul unor drumuri existente și nu vor necesita 

ocuparea unor suprafețe suplimentare. 

http://www.epmc.ro/
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Figura 23. Localizarea drumurilor de acces propuse prin proiect (cu culoarea portocalie): un drum de acces 

necesar uvrajului și descărcătorului de acces, un drum pentru descărcătorul de suprafață, golirea de fund și turnul 
de manevră, respectiv un drum de acces pentru stația hidrometrică 

 

Drumul de exploatare spre stația hidrometrică existentă la în avalul confluenței râului Tur 

cu afluentul Turț, în Turulung. Drumul va urma traseul actual al Străzii Turului și al coronamentului 

digului de pe malul stâng al râului Tur, în zona de proximitate față de drumul european E81. 

Drumul de exploatare va fi amenajat cu piatră spartă și balast și va avea o lungime de 518 m. 

Pentru realizarea accesului spre polder din zona afluentului Talna va fi amenajat cu piatră 

spart și balast un drum existent în lungime de 350 m. În zona de traversare a cursului de apă 

Talna, va fi realizat un podeț temporar din tuburi premo de beton comprimat care va permite 

accesul utilajelor spre drumul de exploatare al polderului. Drumul de exploatare de pe malul stâng 

al cursului de apă Talna va fi amenajat pe coronamentul digului existent și are o lungime 1288 m. 

La încheierea lucrărilor, podețul temporar va fi dezafectat. 
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Pentru exploatarea polderului Dimoșag, în zona din avalul polderului, în proximitatea 

exploatărilor piscicole Adrian va fi amenajat un drum de exploatare în lungime de 1249 m. Drumul 

urmează traseul digului de contur al polderului. 

Materii prime și auxiliare folosite la realizarea proiectului propus 

În ceea ce privește materialele folosite, este propusă utilizarea unor soluții flexibile, care 

permit adaptarea în viitor la alte ipoteze de calcul, fiind realizate din materiale sau elemente care 

permit cu ușurință intervenții ulterioare. Astfel, vor fi folosite prismuri din anrocamente, diguri din 

material îmbunătățit și alte sisteme care se pot reconfigura în timp, inclusiv în contextul 

schimbărilor climatice. 

Principalele materiale de construcție/echipamente necesare pentru lucrările propuse sunt 

cele de tip natural, respectiv nisip, balast, pietriș, piatră spartă, anrocamente și pământuri 

vegetale și de tip artificial, respectiv beton și armături. Materialele de tip artificial folosite sunt: 

grinzi de beton C25/30 15x40 cm și 25x60 cm, dale de beton C25/30 – 20 cm, dale de beton 

C25/30 – 30 cm, geogrilă antierozională, ancore de oțel beton pentru fixarea geogrilei și geotextil 

de separare/filtrare. Pentru menținerea unei stări de echilibru ecologic se vor aplica protecții 

vegetative. În tabelul de mai jos sunt enumerate materiile prime folosite la realizarea proiectului 

propus. 

Tabel 6. Materii prime folosite și modul de gestionare a acestora în cadrul proiectului propus 

Nr. 

Crt. 

Materii prime și 

auxiliare folosite 

Mod de utilizare în 

cadrul proiectului 
Mod de depozitare a materialelor 

Cantități 

estimate 

Lucrări acumulare Călinești 

1. Pământ pentru 

umpluturi 

Terasamente la baraj 

Călinești, terasament 

dig perimetral 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 80000 mc 

2. Material din excavații 

mecanizate 

Terasamente la baraj 

Călinești 

Se descarcă direct la frontul de lucru, 

imediat după exacavare. În 

eventualitatea în care este necesară 

stocarea temporară a materialului de 

excavații, acesta va fi depozitat la 

nivelul organizării de șantier până la 

folosirea sa. 

5600 mc 

3. Beton C25/30 in 

grinda de sprijin 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

2375 mc 
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Nr. 

Crt. 

Materii prime și 

auxiliare folosite 

Mod de utilizare în 

cadrul proiectului 
Mod de depozitare a materialelor 

Cantități 

estimate 

4. Pereu dale beton 

C25/30-20cm 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

15035 mp 

5. Pereu dale tip 

“Fagure” inierbat 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

3265 mp 

6. Strat drenant - pereu 

dale beton-30cm 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

9520 mp 

 

7. Beton C25/30 in 

grinda sparge val 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

1127 mc 

8. Prism anrocamente 

(parament amonte) 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

11000 mc 

9. Lestare parament 

aval - anrocamente 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

38760 mc 

10. Filtru invers - lestare 

parament aval 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

41860 mp 

11. Strat vegetal inierbat Terasamente baraj  Se descarcă direct la frontul de lucru. 5220 mp 

Reabilitare baraj Hodoș 

1. Material din excavații 

mecanizate 

Terasamente baraj 

Hodoș 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 1050 mc 

2. Pământ pentru 

umpluturi 

Terasamente baraj 

Hodoș 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 2315 mc 

3. Strat vegetal inierbat Terasamente baraj 

Hodoș 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 4500 mp 

Reabilitare baraj Tămășeni 

1. Material din excavații 

mecanizate 

Terasamente baraj 

Tămășeni 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 14400 mc 

2. Pământ pentru 

umpluturi 

Terasamente baraj 

Tămășeni 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 36000 mc 

3. Strat vegetal înierbat Terasamente baraj 

Tămășeni 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 46800 mp 

4. Beton in descarcator 

de ape mari 

Constructii baraj 

Tămășeni 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 195 mc 

Polder Dimoșag 

1. Strat vegetal rezultat 

din decapare 

Terasamente corp dig 

perimetral polder 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 36960 mc 

2. Material pentru 

umpluturi 

Terasamente corp dig 

perimetral polder 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 597000 mc 
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Nr. 

Crt. 

Materii prime și 

auxiliare folosite 

Mod de utilizare în 

cadrul proiectului 
Mod de depozitare a materialelor 

Cantități 

estimate 

3. Strat vegetal înierbat Terasamente corp dig 

perimetral polder 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 223500 mp 

4. Rampe de acces Terasamente corp dig 

perimetral polder 

Se descarcă direct în zona de acces pe 

dig 

5 buc 

5. Deversor de acces 

din beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces pe 

dig 

200 m 

6680 mc 

6. Descarcator de ape 

mari din beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces pe 

dig 

1 buc 

923 mc 

7. Golire de fund din 

beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces pe 

dig 

1 buc 

517 mc 

8. Uvraj de control din 

beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces pe 

dig 

1 buc 

153 mc 

9. Protectie dig uvraj 

din beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces pe 

dig 

200 m 

1720 mc 

10. Tuburi premo de 

beton comprimat 

Pentru realizarea 

accesului la polder 

Se descarcă direct în zona de 

traversare a cursului de apă Talna 

 

Lucrări pe cele 3 cursuri de apă (Tur, Turț, Talna) 

1. Material din excavații 

în albie, decapare 

strat vegetal si trepte 

de infratire 

Terasamente lucrări Se descarcă direct la frontul de lucru. 1437750 mc 

2. Pământ pentru 

completări 

terasamente diguri 

Terasamente diguri Se descarcă direct la frontul de lucru. 2140000 mc 

3. Rampe de acces Terasamente diguri Se descarcă direct în zona de acces pe 

dig 

58 buc 

4. Protecție vegetativă Terasamente diguri Se descarcă direct la frontul de lucru. 1450000 mp 

5. Prism din 

anrocamente 

Constructii-protectii 

antierozionale 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 12135 m 

82518 mc 

6. Zid de sprijin din 

beton ciclopian 

Constructii-protectii 

antierozionale 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 9000 m 

37800 mc 

7. Consolidare 

vegetativa cu 

geogrila 

Constructii-protectii 

antierozionale 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 12000 m 

8.  Praguri cadere din 

anrocamente 

Stabilizare talveg Se descarcă direct la frontul de lucru. 5 buc. 

9. Praguri de fund din 

anrocamente 

Stabilizare talveg Se descarcă direct la frontul de lucru. 410 m 

2735 mc 

10. Amenajare 

confluenta cu 

anrocamente 

Stabilizare talveg si 

maluri 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 3 buc. 

687 mc 

11.  Etansare fundatie dig 

cu argila 

Terasamente in 

umplutura compactata 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 800 m 

7840 mc 
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Nr. 

Crt. 

Materii prime și 

auxiliare folosite 

Mod de utilizare în 

cadrul proiectului 
Mod de depozitare a materialelor 

Cantități 

estimate 

12. Etansare fundatie dig 

cu palplanse 

Constructii punere in 

siguranta diguri 

existente 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 700 m 

2800 mp 

13. Subtraversare dig Constructii 

hidrotehnice pentru 

descarcarea apelor 

pluviale din incintele 

aparate 

Se descarcă direct la frontul de lucru. 8 buc 

* Cantitățile și volumele de materiale estimate în tabelul anterior pot fi modificate pe măsură ce se vor 
definitiva proiectul tehnic și detaliile de execuție a acestuia. 

Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza: 

− încărcătoare tip buldozer; 

− excavatoare; 

− autocamioane pentru transportul materiilor prime și auxiliare; 

− compactor autopropulsat; 

− autobetonieră; 

− autocisternă. 

În perioada execuţiei lucrărilor, se vor utiliza carburanți și lubrifianți pentru mijloace auto și 

utilaje. Pe amplasamentul investiției nu sunt prevăzute amenajări de spaţii şi dotarea cu instalaţii 

pentru depozitare de substanţe periculoase. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto, 

schimburile de ulei, lucrările de întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor auto şi utilajelor, se vor face 

la staţii de distribuţie carburanţi auto şi în ateliere specializate. 

Lucrări de excavare și săpături 

Pentru realizarea lucrărilor vor fi necesare lucrări de excavare și săpături, suplimentate de 

umpluturi, acestea fiind împărțite în funcție de obiectul proiectului, după cum urmează: 

Tabel 7. Situația lucrărilor care presupun săpătură, excavare sau umplutură 
Obiect Lucrare Unitate de 

măsură 
Cantitate 

Baraj 
Călinești Oaș 

Excavatii mecanizate smc 56.00 

Umpluturi compactate corp baraj smc 128.00 

Umpluturi compactate corp dig perimetral smc 672.00 

Batardou material local m 740.00 

Groapa de imprumut smc 800.00 

Strat vegetal inierbat smp 52.20 

Reabilitare 
baraj Hodoș 

Excavatii mecanizate smc 10.50 

Umpluturi compactate corp baraj smc 23.15 
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Obiect Lucrare Unitate de 
măsură 

Cantitate 

Strat vegetal înierbat smp 45.00 

Reabilitare 
baraj 
Tămășeni 

Excavatii mecanizate smc 144.00 

Umpluturi compactate corp baraj smc 360.00 

Strat vegetal inierbat smp 468.00 

Polder 
Dimoșag 

Decapare strat vegetal smc 369.6 

Terasamente corp dig perimetral (material stabilizat cu liant 
hidraulic) 

smc 5,970.00 

Pregătire teren pentru lucrări hidrotehnice ha 4.22 

Rampa acces dig buc 5.00 

Strat vegetal inierbat smp 2,235.00 

Amenajare 
albie 

Excavatii in albie smc 5,340.140 

Decapare + trepte de infratire smc 5,786.810 

Completari terasamente - diguri smc 22,942.14 

Igienizare zona ha 20.00 

Pregătire teren pentru lucrări hidrotehnice ha 20.00 

Drum de exploatare pe maluri m 3,058.20 

Batardou m 9,245.00 

Rampa acces buc 58.00 

Protectie vegetativa smp 14,500.000 

Notă: smc = sute de metri cubi, m – metri, smp – sute de metri pătrați, ha – hectare, buc – bucăți. 

 

Modalitatea de asigurare a debitului în avalul acumulării 

Pe durata realizării lucrărilor propuse prin proiect, asigurarea debitului în aval se va realiza 

prin cele două fire ale golirii de fund a barajului. 

Pe durata necesară lucrărilor de reabilitare a golirii de fund, asigurarea tranzitului de debit 

se va face alternativ pe fiecare dintre cele două fire ale golirii. Cât timp va fi reabilitat primul fir al 

golirii, asigurarea debitului în aval se va realiza prin cel de-al doilea fir și invers. Debitul asigurat 

în aval va fi în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, respectiv de cel puțin 

0,2 mc/s. 

Lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de proiect 

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele 

măsuri: 

− aducerea la cadrul natural existent a tronsoanelor de râu afectate temporar prin 

desființarea lucrărilor provizorii, nivelarea rambleurilor și acoperirea excavațiilor cu 

material local; 

− îndepărtarea tuturor resturilor materiale de pe maluri sau din albie și transportul deșeurilor 

pe amplasamente autorizate; 

http://www.epmc.ro/
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− în zonele de execuție a lucrărilor directe cu deviere de debite, albia râului va fi readusă 

obligatoriu la stadiul inițial; 

− se vor reface zonele afectate de lucrări de decopertare, prin reducerea terenului în starea 

inițială, inclusiv cu reinstalarea vegetației acolo unde este afectată, prin aşternerea unui 

orizont de sol fertil la suprafaţă şi asigurarea regenerării naturale cu specii de plante locale. 

− suprafeţele de teren destinate organizării de şantier vor fi eliberate şi redate cadrului 

natural, în stare nealterată. 

Readucerea terenului la starea sa inițială se va face progresiv, pe măsură ce fronturile de 

lucru se închid. 

1.8.2 Caracteristicile etapei de funcționare a proiectului propus 

Funcționarea lucrărilor care fac obiectul proiectului nu presupune desfășurarea unor 

procese tehnologice. Odată ce etapa de execuție a lucrărilor va fi încheiată, lucrările vor fi 

definitivate, asigurând protecția comunităților împotriva inundațiilor cu probabilitatea de producere 

de 1% în mediul rural și respectiv 0,5% în mediul urban.  

Odată ce etapa de execuție a lucrărilor va fi încheiată, lucrările propuse prin proiect vor fi 

edificate și vor contribui la: 

− protecția comunităților riverane, a locuințelor și a altor obiective sociale prin lucrările de 

protecție realizate. 

− oprirea eroziunii malurilor pe sectoarele unde s-au înregistrat eroziuni majore ce pun în 

pericol siguranța comunităților riverane. 

Reabilitarea barajului Călinești și a instalațiilor hidromecanice aferennte, creșterea 

volumului de atenuare a acumulării Călinești, realizarea polderului Dimoșag și reabilitarea 

acumulărilor nepermanente existente Hodoș și Tămășeni permit un control superior al debitelor 

excedentare, cu o flexibilitate ridicată, aspect deosebit de important în contextul actual al 

schimbărilor climatice. 

Inundarea frecventă a suprafețelor de teren care sunt redate luncii inundabile a râului Tur 

și a zonelor umede propuse spre reglementare ar putea conduce la creșterea valorii ecologice a 

zonelor, prin menținerea suprafețelor mlăștinoase/zonelor umede identificate în celelalte 

http://www.epmc.ro/
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sectoare, asigurând în același timp protecția ridicată la inundații a populației și imobilelor din 

intravilan. Păstrarea unui regim lipsit de intervenție antropică pe o perioadă lungă de timp ar putea 

conduce la creșterea diversității biologice. 

În timp, sub acțiunea factorilor de mediu, în special a apei, lucrările vor fi expuse degradării, 

astfel încât vor fi necesare lucrări de mentenanță sau de reabilitare, desfășurate conform 

normelor specifice din domeniu. Eventualele lucrări de reabilitare a investițiilor propuse, se vor 

reglementa în conformitate cu procedurile legale în vigoare. 

1.9 REZIDUURI ȘI EMISII PRECONIZATE 

În cadrul acestei secțiuni vor fi prezentate informații cu privire la deșeurile și emisiile 

rezultate în perioada de realizare și de funcționare a investițiilor propuse prin proiect. Lucrările de 

protecție împotriva inundațiilor propuse prin proiect nu necesită activități de operare care să 

presupună desfășurarea unor procese tehnologice, prin urmare potențialele surse de emisii pe 

durata funcționării investițiilor din proiect sunt cele asociate activităților de mentenanță. 

1.9.1 Tipuri și cantități de deșeuri rezultate în etapa de realizare și în etapa de funcționare 

a proiectului propus 

În perioada de realizare a investiţiei nu vor fi folosite substanțe chimice cu caracter 

periculos pe amplasamentele proiectului. În perioada de realizare a lucrărilor de investiţie 

cuprinse în proiectul propus, vor rezulta deșeuri nepericuloase şi inerte care trebuie valorificate 

şi/sau eliminate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările 

şi completările ulterioare. Pe amplasamentele tuturor organizărilor de şantier, pe durata realizării 

investiţiilor prevăzute în cadrul acestui proiect, vor fi prevăzute spaţii amenajate corespunzător 

pentru colectarea şi stocarea preliminară a deşeurilor generate înaintea evacuării de pe aceste 

amplasamente. Aceste spaţii vor fi desfiinţate la momentul finalizării lucrărilor de investiţie şi 

desfiinţării organizărilor de şantier. 

Gestionarea deșeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face cu 

respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul rutier al deșeurilor periculoase și 

nepericuloase în România, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 856/2002 privind 
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evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase modificările și completările ulterioare. Transportul deșeurilor generate pe drumurile 

publice se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008, prin întocmirea documentelor adecvate 

pentru fiecare transport.  

Referitor la deșeurile de ambalaje, gestionarea acestora se va realiza conform prevederilor 

legale (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de 

ambalaje, art. 9 și 10). Beneficiarul are obligația de a colecta separat deșeurile de ambalaje pe 

categorii și de a le încredința unor operatori economici autorizați pentru valorificarea deșeurilor. 

Principalele deşeuri codificate conform HG nr. 856/2002 cu modificările și completările 

ulterioare care vor rezulta pe parcursul realizării lucrărilor propuse sunt: 

Tabel 8. Tipuri de deșeuri generate pe amplasament la realizarea lucrărilor 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 

generat 

Mod de 

depozitare 

temporară 

Modalităţile de gestionare 

propuse 
Cantități estimate 

17 05 04 

Pământ şi pietre 

din excavarea în 

albie  

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Parțial vor fi valorificate ca material 

de umplutură (pentru corp diguri, 

în spatele consolidărilor de mal 

etc.), parțial vor fi valorificate 

pentru execuția unor lucrări de 

terasamente și pentru preparare 

betoane.  

Tot volumul de pământ 

și de piatră va fi 

refolosit la umpluturi, 

necesarul de materiale 

de umplutură fiind mai 

mare decât volumul 

generat din excavări. 

17 04 05 

Deşeuri metalice 

rezultate de la 

dezafectarea 

structurilor 

degradate 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca provizoriu în 

containere amplasate în zonele 

organizărilor de șantier şi vor fi 

predate la societăţi autorizate 

pentru valorificare, pe bază de 

contract. 

50 mc 

17 01 01 
Deșeuri din 

beton 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca provizoriu în incinta 

organizărilor de șantier; vor fi 

valorificate ca material de 

construcții sau vor fi eliminate în 

depozite autorizate pentru deșeuri 

din construcții. 

390 mc 

20 03 01 

Deșeuri 

menajere 

provenite de la 

personalul care 

execută lucrările 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca provizoriu în pubele şi 

vor fi preluate de operatorul de 

salubrizare din zonă, pe bază de 

contract. 

6,48 tone (0,3 kg/ 

persoană/zi) 

http://www.epmc.ro/
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Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 

generat 

Mod de 

depozitare 

temporară 

Modalităţile de gestionare 

propuse 
Cantități estimate 

02 01 07 

Deșeuri din 

eliminarea 

vegetației 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Aceste deșeuri provin din 

eliminarea vegetației ierboase 

necesar a fi realizată pentru a 

pregăti terenul de lucrări. Se vor 

preda proprietarului/ 

administratorului terenului 

respectiv, în vederea valorificării 

De pe o suprafață de 

aproximativ 225 ha 

17 09 04 

Deșeuri de la 

igienizarea 

arealelor care 

vor fi amenajate 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor colecta și elimina prin 

operatori autorizați 
740 tone 

20 01 21* 
Deșeuri electrice 

și electronice 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Deșeurile provin de la refacerea 

sistemului de iluminat al 

coronamentului barajului. Se vor 

stoca provizoriu în spații special 

destinate, amplasate în zonele 

organizărilor de șantier şi vor fi 

predate la societăţi autorizate 

pentru valorificare, pe bază de 

contract 

cca 2 tone  

 

Codul de deșeu 02 01 07 din tabelul de mai sus se referă la tipul de deșeu rezultat din 

operațiunile de curățare de vegetație spontană (ierboase, de tufărișuri etc) de pe suprafețele de 

lucru aferente lucrărilor. În eventualitatea în care pe parcursul lucrărilor se constată ca fiind 

necesară eliminarea unor arbori, acest lucru va fi realizat numai după obținerea avizelor și 

aprobărilor autorităților competente cu responsabilități în domeniul silvic. 

Pe durata funcţionării investițiilor propuse prin proiect, nu vor rezulta deşeuri de la 

lucrările de protecție împotriva inundațiilor realizate. Eventualele deșeuri rezultate din activitățile 

de reabilitare a structurilor degradate vor fi depozitate în spații special amenajate în cadrul 

organizărilor de șantier aferente lucrărilor, iar valorificarea și eliminarea lor se vor realiza prin 

operatori autorizați și în conformitate cu prevederile legale. 

 Deșeurile menajere rezultate de la personalul de exploatare vor fi gestionate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

http://www.epmc.ro/
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1.9.2 Spații de depozitare temporară 

Pentru realizarea proiectului propus vor fi amenajate 4 organizări de șantier. Având în 

vedere faptul că pentru realizarea lucrărilor propuse nu se vor folosi substanțe chimice cu caracter 

periculos, iar operațiunile de întreținere și reparație ale utilajelor nu se vor desfășura la nivelul 

organizărilor de șantier, nu este considerată a fi necesară amenajarea unor spații închise de 

depozitare a materialelor. Materiile prime și auxiliare necesare realizării lucrărilor vor fi stocate la 

nivelul organizărilor de șantier pe categorii, în funcție de tipul și de ordinea în care vor fi utilizate. 

Organizările de șantier vor fi împrejmuite. Având în vedere faptul că lucrările propuse necesită 

transportul și manipularea unor volume mari de pământ, acestea se vor transporta direct la 

fronturile de lucru, pământul nefiind stocat, numai în cazuri excepționale, pe platformele 

organizărilor de șantier.  

Deșeurile de construcție rezultate din demolările lucrărilor degradate vor fi stocate într-un 

container cu capacitatea de 32 mc cu care va fi dotată fiecare din organizările de șantier 

amenajate. Deșeurile menajere rezultate pe durata realizării lucrărilor din proiectul propus vor fi 

colectate separat, conform informațiilor prezentate și condițiilor descrise în secțiunea următoare. 

1.9.3 Managementul deșeurilor 

În vederea prevenirii generării deșeurilor, prima măsură necesar a fi luată este cea de 

colectare selectivă a deșeurilor la nivelul organizărilor de șantier, pe durata realizării lucrărilor 

propuse. Deșeurile rezultate de la dezafectarea instalațiilor hidraulice și de la reabilitarea măștii 

existente a barajului vor fi separate, iar componentele reciclabile vor fi colectate selectiv spre a fi 

refolosite (pe amplasament, la realizarea lucrărilor, dacă acest lucru este posibil, sau la alte 

lucrări, prin valorificarea lor). 

Generarea deșeurilor poate fi minimizată prin utilizarea eficientă a materiilor prime, iar în 

paralel, realizarea unei separări a deșeurilor reciclabile rezultate. De asemenea, deșeurile 

rezultate pe perioada de realizare a investițiilor, mai ales cele rezultate din excavări și din 

activitățile de construcție (pământul șimaterialul local) vor fi reutilizate pentru realizarea 

terasamentelor, iar stratul de sol vegetal va fi îndepărtat și depozitat în grămezi separate și va fi 

utilizat la refacerea amplasamentului în zonele neacoperite de lucrări. În cazul foarte puțin 
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probabil în care vor exista volume excedentare, care nu vor fi necesare pentru aceste lucrări, 

acestea se vor transporta şi utiliza pe alte amplasamente, pentru lucrări similare. 

Deșeurile rezultate în etapa de realizare a proiectului propus vor fi gestionate de către 

antreprenorul executant al lucrărilor în baza unui Plan complet de gestionare a deșeurilor ce va 

conține următoarele elemente, în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența 

gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurilor, inclusiv deșeurile 

periculoase: 

− cantitatea totală lunară generată din care 

o cantitatea valorificată; 

o cantitatea eliminată; 

o cantitatea rămasă în stoc; 

− stocare, tratare, transport 

o cantitate stocată temporar pe fiecare tip de deșeu în parte; 

o cantitate transportată și destinația la care ajunge; 

− cantitatea eliminată și agentul economic care efectuează eliminarea.  

Astfel, în ceea ce privește generarea deșeurilor, vor fi înregistrate tipurile și cantitățile 

generate lunar din realizarea lucrărilor, cantitatea valorificată, cea eliminată și dacă este cazul 

rămasă în stoc. Totodată, se va ține evidența modalității de stocare a deșeurilor (recipient metalic 

pentru deșeurile rezultate din dezafectarea lucrărilor existente, recipienți de plastic pentru 

deșeurile menajere) și a modalităților de valorificare și respectiv de eliminare a acestora și 

operatorul/ operatorii care vor realiza aceste activități.  

Gestionarea deșeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face cu 

respectarea reglementărilor menționate mai sus, precum și a prevederilor HG nr. 1061/2008 

privind transportul rutier al deșeurilor periculoase și nepericuloase în România, cu modificările și 

completările ulterioare și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase modificările și completările ulterioare.  

Pentru depozitarea deșeurilor generate vor fi prevăzute platforme de colectare, dotate cu 

europubele sau eurocontainere pentru depozitarea temporară selectivă a deşeurilor. Zona de 

depozitare a deșeurilor va fi amenajată astfel încât acestea să nu constituie sursă de hrană pentru 

animalele din zonă.  
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Depozitarea temporară a materialelor de construire sau a deșeurilor rezultate se va realiza 

numai în spațiile special amenajate în cadrul organizărilor de șantier, astfel încât să se reducă 

riscul poluării solului, al apei de suprafață și al apei freatice. 

Eventualele bateriile uzate, rezultate din situații excepționale când nu pot fi evitate lucrările 

de reparație a unor utilaje se vor colecta şi depozita provizoriu în spaţiu închis, prevăzut cu 

planşeu şi containere metalice pentru stocare, astfel încât să fie împiedicate scurgerile de acizi şi 

poluarea solului. Deşeurile de uleiuri uzate sau de combustibili se vor colecta în recipiente 

metalice etanşe, în cadrul unui depozit de produse petroliere uzate, închis, asigurat şi prevăzut 

cu cuvă de retenţie pentru colectarea eventualelor scurgeri. 

Referitor la deșeurile de ambalaje, conform prevederilor legale (Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, art. 9 și 10). Beneficiarul are 

obligația de a colecta separat deșeurile de ambalaje pe categorii și de a le încredința unor 

operatori economici autorizați pentru valorificarea deșeurilor. 

Transportul deșeurilor generate pe drumurile publice se va realiza cu respectarea HG nr. 

1061/2008, prin întocmirea documentelor adecvate pentru fiecare transport. Astfel, pentru 

transportul deseurilor nepericuloase, se vor întocmi documentele de încarcare/ descărcare 

(anexa II din HG nr. 1061/2008).  

Deşeurile de construcţie şi cele menajere vor fi gospodărite în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, conform 

prevederilor căreia titularul are următoarele obligaţii: 

− să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată 

de către Comisia Europeană, preluată în legislaţia naţională prin hotărâre de guvern; 

− să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, 

în special: 

o fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 

o fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 

o fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special; 

− să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei 

şi a mediului; 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

1
0

0
 

− să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi 

sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri; 

− să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de 

siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; 

− să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator 

economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator 

public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, 

nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de 

eliminare completă; 

− să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de 

tratare; 

− să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure 

îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei 

terţe persoane; 

− să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri 

periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura 

substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de 

incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a 

sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia 

finală; 

− să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu 

modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi 

pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase modificările și 

completările ulterioare şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului; 

− să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a 

frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de 

eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni 

de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la 

cererea acestora; 
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− să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele 

care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor; 

− este interzisă abandonarea deşeurilor şi/sau depozitarea în locuri neautorizate şi 

generarea fenomenelor de poluare prin descărcări necontrolate în mediu; 

− eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă. 

Monitorizarea gestiunii deșeurilor se face conform HG nr. 856/2002 privind evidența 

gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 

modificările și completările ulterioare și raportarea se face la Agenția pentru Protecția Mediului 

Satu Mare. 

2 ALTERNATIVE REZONABILE 

În realizarea proiectului propus au fost luate în considerare 5 alternative, în așa fel încât 

să fie asigurată protecția împotriva inundațiilor la un debit de calcul cu probabilitatea de depășire 

de 1% pentru mediul rural și 0,5% pentru mediul urban. Stabilirea alternativelor s-a realizat având 

în vedere următoarele aspecte: 

− vulnerabilitatea la inundații a ariilor urbane, a populației, în primul rând, și a locuințelor și 

infrastructurii (drumuri, căi ferate, sisteme de alimentare cu apă etc) din bazinul hidrografic 

al râului Tur; 

− lucrările de protecție împotriva inundațiilor existente în bazinul hidrografic al râului Tur, 

areal care face obiectul de studiu al proiectului propus; 

− date hidrologice și hidrotehnice: debitul cursurilor de apă și nivelul apelor în timpul 

inundațiilor înregistrate până în prezent, precum și prognozele Institutului Național de 

Hidrologie și Gospodărire a Apelor; 

− disponibilitatea terenului în zonele lucrărilor, regimul de proprietate a terenului; 

− condițiile impuse prin Ghidul solicitantului, OS 5.1 cu privire la tipul lucrărilor de prevenire 

și protecție împotriva inundațiilor finanțabile și modul de prioritizare a acestora; 

− condițiilor geotehnice ale solului în zona lucrărilor și pretabilitatea acestuia la realizarea 

lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor; 

− disponibilitatea materialelor necesare pentru construcții. 
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Fiecare dintre alternativele de amenajare luate în considerare cuprinde următoarele 

măsuri non-structurale, sub forma unor recomandări, care prezintă un efect de reducere a 

inundațiilor la nivelul bazinului hidrografic Tur: 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a fondului forestier (măsura propusă 

pentru toate sub-bazinele cu suprafață împădurită mai mare de 30%) prin 

o extinderea gradului de tratamente cu durată lungă de regenerare; 

o introducerea unor subunități de protecție absolută pe toți versanții cu panta peste 

35 de grade (se aplică acolo unde se poate dezvolta fond forestier); 

o reducerea cotelor de tăiere; 

− eliminarea tehnologiilor de exploatare cu un pronunțat caracter neecologic; 

− lucrări de completare a regenerării naturale astfel încât solul să fie în permanență acoperit 

cu vegetație; 

− împădurirea golurilor din fondul forestier cu scopul ameliorării compoziției arboretului; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a pajiștilor și pășunilor prin 

o menținerea unui covor erbaceu corespunzător, pentru a preveni fenomenul 

erozional; 

o practicarea supraînsămânțării; 

o practicarea unui pășunat rațional; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale (diminuare run-off) a terenurilor 

agricole și agroforestiere prin 

o stabilirea / menținerea unor benzi de vegetație joasă/medie între zonele cultivate, 

în special pe zonele neproductive; 

o menținerea / stabilirea unui management de rotire / intercalare a tipurilor de culturi 

agricole (intercropping); 

o menținerea / stabilirea unui management de cultivare pe benzi care urmează 

curbele de nivel pentru zonele cu pante mai mari de 20 de grade (strip cropping); 

− îmbunatăţirea managementului pădurilor în zonele inundabile ale râului Tur aferente 

A.P.S.F.R.-ului S = 1.045,34 ha; 

− menținerea suprafeței pădurilor în bazinele de recepție ale A.P.S.F.R. – urilor; 
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− menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Tur aferent A.P.S.F.R.-ului 

S = 22.548,25 ha; 

− menţinerea pădurilor în zonele perimetrale lacurilor de acumulare 

Menţinerea pădurilor în zona perimetrală lacului de acumulare Călinești Oaș, județul 

Satul Mare (S = 785 ha); 

− îmbunătăƫirea sistemelor de monitorizare / prognoza și avertizare / alarmare. Înfiinţare 

staţie pluviometrică automată în loc. Luna Ses. Măsură fezabilă tehnic, pentru o mai bună 

cunoaștere a mecanismului de producere a inundațiilor și pentru calibrarea modelului 

hidraulic precum si la dimensionarea / redimensionarea structurilor de protecție la 

inundații. 

Sub aspectul criteriilor de mediu luate în considerare, analiza comparativă a alternativelor 

studiate din punctul de vedere al efectelor produse asupra mediului este redată în cele ce 

urmează. Punctajul alternativelor a fost acordat în conformitate cu Anexa 8. Ghid pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectele de management a riscului de inundații, 

aferentă Ghidului Solicitantului pentru OS 5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra 

populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 

schimbările climatice, în principal de inundații și de eroziune costieră. 

2.1 ALTERNATIVA 0 – NICIO ACȚIUNE  

Alternativa 0 presupune menținerea la stadiul actual a infrastructurii de protecție împotriva 

inundațiilor și implicit lipsa acțiunilor împotriva inundațiilor prevăzute prin proiectul propus în zona 

studiată. Nerealizarea proiectului ar avea efecte negative asupra comunităților situate în 

proximitatea cursurilor de râu, acestea prezentând o vulnerabilitate ridicată la producerea 

inundațiilor la debite cu probabilitatea de producere de 1% pentru mediul rural și de 0,5% pentru 

mediul urban. În ceea ce privește impactul asupra factorilor de mediu, se apreciază existența unui 

impact negativ nesemnificativ asupra apei și a biodiversității cauzat de degradarea structurilor 

existente în zona studiată. În cele ce urmează sunt prezentate informații cu privire la impactul 

alternativei 0 asupra factorilor de mediu. 

Impactul alternativei 0 asupra factorului de mediu apă 
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Impactul alternativei 0 asupra factorului de mediu apă este unul foarte redus, asociat 

degradării în timp a structurilor de protecție existente. Creșterea locală a turbidității și scăderea 

gradului de oxigenare cu efect local și modificări locale ale morfologiei albiei pot apărea ca urmare 

a eroziunilor active ale malurilor cursului de apă Tur și ale afluenților săi Talna și Turț. 

Impactul alternativei 0 asupra factorului de mediu aer 

Din punctul de vedere al calității aerului, adoptarea alternativei 0 nu prezintă impact.  

Impactul alternativei 0 asupra factorului de mediu sol/subsol 

De manieră similară factorului de mediu apă, prin adoptarea alternativei 0, solul poate fi 

afectat local de eroziunea malurilor celor 3 cursuri de apă, care conduce la înlăturarea stratului 

vegetal, în unele cazuri până la descoperirea stratului de bază.  

Impactul alternativei 0 asupra factorului de mediu biodiversitate 

Impactul alternativei 0 asupra factorului de mediu biodiversitate se încadrează în limite 

naturale, existând totuși posibilitatea apariției și dezvoltării unor specii de plante invazive care pot 

afecta starea de conservare a habitatelor ripariene. 

Impactul alternativei 0 asupra factorului de mediu peisajul 

Alternativa 0 nu asociază un impact semnificativ asupra peisajului. Cu toate acestea, 

degradarea structurilor de protecție existente prezintă un efect negativ asupra peisajului, 

depreciind calitatea estetică a acestuia. Eroziunea malurilor contribuie, de asemenea, la 

modificări locale ale peisajului în bazinul hidrografic al râului Tur. 

Impactul alternativei 0 asupra mediului social-economic 

Dacă pentru ceilalți factori de mediu adoptarea alternativei 0 ar avea un impact neutru sau, 

în unele cazuri negativ nesemnificativ sau chiar pozitiv, impactul nerealizării proiectului asupra 

mediului social-economic este unul negativ semnificativ, arealul acoperit de bazinul hidrografic al 

râului Tur rămânând expus unui risc semnificativ de producere a inundațiilor. 

2.2 ALTERNATIVA „INFRASTRUCTURĂ VERDE” 

Prima alternativă de amenajare studiată a fost cea de infrastructură verde, în care au fost 

avute în vedere măsuri de infrastructură verde pentru diminuarea riscului la inundații pe sectorul 

studiat, respectiv: 
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− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a fondului forestier (măsură propusă 

pentru toate sub-bazinele cu suprafață mai mare de 30%), astfel 

o extinderea gradului de tratamente cu durată lungă de regenerare; 

o introducerea unor subunități de protecție absolută pe toți versanții cu panta peste 

35 de grade (se aplică acolo unde se poate dezvolta fond forestier); 

o reducerea cotelor de tăiere; 

o eliminarea tehnologiilor de exploatare cu un pronunțat caracter neecologic; 

o lucrări de completare a regenerării naturale astfel încât solul să fie în permanență 

acoperit cu vegetație; 

o împădurirea golurilor din fondul forestier cu scopul ameliorării compoziției 

arboretului; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a pajiștilor și pășunilor, astfel 

o menținerea unui covor erbaceu corespunzător pentru a preveni fenomenul 

erozional; 

o practicarea supraînsămânțării; 

o practicarea unui pășunat rațional; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale (diminuare run-off) a terenurilor 

agricole și agroforestiere, astfel 

o stabilirea / menținerea unor benzi de vegetație joasă/medie între zonele cultivate, 

în special pe zonele neproductive; 

o menținerea / stabilirea unui management de rotire / intercalare a tipurilor de culturi 

agricole (intercropping); 

o menținerea / stabilirea unui management de cultivare pe benzi care urmează 

curbele de nivel pentru zonele cu pante mai mari de 20 de grade (strip cropping); 

− crearea de noi zone inundabile 

o mal drept în zona localității Gherța Mică S=3 kmp; 

o mal drept amonte frontieră S=2,4 kmp; 

− reconectarea și restaurarea luncii inundabile de râul Tur 

o aval acumulare Călinești S=0,5 kmp în aval de confluența cu Turț; 
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o mal stâng amonte confluență cu Turț S=0,8 kmp; 

o două zone inundabile, mal drept în zona de confluență cu Hodoș S=1,9 kmp; 

− renaturarea malurilor cursului de apă (consolidări vegetative); 

− relocare diguri în zona de confluență cu Turț și cu Hodoș – eliminarea zonei de presiune 

din zona de confluență a râului Tur și râul Turț pentru îmbunătățirea hidraulicii de scurgere 

și pentru crearea unei zone noi inundabile. 

În urma analizei acestei alternative, regăsită în Raportul de modelare a riscului la inundații, 

s-a constatat că pagubele evitate sunt relativ mici, în continuare fiind inundate majoritatea zonelor 

locuite.  

O parte din măsurile sus-menționate, cele aplicate la nivelul bazinului hidrografic, care sunt 

prevăzute în Planul de management al riscului la inundații în bazinul hidrografic Someș-Tisa nu 

se află în controlul titularului, ci al autorităților competente din domeniul silvic, agricol sau al 

îmbunătățirii funciare. Prin abordarea integrată a riscului la inundații, cu asumarea și punerea în 

aplicare a măsurilor de către toți factorii, pot fi făcute progrese pe termen mediu și lung, astfel 

încât să scadă în timp dependența de măsuri structurale pentru atingerea dezideratelor de 

protecție a populației.  

În cele ce urmează sunt prezentate informații cu privire la impactul alternativei cu 

infrastructură verde asupra factorilor de mediu. 

Impactul alternativei „infrastructură verde” asupra factorului de mediu apă 

Impactul alternativei „infrastructură verde” asupra factorului de mediu apă este unul în 

mare parte pozitiv, direct și indirect. Luarea măsurilor de Rămâne impactul negativ asociat 

degradării în timp a structurilor de protecție existente. Creșterea locală a turbidității și scăderea 

gradului de oxigenare cu efect local și modificări locale ale morfologiei albiei pot apărea ca urmare 

a eroziunilor active ale malurilor cursului de apă Tur și ale afluenților săi Talna și Turț. Efectul 

adoptării 

Impactul alternativei „infrastructură verde” asupra factorului de mediu aer 

Din punctul de vedere al calității aerului, adoptarea alternativei „infrastructură verde” nu 

prezintă forme de impact direct. Pe termen lung, însă, implementarea acestor măsuri poate 

asocia un impact indirect pozitiv asupra calității aerului.  

Impactul alternativei „infrastructură verde” asupra factorului de mediu sol/subsol 
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De manieră similară factorului de mediu apă, prin adoptarea acestei alternative, calitatea 

solului va beneficia semnificativ pe termen lung. Rămâne pe termen scurt, însă, problema 

eroziunii malurilor, solul putând fi afectat local de eroziuni pe cele 3 cursuri de apă, care conduce 

la înlăturarea stratului vegetal, în unele cazuri până la descoperirea stratului de bază.  

Impactul alternativei „infrastructură verde” asupra factorului de mediu biodiversitate 

Impactul alternativei cu infrastructură verde asupra factorului de mediu biodiversitate are 

rolul de a reduce într-o anumită măsură efectele inundațiilor pentru localitățile riverane cu impactul 

cel mai scăzut asupra biodiversității (în faza de construcție). În perioada de funcționare impactul 

este pozitiv mai ales prin restaurarea luncii inundabile a râului Tur, crearea zonelor inundabile și 

realizarea unor consolidări vegetative. 

Impactul alternativei „infrastructură verde” asupra factorului de mediu peisajul 

Alternativa construită exclusiv cu măsuri de infrastructură verde are în cea mai mare parte 

impact pozitiv asupra peisajului, prin creșterea gradului de naturalitate al arealului studiat. Cu 

toate acestea, există forme de impact negativ asociate acestei alternative, respectiv continuarea 

procesului de degradare a structurilor de protecție existente care depreciază calitatea estetică a 

peisajului. Desigur, beneficiile aduse în general peisajului prin adoptarea unor măsuri exclusiv 

verzi sunt superioare formelor de impact negativ. 

Impactul alternativei „infrastructură verde” asupra mediului social-economic 

Dacă pentru ceilalți factori de mediu adoptarea alternativei cu infrastructură verde ar avea 

impact pozitiv, impactul nerealizării proiectului asupra mediului social-economic este unul negativ 

semnificativ, arealul acoperit de bazinul hidrografic al râului Tur rămânând expus unui risc 

semnificativ de producere a inundațiilor. Implementând această alternativă sunt doar cca 5% din 

numărul persoanelor afectate direct în situația actuală, 6 km de infrastructură și 2 poduri/podețe.  

Se va observa că toate alternativele următoare studiate au fost construite pornind de la 

alternativa de infrastructură verde. Acestea aduc diferite soluții suplimentare în completarea celor 

de infrastructură verde pentru a atinge obiectivele de protecție a populație impuse prin Directiva 

2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații. 
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2.3 ALTERNATIVA 1 

Alternativa 1 presupune aplicarea unor măsuri și politici de infrastructură verde pentru 

diminuarea riscului la inundații, creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești, 

asigurarea tranzitului de debit în aval, realizarea polderului Dimoșag, a acumulărilor 

nepermanente Turț, Brada și Negrești și lucrări locale pentru diminuarea viiturilor rapide. Mai 

precis, alternativa 1 are în vedere următoarele măsuri și lucrări: 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a fondului forestier (măsură propusă 

pentru toate sub-bazinele cu suprafață mai mare de 30%), astfel 

o extinderea gradului de tratamente cu durată lungă de regenerare; 

o introducerea unor subunități de protecție absolută pe toți versanții cu panta peste 

35 de grade (se aplică acolo unde se poate dezvolta fond forestier); 

o reducerea cotelor de tăiere; 

o eliminarea tehnologiilor de exploatare cu un pronunțat caracter neecologic; 

o lucrări de completare a regenerării naturale astfel încât solul să fie în permanență 

acoperit cu vegetație; 

o împădurirea golurilor din fondul forestier cu scopul ameliorării compoziției 

arboretului; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a pajiștilor și pășunilor, astfel 

o menținerea unui covor erbaceu corespunzător pentru a preveni fenomenul 

erozional; 

o practicarea supraînsămânțării; 

o practicarea unui pășunat rațional; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale (diminuare run-off) a terenurilor 

agricole și agroforestiere, astfel 

o stabilirea / menținerea unor benzi de vegetație joasă/medie între zonele cultivate, 

în special pe zonele neproductive; 

o menținerea / stabilirea unui management de rotire / intercalare a tipurilor de culturi 

agricole (intercropping); 
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o menținerea / stabilirea unui management de cultivare pe benzi care urmează 

curbele de nivel pentru zonele cu pante mai mari de 20 de grade (strip cropping); 

− îmbunătățirea managementului pădurilor în zonele inundabile ale râului Tur aferente 

APSFR-ului S=1045,34 ha; 

− menținerea suprafețelor pădurilor în bazinul hidrografic Tur aferent APRSF-ului 

S=22548,25 ha; 

− menținerea pădurilor în zona perimetrală lacului de acumulare Călinești-Oaș, S=785 ha; 

− îmbunătăƫirea sistemelor de monitorizare / prognoza și avertizare / alarmare. Înfiinţare 

staţie pluviometrică automată în loc. Luna Ses. Măsură fezabilă tehnic, pentru o mai bună 

cunoaștere a mecanismului de producere a inundațiilor și pentru calibrarea modelului 

hidraulic precum si la dimensionarea / redimensionarea structurilor de protecție la 

inundații; 

− reabilitarea, punerea în siguranță a barajului Călinești și mărirea capacității de atenuare a 

acumulării Călinești cu 3,0 mil. mc prin realizarea unei grinzi sparge-val cu h=1,0 m pe 

toată lungimea barajului; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Tămășeni; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Hodoș; 

− realizarea acumulării nepermanente (polder) Dimoșag cu V=15,3 mil. mc; 

− realizarea acumulării nepermanente Turț cu V=4,1 mil. mc; 

− realizarea acumulării nepermanente Brada cu V=3,0 mil. mc; 

− realizarea acumulării nepermanente Negrești cu V=2,0 mil. mc; 

− crearea unei zone umede pe malul drept al râului Tur în zona localității Gherța Mică (S=3 

kmp); 

− restaurarea luncii inundabile și crearea unei zone umede pe malul stâng amonte de 

confluența cu Turț, prin relocarea unei porțiuni a digului existent (S=0,8 kmp); 

− restaurarea luncii inundabile și crearea a două zone umede pe malul drept al râului Tur în 

zona confluenței cu Hodoș, prin relocarea unei porțiuni a digului existent (S=1,9 kmp); 

− crearea unei zone umede pe malul drept amonte de frontieră, prin relocarea unei porțiuni 

a digului existent (S=2,4 kmp); 
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− reconectarea și renaturarea brațelor moarte ale râului Tur, aval de acumularea Călinești 

cu S=0,5 kmp; 

− relocare diguri în zona de confluență a pârâului Hodoș cu râul Tur, pentru eliminarea zonei 

de presiune pe sectorul de curs cu albie minoră foarte îngustă, pentru îmbunătățirea 

hidraulicii de scurgere și pentru crearea unor noi zone inundabile; 

− eliminarea obstacolelor din albie pentru creșterea capacității de tranzitare a albiei minore 

pe Tur, Turț și Talna; 

− sprijinirea și consolidarea a malurilor pe sectoarele cu eroziuni active de mal sau pe 

sectoarele în care bancheta dig-mal este redusă 

o cu anrocamente pe cursul de apă Tur; 

o cu zid de beton ciclopian pe Turț și Talna; 

− stabilizarea patului albiei cu praguri de fund îngropate din anrocamente; 

− aducere la cotă/aducere la cotă a digurilor existente; 

− completarea liniei de apărare pentru închiderea incintelor apărate prin diguri de remuu; 

− etanșarea digurilor de pe râul Tur în dreptul localității Turulung; 

− reabilitarea consolidărilor existente afectate de viituri pe Tur, Turț și Talna; 

− realizarea căilor de acces pentru intervenție și exploatare; 

− consolidarea taluzului dinspre apă al digurilor de pe sectoarele cu bancheta dig-mal redusă 

cu geogrilă antierozională, peste care se va așeza un strat de pământ vegetal însămânțat 

cu ierburi perene; 

− reabilitarea subtraversărilor de dig existente sau subtraversări noi ale digurilor pentru 

evacuarea apelor pluviale din incintele apărate; 

− amenajare confluență cu anrocamente; 

− reabilitare secțiune de măsură la stația hidrometrică. 

Alternativa 1 cuprinde o soluție formată atât din măsuri verzi, prin care se oferă mai mult 

spațiu râului, relocarea digurilor cu restaurarea luncii inundabile, propunerea spre reglementare 

a unor zone umede, reconectarea și renaturarea brațelor moarte ale râului Tur, realizarea unui 

polder, realizarea unor acumulări nepermanente cu baraj frontal pe afluenții râului Tur și creșterea 

capacității de atenuare a acumulării Călinești, combinată cu realizarea unor structuri de tip gri-
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verde, precum lucrările de aducere la cotă a digurilor existente și consolidarea malurilor erodate 

cu piatră și a unor structuri gri pentru protecția împotriva inundațiilor, de tipul zidurilor de sprijin 

din zidărie de piatră pe afluenții Turului. Din punctul de vedere al distribuției teritoriale, această 

opțiune de amenajare prezintă cea mai mare extindere și deci, cea mai mare extindere a 

impactului potențial asociat. 

În cele ce urmează sunt prezentate informații cu privire la impactul alternativei 1 asupra 

factorilor de mediu. 

Impactul alternativei 1 asupra factorului de mediu apă 

Alternativa 1 prezintă efecte asupra cursurilor de apă la nivelul cărora sunt propuse lucrări: 

Tur, Talna, Turț, Hodoș și Turț-Hodoș. Creșterea turbidității și scăderea gradului de oxigenare cu 

efect local apar la realizarea tuturor lucrărilor în zona maulurilor cursurilor de apă sau în albia 

cursurilor de apă. De asemenea, modificări ale morfologiei albiei pot apărea ca urmare a 

consolidărilor de mal cu prism din anrocamente propuse pe Tur și pe afluenții săi, Talna și Turț. 

Folosirea pietrei naturale sub forma structurii de consolidare oferă mare elasticitate structurii, 

astfel încât acestea cedează în timp tensiunilor curenților de apă și urmează traseul natural al 

malurilor, diminuând fenomenul de eroziune. Pe Turț și pe Talna sunt folosite structurile de 

apărare de tipul zidurilor de sprijin, realizate cu zidărie de piatră. Structura zidului de piatră este 

una lipsită rigidă și cu un efect direct asupra evoluției morfologiei albiei.  

Amenajarea polderului Dimoșag, reținerea unui volum de apă pentru perioade mai lungi 

de timp pe o suprafață extinsă asociază o bună retenție a nutrienților în sol, creând în timp un 

context favorabil pentru sporirea diversității biologice. Un efect similar îl vor avea și măsurile de 

prezervare și de  restaurare a zonelor natural inundabile. Restaurarea luncii inundabile a râurilor, 

prin înlăturarea structurilor de protecție existente și prin redarea spațiului natural al râului 

reprezintă o modalitate viabilă de protecție împotriva inundațiilor prin utilizarea mecanismului 

natural de atenuare a viiturilor al râurilor. În contextul actual, al schimbărilor climatice, folosirea 

unor soluții de tipul restaurării luncii inundabile sau al prezervării zonelor natural inundabile, care 

oferă mai mult spațiu râului asigură flexibilitate în gestionarea riscului la inundații prin capacitatea 

acestora de a stoca debitele excedentare și de a încetini viteza de scurgere a râurilor. Dincolo de 

beneficiile de natură practică, de protecție împotriva inundațiilor, restaurarea luncilor inundabile 

contribuie la îmbunătățirea calității apei și a ecosistemelor acvatic și terestru, prin stocarea și 
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filtrarea apei, contribuind la refacerea echilibrului ecologic al zonei ripariene și la sporirea 

diversității biologice în zonele de luncă a râurilor. Acestea asociază creșterea producției de 

biomasă, refacerea rezervelor de apă subterană, reducerea fenomenelor de eroziune prin 

încetinirea vitezei de scurgere a apei și filtrarea apei.  

Un alt tip de lucrare prevăzută prin proiect este cea de reconectare a unor vechi meandre 

ale cursului de apă Tur. Reconectarea vechilor brațe ale râului Tur de cursul principal va 

îmbunătăţi conectivitatea laterală, diversificând fluxurile şi habitatele în zona ripariană, în timp ce 

braţele secundare vor putea reţine apa în perioadele cu debite excedentare. 

Impactul alternativei 1 asupra factorului de mediu aer 

Din punctul de vedere al calității aerului, adoptarea alternativei 1 prezintă un impact în 

etapa de realizare a lucrărilor propuse, prin emisiile atmosferice asociate activităților de transport 

și manipulare a materiilor prime și auxiliare necesare lucrărilor, precum și operațiunilor 

desfășurate la fronturile de lucru. Efectul acestor surse de impact este unul temporar și reversibil 

și care va dispărea odată cu încheierea lucrărilor. 

Impactul alternativei 1 asupra factorului de mediu sol/subsol 

Alternativa 1, având cea mai extinsă distribuție teritorială asociază și impactul cu cea mai 

mare extindere asupra solului/subsolului. Solul și în mod deosebit stratul de suprafață al acestuia 

(stratul vegetal) este afectat pe durata realizării proiectului ca urmare a operațiunilor de 

decopertare necesare execuției lucrărilor de aducere la cotă a digurilor existente sau altor 

operațiuni de pregătire a terenului necesare în vederea realizării lucrărilor propuse. Având în 

vedere faptul că suprafața digurilor supraînălțate va fi reacoperită cu strat vegetal, se apreciază 

că impactul acestor lucrări asupra solului este unul reversibil pe termen scurt.  

O formă de impact asupra solului este cea de acoperire a acestuia cu apă în zona 

polderului Dimoșag și a acumulărilor nepermanente propuse, în etapa de funcționare a 

investițiilor. Aceasta are loc în perioadele cu debit excedentar. Acoperirea cu apă a acestor 

suprafețe este una benefică pentru calitatea solului, materiile transportate de apă contribuind la 

creșterea fertilității solului și la îmbogățirea sa cu substanțe nutritive, cu efect de creștere a 

diversității biologice.  

Impactul alternativei 1 asupra factorului de mediu biodiversitate 
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În plus față de măsurile verzi comune alternativelor anterioare, Alternativa 1 conține un 

număr ridicat de lucrări structurale, astfel că și impactul în perioada de realizare a construcțiilor 

este mai ridicat. Turbiditatea produsă de lucrările din albie pe cursul de apă alungă speciile 

acvatice în amonte sau aval, iar în anumite cazuri există posibilitatea excavării unor exemplare 

din speciile de pești de interes comunitar sau a pontelor acestora. Pentru speciile terestre, 

impactul este cauzat de pierderi directe din habitatul potențial, dar și de efectul funcționării 

utilajelor pe fiecare front de lucru deschis. Habitatele de interes comunitar pot fi ocupate 

permanent de o parte a lucrărilor, majoritatea fiind cauzate de cele 3 acumulări nepermanente 

propuse. 

Asupra conectivității longitudinale există posibilitatea producerii impactului în perioada de 

funcționare ca urmare a amenajării a acumulărilor nepermanente, astfel că speciile de pești vor 

avea populațiile fragmentate. 

Impactul alternativei 1 asupra factorului de mediu peisajul 

Alternativa 1 asociază schimbări în peisajul arealului proiectului. Acestea apar atât în etapa 

de realizare a lucrărilor, cât și odată ce lucrările sunt încheiate. Astfel, în etapa de realizare a 

lucrărilor, peisajul zonei va fi afectat de impactul vizual produs de fronturile de lucru deschise, 

specifice șantierelor de lucrări. Arealele acoperite de proiect sunt situate în cea mai mare parte 

în afara zonelor construite, deci în zone cu peisaj având un grad ridicat de naturalitate, astfel încât 

existența fronturilor de lucru perturbă vizual peisajul. Realizarea lucrărilor de aducere la cotă a 

digurilor existente se vor desfășura pe o lungime mare pe sectorul râului Tur în aval de 

acumularea Călinești. Pentru prevenirea și reducerea acestei forme de impact este necesar a se 

lucra pe fronturi de lucru reduse, de maximum 300 m pe uscat și maximum 100 m în albii, cu 

distanța minimă de 4 km în linie dreaptă între fronturile de lucru. De asemenea, golirea acumulării 

Călinești și realizarea lucrărilor vor determina o modificare temporară semnificativă a peisajului 

din zonă. Respectarea spațiilor de depozitare a materiilor prime și auxiliare și a deșeurilor special 

amenajate la nivelul organizărilor de șantier, menținerea ordinii și a curățeniei la nivelul fronturilor 

de lucru deschise contribuie semnificativ la reducerea efectului etapei de realizare a lucrărilor 

propuse asupra peisajului. 

Deși înălțimea barajului Călinești va crește prin realizarea grinzii sparge-val cu 1 m, acest 

lucru nu asociază o schimbare semnificativă în peisaj. Refacerea măștii barajului și amenajarea 
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cu pasaj pietonal, refacerea sistemului de iluminat la nivelul coronamentului barajului vor asocia 

un impact pozitiv în peisajul barajului. 

Realizarea barajelor de acumulare nepermanentă asociază modificări locale ale peisajului 

atât în etapa de realizare a lucrărilor, cât și în etapa de post-execuție. Având în vedere că opțiunea 

1 include cele mai multe propuneri de acumulări nepermanente noi (3 acumulări), aceasta 

asociază și cele mai multe schimbări de peisaj pe cursurile de apă aferente. 

Impactul alternativei 1 asupra mediului social-economic 

Adoptarea alternativei 1 asociază un impact pozitiv semnificativ asupra mediului social-

economic, determinând scoaterea de sub inundabilitate a populației, a locuințelor, a obiectivelor 

de interes cultural și economic din localitățile aflate în bazinul hidrografic al râului Tur, asigurând 

protecția acestora la inundații cu probabilitate de 0,5% în mediul urban și 1% în mediul rural. 

Alternativa 1 oferă protecție pentru 4753 de locuințe, 131,95 km de infrastructură și 25 de poduri/ 

podețe. În etapa de realizare a lucrărilor, impactul asupra mediului social-economic va fi unul 

negativ nesemnificativ. Transportul materialelor și accesul la fronturile de lucru vor determina o 

intensificare a traficului rutier în zonă. Utilajele folosite la realizarea lucrărilor și operațiunile de 

execuție a lucrărilor prezintă impact asupra mediului social-economic prin zgomotul și emisiile 

atmosferice produse. Se remarcă însă faptul că zonele de realizare a lucrărilor sunt situate în cea 

mai mare parte în afara intravilanului, astfel încât formele de impact explicate mai sus vor avea o 

intensitate redusă. Realizarea lucrărilor poate avea un efect asupra activităților de păstorit, prin 

zgomotul creat. Cu toate acestea, folosind fronturi de lucru reduse și la distanță mare unele de 

altele contribuie semnificativ la reducerea acestei forme de impact. 

2.4 ALTERNATIVA 2 

Alternativa 2 presupune aplicarea unor măsuri și politici de infrastructură verde pentru 

diminuarea riscului la inundații, creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești, 

asigurarea tranzitului de debit în aval, realizarea polderului Dimoșag, a acumulării Brada și lucrări 

locale pentru diminuarea viiturilor rapide, prin: 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a fondului forestier (măsură propusă 

pentru toate sub-bazinele cu suprafață mai mare de 30%), astfel 
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o extinderea gradului de tratamente cu durată lungă de regenerare; 

o introducerea unor subunități de protecție absolută pe toți versanții cu panta peste 

35 de grade (se aplică acolo unde se poate dezvolta fond forestier); 

o reducerea cotelor de tăiere; 

o eliminarea tehnologiilor de exploatare cu un pronunțat caracter neecologic; 

o lucrări de completare a regenerării naturale astfel încât solul să fie în permanență 

acoperit cu vegetație; 

o împădurirea golurilor din fondul forestier cu scopul ameliorării compoziției 

arboretului; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a pajiștilor și pășunilor, astfel 

o menținerea unui covor erbaceu corespunzător pentru a preveni fenomenul 

erozional; 

o practicarea supraînsămânțării; 

o practicarea unui pășunat rațional; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale (diminuare run-off) a terenurilor 

agricole și agroforestiere, astfel 

o stabilirea / menținerea unor benzi de vegetație joasă/medie între zonele cultivate, 

în special pe zonele neproductive; 

o menținerea / stabilirea unui management de rotire / intercalare a tipurilor de culturi 

agricole (intercropping); 

o menținerea / stabilirea unui management de cultivare pe benzi care urmează 

curbele de nivel pentru zonele cu pante mai mari de 20 de grade (strip cropping); 

− îmbunătățirea managementului pădurilor în zonele inundabile ale râului Tur aferente 

APSFR-ului S=1045,34 ha; 

− menținerea suprafețelor pădurilor în bazinul hidrografic Tur aferent APRSF-ului 

S=22548,25 ha; 

− menținerea pădurilor în zona perimetrală lacului de acumulare Călinești-Oaș, S=785 ha; 

− îmbunătăƫirea sistemelor de monitorizare / prognoza și avertizare / alarmare. Înfiinţare 

staţie pluviometrică automată în loc. Luna Ses. Măsură fezabilă tehnic, pentru o mai bună 
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cunoaștere a mecanismului de producere a inundațiilor și pentru calibrarea modelului 

hidraulic precum si la dimensionarea / redimensionarea structurilor de protecție la 

inundații; 

− reabilitarea, punerea în siguranță a barajului Călinești și mărirea capacității de atenuare a 

acumulării Călinești cu 3,0 mil. mc prin realizarea unei grinzi sparge-val cu h=1,0 m pe 

toată lungimea barajului; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Tămășeni; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Hodoș; 

− realizarea acumulării nepermanente (polder) Dimoșag cu V=17,9 mil. mc; 

− realizarea acumulării nepermanente Brada cu V=3,0 mil. mc; 

− crearea unei zone umede pe malul drept al râului Tur în zona localității Gherța Mică (S=3 

kmp); 

− restaurarea luncii inundabile și crearea unei zone umede pe malul stâng amonte de 

confluența cu Turț, prin relocarea unei porțiuni a digului existent (S=0,8 kmp); 

− restaurarea luncii inundabile și crearea a două zone umede pe malul drept al râului Tur în 

zona confluenței cu Hodoș, prin relocarea unei porțiuni a digului existent (S=1,9 kmp); 

− crearea unei zone umede pe malul drept amonte de frontieră, prin relocarea unei porțiuni 

a digului existent (S=2,4 kmp); 

− reconectarea și renaturarea brațelor moarte ale râului Tur, aval de acumularea Călinești 

cu S=0,5 kmp; 

− relocare diguri în zona de confluență a pârâului Hodoș cu râul Tur, pentru eliminarea zonei 

de presiune pe sectorul de curs cu albie minoră foarte îngustă, pentru îmbunătățirea 

hidraulicii de scurgere și pentru crearea unor noi zone inundabile; 

− eliminarea obstacolelor din albie pentru creșterea capacității de tranzitare a albiei minore 

pe Tur, Turț și Talna; 

− sprijinirea și consolidarea a malurilor pe sectoarele cu eroziuni active de mal sau pe 

sectoarele în care bancheta dig-mal este redusă 

o cu anrocamente pe cursul de apă Tur; 

o cu zid de beton ciclopian pe Turț și Talna; 
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− stabilizarea patului albiei cu praguri de fund îngropate din anrocamente; 

− aducere la cotă a digurilor existente; 

− completarea liniei de apărare pentru închiderea incintelor apărate prin diguri de remuu; 

− etanșarea digurilor de pe râul Tur în dreptul localității Turulung; 

− reabilitarea consolidărilor existente afectate de viituri pe Tur, Turț și Talna; 

− realizarea căilor de acces pentru intervenție și exploatare; 

− consolidarea taluzului dinspre apă al digurilor de pe sectoarele cu bancheta dig-mal redusă 

cu geogrilă antierozională, peste care se va așeza un strat de pământ vegetal însămânțat 

cu ierburi perene; 

− reabilitarea subtraversărilor de dig existente sau subtraversări noi ale digurilor pentru 

evacuarea apelor pluviale din incintele apărate; 

− amenajare confluență cu anrocamente; 

− reabilitare secțiune de măsură la stația hidrometrică. 

Impactul alternativei 2 asupra factorului de mediu apă 

Alternativa 2 prezintă efecte asupra cursurilor de apă la nivelul cărora sunt propuse lucrări: 

Tur, Talna, Turț, Hodoș și Turț-Hodoș. Creșterea turbidității și scăderea gradului de oxigenare cu 

efect local apar la realizarea tuturor lucrărilor în zona malurilor cursurilor de apă sau în albia 

cursurilor de apă. De asemenea, modificări ale morfologiei albiei pot apărea ca urmare a 

consolidărilor de mal cu prism din anrocamente propuse pe Tur și pe afluenții săi, Talna și Turț. 

Folosirea pietrei naturale sub forma structurii de consolidare oferă mare elasticitate structurii, 

astfel încât acestea cedează în timp tensiunilor curenților de apă și urmează traseul natural al 

malurilor, diminuând fenomenul de eroziune. Pe Turț și pe Talna sunt folosite structurile de 

apărare de tipul zidurilor de sprijin, realizate cu zidărie de piatră. Structura zidului de piatră este 

una lipsită rigidă și cu un efect direct asupra evoluției morfologiei albiei.  

Amenajarea polderului Dimoșag, reținerea unui volum de apă pentru perioade mai lungi 

de timp pe o suprafață extinsă asociază o bună reteție a nutrienților în sol, creând în timp un 

context favorabil pentru sporirea diversității biologice. Un efect similar îl vor avea și măsurile de 

prezervare și de restaurare a zonelor natural inundabile. Restaurarea luncii inundabile a râurilor, 

prin înlăturarea structurilor de protecție existente și prin redarea spațiului natural al râului 
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reprezintă o modalitate viabilă de protecție împotriva inundațiilor prin utilizarea mecanismului 

natural de atenuare a viiturilor al râurilor. În contextul actual, al schimbărilor climatice, folosirea 

unor soluții de tipul restaurării luncii inundabile sau al prezervării zonelor natural inundabile, care 

oferă mai mult spațiu râului asigură flexibilitate în gestionarea riscului la inundații prin capacitatea 

acestora de a stoca debitele excedentare și de a încetini viteza de scurgere a râurilor. Dincolo de 

beneficiile de natură practică, de protecție împotriva inundațiilor, restaurarea luncilor inundabile 

contribuie la îmbunătățirea calității apei și a ecosistemelor acvatic și terestru, prin stocarea și 

filtrarea apei, contribuind la refacerea echilibrului ecologic al zonei ripariene și la sporirea 

diversității biologice în zonele de luncă a râurilor. Acestea asociază creșterea producției de 

biomasă, refacerea rezervelor de apă subterană, reducerea fenomenelor de eroziune prin 

încetinirea vitezei de scurgere a apei și filtrarea apei.  

Un alt tip de lucrare prevăzută prin proiect este cea de reconectare a unor vechi meandre 

ale cursului de apă Tur. Reconectarea vechilor brațe ale râului Tur de cursul principal va 

îmbunătăţi conectivitatea laterală, diversificând fluxurile şi habitatele în zona ripariană, în timp ce 

braţele secundare vor putea reţine apa în perioadele cu debite excedentare. 

Impactul alternativei 2 asupra factorului de mediu aer 

Din punctul de vedere al calității aerului, adoptarea alternativei 2 prezintă un impact similar 

alternativei în etapa de realizare a lucrărilor propuse, prin emisiile atmosferice asociate activităților 

de transport și manipulare a materiilor prime și auxiliare necesare lucrărilor, precum și 

operațiunilor desfășurate la fronturile de lucru. Efectul acestor surse de impact este unul temporar 

și reversibil și care va dispărea odată cu încheierea lucrărilor. 

Impactul alternativei 2 asupra factorului de mediu sol/subsol 

Alternativa 2, spre deosebire de alternativa 1 are o extindere teritorială mai redusă, în 

sensul în care dintre cele 3 acumulări nepermanente din opțiunea 1 aceasta include doar 

acumularea nepermanentă Brada, în schimb în această variantă volumul polderului Dimoșag este 

de 17,9 mil. mc și acoperă o suprafață mai mare. Solul și în mod deosebit stratul de suprafață al 

acestuia (stratul vegetal) este afectat pe durata realizării proiectului ca urmare a operațiunilor de 

decopertare necesare execuției lucrărilor aducere la cotă a digurilor existente sau altor operațiuni 

de pregătire a terenului necesare în vederea realizării lucrărilor propuse. Având în vedere faptul 
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că suprafața digurilor supraînălțate va fi reacoperită cu strat vegetal, se apreciază că impactul 

acestor lucrări asupra solului este unul reversibil pe termen scurt.  

O formă de impact asupra solului este cea de acoperire a acestuia cu apă în zona 

polderului Dimoșag și a acumulării nepermanente Brada propuse, în etapa de funcționare a 

investițiilor. Aceasta are loc în perioadele cu debit excedentar. Acoperirea cu apă a acestor 

suprafețe este una benefică pentru calitatea solului, materiile transportate de apă contribuind la 

creșterea fertilității solului și la îmbogățirea sa cu substanțe nutritive, cu efect de creștere a 

diversității biologice.  

Impactul alternativei 2 asupra factorului de mediu biodiversitate 

Măsurile verzi sunt comune tuturor alternativelor, iar Alternativa 2 conține lucrări 

structurale de consolidare a malurilor, de asigurare a cotelor digurilor, dar și de realizare a 

polderului Dimoșag și a unei acumulări nepermanente. Impactul în perioada de realizare a 

construcțiilor este potențial ridicat. Lucrările din albie produc turbiditatea prin antrenarea 

particulelor de pe malurile excavate în paralel cu cele de pe patul albiei. Speciile acvatice vor fi 

alungate în amonte sau aval, iar în anumite cazuri există posibilitatea excavării unor exemplare 

din speciile de pești de interes comunitar sau a pontelor acestora. Turbiditatea singură nu are 

potențialul de a produce mortalitate în rândul speciilor de pești și asta ca urmare a adaptărilor 

speciilor la condițiile naturale în care turbiditatea de fond este crescută perioade îndelungate. 

Pentru speciile terestre, impactul este cauzat de pierderi directe din habitatul potențial, dar și de 

efectul funcționării utilajelor pe fiecare front de lucru deschis. Chiar și habitatele de interes 

comunitar pot fi înlocuite de lucrările structurale, acestea având o întindere relativ ridicată. 

Barajul acumulării nepermanente Brada poate altera conectivitatea longitudinală, 

producând astfel efecte negative și în perioada de funcționare. 

Impactul alternativei 2 asupra factorului de mediu peisajul 

Alternativa 2 asociază schimbări în peisajul arealului proiectului. Acestea apar atât în etapa 

de realizare a lucrărilor, cât și odată ce lucrările sunt încheiate. Astfel, în etapa de realizare a 

lucrărilor, peisajul zonei va fi afectat de impactul vizual produs de fronturile de lucru deschise, 

specifice șantierelor de lucrări. Arelele acoperite de proiect sunt situate în cea mai mare parte în 

afara zonelor construite, deci în zone cu peisaj având un grad ridicat de naturalitate, astfel încât 

existența fronturilor de lucru perturbă vizual peisajul. Realizarea lucrărilor de aducere la cotă a 
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digurilor existente se vor desfășura pe o lungime mare pe sectorul râului Tur în aval de 

acumularea Călinești. Pentru prevenirea și reducerea acestei forme de impact este necesar a se 

lucra pe fronturi de lucru reduse, de maximum 300 m pe uscat și maximum 100 m în albii, cu 

distanța minimă de 4 km în linie dreaptă între fronturile de lucru. De asemenea, golirea acumulării 

Călinești și realizarea lucrărilor la baraj vor determina o modificare temporară semnificativă a 

peisajului din zonă. Respectarea spațiilor de depozitare a materiilor prime și auxiliare și a 

deșeurilor special amenajate la nivelul organizărilor de șantier, menținerea ordinii și a curățeniei 

la nivelul fronturilor de lucru deschise contribuie semnificativ la reducerea efectului etapei de 

realizare a lucrărilor propuse asupra peisajului. 

Deși înălțimea barajului Călinești va crește prin realizarea grinzii sparge-val cu 1 m, acest 

lucru nu asociază o schimbare semnificativă în peisaj. Refacerea măștii barajului și amenajarea 

cu pasaj pietonal, refacerea sistemului de iluminat la nivelul coronamentului barajului vor asocia 

un impact pozitiv în peisajul barajului. 

Realizarea barajelor de acumulare nepermanentă asociază modificări locale ale peisajului 

atât în etapa de realizare a lucrărilor, cât și în etapa de post-execuție. Spre deosebire de opțiunea 

1 de amenajare, în această variantă este propusă o singură acumulare nepermanente, care 

asociază schimbări la nivelul cursului de apă afectat (Talna). 

Impactul alternativei 2 asupra mediului social-economic 

Adoptarea alternativei 2 asociază un impact pozitiv semnificativ asupra mediului social-

economic, determinând scoaterea de sub inundabilitate a populației, a locuințelor, a obiectivelor 

de interes cultural și economic din localitățile aflate în bazinul hidrografic al râului Tur, asigurând 

protecția acestora la inundații cu probabilitate de 0,5% în mediul urban și 1% în mediul rural. 

Alternativa 2 oferă protecție pentru 4753 de locuințe, 131,95 km de infrastructură și 27 

 de poduri/ podețe. În etapa de realizare a lucrărilor, impactul asupra mediului social-

economic va fi unul negativ nesemnificativ. Transportul materialelor și accesul la fronturile de 

lucru vor determina o intensificare a traficului rutier în zonă. Utilajele folosite la realizarea lucrărilor 

și operațiunile de execuție a lucrărilor prezintă impact asupra mediului social-economic prin 

zgomotul și emisiile atmosferice produse. Se remarcă însă faptul că zonele de realizare a 

lucrărilor sunt situate în cea mai mare parte în afara intravilanului, astfel încât formele de impact 

explicate mai sus vor avea o intensitate redusă. Realizarea lucrărilor poate avea un efect asupra 
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activităților de păstorit, prin zgomotul creat. Cu toate acestea, folosind fronturi de lucru reduse și 

la distanță mare unele de altele contribuie semnificativ la reducerea acestei forme de impact. 

2.5 ALTERNATIVA 3  

Prin alternativa 3 se are în vedere aplicarea unor măsuri și politici de infrastructură verde 

pentru diminuarea riscului la inundații, creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești, 

asigurarea tranzitului de debit în aval, realizarea polderului Dimoșag, a acumulării Turț și lucrări 

locale pentru diminuarea viiturilor rapide. Alternativa presupune realizarea următoarelor măsuri 

și lucrări: 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a fondului forestier (măsură propusă 

pentru toate sub-bazinele cu suprafață mai mare de 30%), astfel 

o extinderea gradului de tratamente cu durată lungă de regenerare; 

o introducerea unor subunități de protecție absolută pe toți versanții cu panta peste 

35 de grade (se aplică acolo unde se poate dezvolta fond forestier); 

o reducerea cotelor de tăiere; 

o eliminarea tehnologiilor de exploatare cu un pronunțat caracter neecologic; 

o lucrări de completare a regenerării naturale astfel încât solul să fie în permanență 

acoperit cu vegetație; 

o împădurirea golurilor din fondul forestier cu scopul ameliorării compoziției 

arboretului; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a pajiștilor și pășunilor, astfel 

o menținerea unui covor erbaceu corespunzător pentru a preveni fenomenul 

erozional; 

o practicarea supraînsămânțării; 

o practicarea unui pășunat rațional; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale (diminuare run-off) a terenurilor 

agricole și agroforestiere, astfel 

o stabilirea / menținerea unor benzi de vegetație joasă/medie între zonele cultivate, 

în special pe zonele neproductive; 
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o menținerea / stabilirea unui management de rotire / intercalare a tipurilor de culturi 

agricole (intercropping); 

o menținerea / stabilirea unui management de cultivare pe benzi care urmează 

curbele de nivel pentru zonele cu pante mai mari de 20 de grade (strip cropping); 

− îmbunătățirea managementului pădurilor în zonele inundabile ale râului Tur aferente 

APSFR-ului S=1045,34 ha; 

− menținerea suprafețelor pădurilor în bazinul hidrografic Tur aferent APRSF-ului 

S=22548,25 ha; 

− menținerea pădurilor în zona perimetrală lacului de acumulare Călinești-Oaș, S=785 ha; 

− îmbunătăƫirea sistemelor de monitorizare / prognoza și avertizare / alarmare. Înfiinţare 

staţie pluviometrică automată în loc. Luna Ses. Măsură fezabilă tehnic, pentru o mai bună 

cunoaștere a mecanismului de producere a inundațiilor și pentru calibrarea modelului 

hidraulic precum si la dimensionarea / redimensionarea structurilor de protecție la 

inundații; 

− reabilitarea, punerea în siguranță a barajului Călinești și mărirea capacității de atenuare a 

acumulării Călinești cu 3,0 mil. mc prin realizarea unei grinzi sparge-val cu h=1,0 m pe 

toată lungimea barajului; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Tămășeni; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Hodoș; 

− realizarea acumulării nepermanente (polder) Dimoșag cu V=17,5 mil. mc; 

− realizarea acumulării nepermanente Turț cu V=4,0 mil. mc; 

− crearea unei zone umede pe malul drept al râului Tur în zona localității Gherța Mică (S=3 

kmp); 

− restaurarea luncii inundabile și crearea unei zone umede pe malul stâng amonte de 

confluența cu Turț, prin relocarea unei porțiuni a digului existent (S=0,8 kmp); 

− restaurarea luncii inundabile și crearea a două zone umede pe malul drept al râului Tur în 

zona confluenței cu Hodoș, prin relocarea unei porțiuni a digului existent (S=1,9 kmp); 

− crearea unei zone umede pe malul drept amonte de frontieră, prin relocarea unei porțiuni 

a digului existent (S=2,4 kmp); 
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− reconectarea și renaturarea brațelor moarte ale râului Tur, aval de acumularea Călinești 

cu S=0,5 kmp; 

− relocare diguri în zona de confluență a pârâului Hodoș cu râul Tur, pentru eliminarea zonei 

de presiune pe sectorul de curs cu albie minoră foarte îngustă, pentru îmbunătățirea 

hidraulicii de scurgere și pentru crearea unor noi zone inundabile; 

− eliminarea obstacolelor din albie pentru creșterea capacității de tranzitare a albiei minore 

pe Tur, Turț și Talna; 

− sprijinirea și consolidarea a malurilor pe sectoarele cu eroziuni active de mal sau pe 

sectoarele în care bancheta dig-mal este redusă 

o cu anrocamente pe cursul de apă Tur; 

o cu zid de beton ciclopian pe Turț și Talna; 

− stabilizarea patului albiei cu praguri de fund îngropate din anrocamente; 

− aducere la cotă a digurilor existente; 

− completarea liniei de apărare pentru închiderea incintelor apărate prin diguri de remuu; 

− etanșarea digurilor de pe râul Tur în dreptul localității Turulung; 

− reabilitarea consolidărilor existente afectate de viituri pe Tur, Turț și Talna; 

− realizarea căilor de acces pentru intervenție și exploatare; 

− consolidarea taluzului dinspre apă al digurilor de pe sectoarele cu bancheta dig-mal redusă 

cu geogrilă antierozională, peste care se va așeza un strat de pământ vegetal însămânțat 

cu ierburi perene; 

− reabilitarea subtraversărilor de dig existente sau subtraversări noi ale digurilor pentru 

evacuarea apelor pluviale din incintele apărate; 

− amenajare confluență cu anrocamente; 

− reabilitare secțiune de măsură la stația hidrometrică. 

Impactul alternativei 3 asupra factorului de mediu apă 

Alternativa 3 prezintă efecte asupra cursurilor de apă la nivelul cărora sunt propuse lucrări: 

Tur, Talna, Turț, Hodoș și Turț-Hodoș. Creșterea turbidității și scăderea gradului de oxigenare cu 

efect local apar la realizarea tuturor lucrărilor în zona maulurilor cursurilor de apă sau în albia 

cursurilor de apă. De asemenea, modificări ale morfologiei albiei pot apărea ca urmare a 
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consolidărilor de mal cu prism din anrocamente propuse pe Tur și pe afluenții săi, Talna și Turț. 

Folosirea pietrei naturale sub forma structurii de consolidare oferă mare elasticitate structurii, 

astfel încât acestea cedează în timp tensiunilor curenților de apă și urmează traseul natural al 

malurilor, diminuând fenomenul de eroziune. Pe Turț și pe Talna sunt folosite structurile de 

apărare de tipul zidurilor de sprijin, realizate cu zidărie de piatră. Structura zidului de piatră este 

una lipsită rigidă și cu un efect direct asupra evoluției morfologiei albiei.  

Amenajarea polderului Dimoșag, reținerea unui volum de apă pentru perioade mai lungi 

de timp pe o suprafață extinsă asociază o bună reteție a nutrienților în sol, creând în timp un 

context favorabil pentru sporirea diversității biologice. Un efect similar îl vor avea și măsurile de 

prezervare și de restaurare a zonelor natural inundabile. Restaurarea luncii inundabile a râurilor, 

prin înlăturarea structurilor de protecție existente și prin redarea spațiului natural al râului 

reprezintă o modalitate viabilă de protecție împotriva inundațiilor prin utilizarea mecanismului 

natural de atenuare a viiturilor al râurilor. În contextul actual, al schimbărilor climatice, folosirea 

unor soluții de tipul restaurării luncii inundabile sau al prezervării zonelor natural inundabile, care 

oferă mai mult spațiu râului asigură flexibilitate în gestionarea riscului la inundații prin capacitatea 

acestora de a stoca debitele excedentare și de a încetini viteza de scurgere a râurilor. Dincolo de 

beneficiile de natură practică, de protecție împotriva inundațiilor, restaurarea luncilor inundabile 

contribuie la îmbunătățirea calității apei și a ecosistemelor acvatic și terestru, prin stocarea și 

filtrarea apei, contribuind la refacerea echilibrului ecologic al zonei ripariene și la sporirea 

diversității biologice în zonele de luncă a râurilor. Acestea asociază creșterea producției de 

biomasă, refacerea rezervelor de apă subterană, reducerea fenomenelor de eroziune prin 

încetinirea vitezei de scurgere a apei și filtrarea apei.  

Un alt tip de lucrare prevăzută prin proiect este cea de reconectare a unor vechi meandre 

ale cursului de apă Tur. Reconectarea vechilor brațe ale râului Tur de cursul principal va 

îmbunătăţii conectivitatea laterală, diversificând fluxurile şi habitatele în zona ripariană, în timp ce 

braţele secundare vor putea reţine apa în perioadele cu debite excedentare. 

Impactul alternativei 3 asupra factorului de mediu aer 

Din punctul de vedere al calității aerului, adoptarea alternativei 3 prezintă un impact similar 

alternativei în etapa de realizare a lucrărilor propuse, prin emisiile atmosferice asociate activităților 

de transport și manipulare a materiilor prime și auxiliare necesare lucrărilor, precum și 
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operațiunilor desfășurate la fronturile de lucru. Efectul acestor surse de impact este unul temporar 

și reversibil și care va dispărea odată cu încheierea lucrărilor. 

Impactul alternativei 3 asupra factorului de mediu sol/subsol 

Alternativa 3, spre deosebire de alternativa 1 are o extindere teritorială mai redusă, în 

sensul în care dintre cele 3 acumulări nepermanente din opțiunea 1 aceasta include doar 

acumularea nepermanentă Turț, în schimb în această variantă volumul polderului Dimoșag este 

de 17,5 mil. mc și acoperă o suprafață mai mare decât cel din opțiunea 1, dar ceva mai redusă 

decât cel din alternativa 2. Solul și în mod deosebit stratul de suprafață al acestuia (stratul vegetal) 

este afectat pe durata realizării proiectului ca urmare a operațiunilor de decopertare necesare 

execuției lucrărilor de aducere la cotă a digurilor existente sau altor operațiuni de pregătire a 

terenului necesare în vederea realizării lucrărilor propuse. Având în vedere faptul că suprafața 

digurilor supraînălțate va fi reacoperită cu strat vegetal, se apreciază că impactul acestor lucrări 

asupra solului este unul reversibil pe termen scurt.  

O formă de impact asupra solului este cea de acoperire a acestuia cu apă în zona 

polderului Dimoșag și a acumulării nepermanente Turț propuse, în etapa de funcționare a 

investițiilor. Aceasta are loc în perioadele cu debit excedentar. Acoperirea cu apă a acestor 

suprafețe este una benefică pentru calitatea solului, materiile transportate de apă contribuind la 

creșterea fertilității solului și la îmbogățirea sa cu substanțe nutritive, cu efect de creștere a 

diversității biologice.  

Impactul alternativei 3 asupra factorului de mediu biodiversitate 

Având în vedere că alternativa 3 este asemănătoare ca structură a lucrărilor cu alternativa 

2 (și într-o anumită măsură și cu alternativa 1), impactul asupra biodiversității este în mare parte 

identic, diferențele fiind date de amplasamentul propriu-zis al acumulărilor nepermanente și de 

forma sau înălțimea digurilor polderului Dimoșag. În cazul celor 3 arii naturale protejate, impactul 

negativ se resimte în perioada de realizare a lucrărilor prin poluarea fonică și a aerului ca urmare 

a utilajelor folosite, turbiditatea pronunțată de pe cursul de apă în aval de lucrări și ocupările 

temporare și permanente de habitat potențial al speciilor, respectiv habitat de interes comunitar. 

Și această alternativă produce potențiale efecte negative asupra conectivității longitudinale ca 

urmare a realizării barajului acumulării nepermanente Turț.  

Impactul alternativei 3 asupra factorului de mediu peisajul 
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Alternativa 3 asociază schimbări în peisajul arealului proiectului. Acestea apar atât în etapa 

de realizare a lucrărilor, cât și odată ce lucrările sunt încheiate. Astfel, în etapa de realizare a 

lucrărilor, peisajul zonei va fi afectat de impactul vizual produs de fronturile de lucru deschise, 

specifice șantierelor de lucrări. Arelele acoperite de proiect sunt situate în cea mai mare parte în 

afara zonelor construite, deci în zone cu peisaj având un grad ridicat de naturalitate, astfel încât 

existența fronturilor de lucru perturbă vizual peisajul. Realizarea lucrărilor de aducere la cotă a 

digurilor existente se vor desfășura pe o lungime mare pe sectorul râului Tur în aval de 

acumularea Călinești. Pentru prevenirea și reducerea acestei forme de impact este necesar a se 

lucra pe fronturi de lucru reduse, de maximum 300 m pe uscat și maximum 100 m în albii, cu 

distanța minimă de 4 km în linie dreaptă între fronturile de lucru. De asemenea, golirea acumulării 

Călinești și realizarea lucrărilor la baraj vor determina o modificare temporară semnificativă a 

peisajului din zonă. Respectarea spațiilor de depozitare a materiilor prime și auxiliare și a 

deșeurilor special amenajate la nivelul organizărilor de șantier, menținerea ordinii și a curățeniei 

la nivelul fronturilor de lucru deschise contribuie semnificativ la reducerea efectului etapei de 

realizare a lucrărilor propuse asupra peisajului. 

Deși înălțimea barajului Călinești va crește prin realizarea grinzii sparge-val cu 1 m, acest 

lucru nu asociază o schimbare semnificativă în peisaj. Refacerea măștii barajului și amenajarea 

cu pasaj pietonal, refacerea sistemului de iluminat la nivelul coronamentului barajului vor asocia 

un impact pozitiv în peisajul barajului. 

Realizarea barajelor de acumulare nepermanentă asociază modificări locale ale peisajului 

atât în etapa de realizare a lucrărilor, cât și în etapa de post-execuție. Spre deosebire de opțiunea 

1 de amenajare, în această variantă este propusă o singură acumulare nepermanente, similară 

alternativei 2, care asociază schimbări la nivelul cursului de apă afectat, Turț. 

Impactul alternativei 3 asupra mediului social-economic 

Adoptarea alternativei 3 asociază un impact pozitiv semnificativ asupra mediului social-

economic, determinând scoaterea de sub inundabilitate a populației, a locuințelor, a obiectivelor 

de interes cultural și economic din localitățile aflate în bazinul hidrografic al râului Tur, asigurând 

protecția acestora la inundații cu probabilitate de 0,5% în mediul urban și 1% în mediul rural. 

Alternativa 3, la fel precum alternativele 1 și 2, oferă protecție pentru 4753 de locuințe, 131,95 km 

de infrastructură și 27 de poduri/ podețe. În etapa de realizare a lucrărilor, impactul asupra 
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mediului social-economic va fi unul negativ nesemnificativ. Transportul materialelor și accesul la 

fronturile de lucru vor determina o intensificare a traficului rutier în zonă. Utilajele folosite la 

realizarea lucrărilor și operațiunile de execuție a lucrărilor prezintă impact asupra mediului social-

economic prin zgomotul și emisiile atmosferice produse. Se remarcă însă faptul că zonele de 

realizare a lucrărilor sunt situate în cea mai mare parte în afara intravilanului, astfel încât formele 

de impact explicate mai sus vor avea o intensitate redusă. Realizarea lucrărilor poate avea un 

efect asupra activităților de păstorit, prin zgomotul creat. Cu toate acestea, folosind fronturi de 

lucru reduse și la distanță mare unele de altele contribuie semnificativ la reducerea acestei forme 

de impact. 

2.6 ALTERNATIVA 4 

Alternativa 4 are în vedere aplicarea unor măsuri și politici de infrastructură verde pentru 

diminuarea riscului la inundații, creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești, 

asigurarea tranzitului de debit în aval, realizarea polderului Dimoșag și lucrări locale pentru 

diminuarea viiturilor rapide. Astfel, prin alternativa 4 se propun următoarele: 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a fondului forestier (măsură propusă 

pentru toate sub-bazinele cu suprafață mai mare de 30%), astfel 

o extinderea gradului de tratamente cu durată lungă de regenerare; 

o introducerea unor subunități de protecție absolută pe toți versanții cu panta peste 

35 de grade (se aplică acolo unde se poate dezvolta fond forestier); 

o reducerea cotelor de tăiere; 

o eliminarea tehnologiilor de exploatare cu un pronunțat caracter neecologic; 

o lucrări de completare a regenerării naturale astfel încât solul să fie în permanență 

acoperit cu vegetație; 

o împădurirea golurilor din fondul forestier cu scopul ameliorării compoziției 

arboretului; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale a pajiștilor și pășunilor, astfel 

o menținerea unui covor erbaceu corespunzător pentru a preveni fenomenul 

erozional; 
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o practicarea supraînsămânțării; 

o practicarea unui pășunat rațional; 

− îmbunătățirea capacității hidrologice și antierozionale (diminuare run-off) a terenurilor 

agricole și agroforestiere, astfel 

o stabilirea / menținerea unor benzi de vegetație joasă/medie între zonele cultivate, 

în special pe zonele neproductive; 

o menținerea / stabilirea unui management de rotire / intercalare a tipurilor de culturi 

agricole (intercropping); 

o menținerea / stabilirea unui management de cultivare pe benzi care urmează 

curbele de nivel pentru zonele cu pante mai mari de 20 de grade (strip cropping); 

− îmbunătățirea managementului pădurilor în zonele inundabile ale râului Tur aferente 

APSFR-ului S=1045,34 ha; 

− menținerea suprafețelor pădurilor în bazinul hidrografic Tur aferent APRSF-ului 

S=22548,25 ha; 

− menținerea pădurilor în zona perimetrală lacului de acumulare Călinești-Oaș, S=785 ha; 

− îmbunătăƫirea sistemelor de monitorizare / prognoza și avertizare / alarmare. Înfiinţare 

staţie pluviometrică automată în loc. Luna Ses. Măsură fezabilă tehnic, pentru o mai bună 

cunoaștere a mecanismului de producere a inundațiilor și pentru calibrarea modelului 

hidraulic precum si la dimensionarea / redimensionarea structurilor de protecție la 

inundații; 

− reabilitarea, punerea în siguranță a barajului Călinești și mărirea capacității de atenuare a 

acumulării Călinești cu 3,0 mil. mc prin realizarea unei grinzi sparge-val cu h=1,0 m pe 

toată lungimea barajului; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Tămășeni; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Hodoș; 

− realizarea acumulării nepermanente (polder) Dimoșag cu V=20,4 mil. mc; 

− crearea unei zone umede pe malul drept al râului Tur în zona localității Gherța Mică (S=3 

kmp); 
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− restaurarea luncii inundabile și crearea unei zone umede pe malul stâng amonte de 

confluența cu Turț, prin relocarea unei porțiuni a digului existent (S=0,8 kmp); 

− restaurarea luncii inundabile și crearea a două zone umede pe malul drept al râului Tur în 

zona confluenței cu Hodoș, prin relocarea unei porțiuni a digului existent (S=1,9 kmp); 

− crearea unei zone umede pe malul drept amonte de frontieră, prin relocarea unei porțiuni 

a digului existent (S=2,4 kmp); 

− reconectarea și renaturarea brațelor moarte ale râului Tur, aval de acumularea Călinești 

cu S=0,5 kmp; 

− relocare diguri în zona de confluență a pârâului Hodoș cu râul Tur, pentru eliminarea zonei 

de presiune pe sectorul de curs cu albie minoră foarte îngustă, pentru îmbunătățirea 

hidraulicii de scurgere și pentru crearea unor noi zone inundabile; 

− eliminarea obstacolelor din albie pentru creșterea capacității de tranzitare a albiei minore 

pe Tur, Turț și Talna; 

− sprijinirea și consolidarea a malurilor pe sectoarele cu eroziuni active de mal sau pe 

sectoarele în care bancheta dig-mal este redusă 

o cu anrocamente pe cursul de apă Tur; 

o cu zid de beton ciclopian pe Turț și Talna; 

− stabilizarea patului albiei cu praguri de fund îngropate din anrocamente; 

− aducere la cotă a digurilor existente; 

− completarea liniei de apărare pentru închiderea incintelor apărate prin diguri de remuu; 

− etanșarea digurilor de pe râul Tur în dreptul localității Turulung; 

− reabilitarea consolidărilor existente afectate de viituri pe Tur, Turț și Talna; 

− realizarea căilor de acces pentru intervenție și exploatare; 

− consolidarea taluzului dinspre apă al digurilor de pe sectoarele cu bancheta dig-mal redusă 

cu geogrilă antierozională, peste care se va așeza un strat de pământ vegetal însămânțat 

cu ierburi perene; 

− reabilitarea subtraversărilor de dig existente sau subtraversări noi ale digurilor pentru 

evacuarea apelor pluviale din incintele apărate; 

− amenajare confluență cu anrocamente; 
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− reabilitare secțiune de măsură la stația hidrometrică. 

Impactul alternativei 4 asupra factorului de mediu apă 

Alternativa 4 prezintă efecte asupra cursurilor de apă la nivelul cărora sunt propuse lucrări: 

Tur, Talna, Turț, Hodoș și Turț-Hodoș. Creșterea turbidității și scăderea gradului de oxigenare cu 

efect local apar la realizarea tuturor lucrărilor în zona maulurilor cursurilor de apă sau în albia 

cursurilor de apă. De asemenea, modificări ale morfologiei albiei pot apărea ca urmare a 

consolidărilor de mal cu prism din anrocamente propuse pe Tur și pe afluenții săi, Talna și Turț. 

Folosirea pietrei naturale sub forma structurii de consolidare oferă mare elasticitate structurii, 

astfel încât acestea cedează în timp tensiunilor curenților de apă și urmează traseul natural al 

malurilor, diminuând fenomenul de eroziune. Pe Turț și pe Talna sunt folosite structurile de 

apărare de tipul zidurilor de sprijin, realizate cu zidărie de piatră. Structura zidului de piatră este 

una lipsită rigidă și cu un efect direct asupra evoluției morfologiei albiei.  

Amenajarea polderului Dimoșag, reținerea unui volum de apă pentru perioade mai lungi 

de timp pe o suprafață extinsă asociază o bună reteție a nutrienților în sol, creând în timp un 

context favorabil pentru sporirea diversității biologice. Un efect similar îl vor avea și măsurile de 

prezervare și de  restaurare a zonelor natural inundabile. Restaurarea luncii inundabile a râurilor, 

prin înlăturarea structurilor de protecție existente și prin redarea spațiului natural al râului 

reprezintă o modalitate viabilă de protecție împotriva inundațiilor prin utilizarea mecanismului 

natural de atenuare a viiturilor al râurilor. În contextul actual, al schimbărilor climatice, folosirea 

unor soluții de tipul restaurării luncii inundabile sau al prezervării zonelor natural inundabile, care 

oferă mai mult spațiu râului asigură flexibilitate în gestionarea riscului la inundații prin capacitatea 

acestora de a stoca debitele excedentare și de a încetini viteza de scurgere a râurilor. Dincolo de 

beneficiile de natură practică, de protecție împotriva inundațiilor, restaurarea luncilor inundabile 

contribuie la îmbunătățirea calității apei și a ecosistemelor acvatic și terestru, prin stocarea și 

filtrarea apei, contribuind la refacerea echilibrului ecologic al zonei ripariene și la sporirea 

diversității biologice în zonele de luncă a râurilor. Acestea asociază creșterea producției de 

biomasă, refacerea rezervelor de apă subterană, reducerea fenomenelor de eroziune prin 

încetinirea vitezei de scurgere a apei și filtrarea apei.  

Un alt tip de lucrare prevăzută prin proiect este cea de reconectare a unor vechi meandre 

ale cursului de apă Tur. Reconectarea vechilor brațe ale râului Tur de cursul principal va 
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îmbunătăţi conectivitatea laterală, diversificând fluxurile şi habitatele în zona ripariană, în timp ce 

braţele secundare vor putea reţine apa în perioadele cu debite excedentare. 

Impactul alternativei 4 asupra factorului de mediu aer 

Din punctul de vedere al calității aerului, adoptarea alternativei 4 prezintă un impact similar 

alternativei în etapa de realizare a lucrărilor propuse, prin emisiile atmosferice asociate activităților 

de transport și manipulare a materiilor prime și auxiliare necesare lucrărilor, precum și 

operațiunilor desfășurate la fronturile de lucru. Efectul acestor surse de impact este unul temporar 

și reversibil și care va dispărea odată cu încheierea lucrărilor. 

Impactul alternativei 4 asupra factorului de mediu sol/subsol 

Alternativa 4, spre deosebire de celelate alternative studiate, nu presupune realizarea unor 

noi acumulări nepermanente, în schimb în această variantă volumul polderului Dimoșag este de 

20,4 mil. mc și acoperă o suprafață mai mare decât în toate celelalte opțiuni propuse. Solul și în 

mod deosebit stratul de suprafață al acestuia (stratul vegetal) este afectat pe durata realizării 

proiectului ca urmare a operațiunilor de decopertare necesare execuției lucrărilor de aducere la 

cotă a digurilor existente sau altor operațiuni de pregătire a terenului necesare în vederea 

realizării lucrărilor propuse. Având în vedere faptul că suprafața digurilor supraînălțate va fi 

reacoperită cu strat vegetal, se apreciază că impactul acestor lucrări asupra solului este unul 

reversibil pe termen scurt.  

O formă de impact asupra solului este cea de acoperire a acestuia cu apă în zona 

polderului Dimoșag, în etapa de funcționare a investițiilor. Aceasta are loc în perioadele cu debit 

excedentar. Acoperirea cu apă a acestor suprafețe este una benefică pentru calitatea solului, 

materiile transportate de apă contribuind la creșterea fertilității solului și la îmbogățirea sa cu 

substanțe nutritive, cu efect de creștere a diversității biologice.  

Impactul alternativei 4 asupra factorului de mediu biodiversitate 

Alternativa 4 a fost elaborată cu ajutorul echipei care a asigurat custodia ariilor naturale 

protejate cu care aceasta se suprapunea, astfel că ea conține un număr ridicat de măsuri verzi 

regăsite și în planul de management al sitului, alături de care sunt propuse și măsuri gri-verzi cu 

impactul cel mai redus, dar care asigură cea mai mare eficiență în prevenirea pagubelor produse 

de inundații. Ca diferență constructivă, în această alternativă se propune doar realizarea 

polderului Dimoșag cu volumul cel mai mare, astfel că acumulările nepermanente au fost 
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eliminate din lista lucrărilor. Polderul fiind o structură laterală pe cursul de apă, se elimină în 

același timp și impactul asociat asupra conectivității longitudinale din perioada de funcționare. Pe 

perioada construcției, rămân valabile estimările privind impactul temporar al proiectului asupra 

biodiversității. 

Impactul alternativei 4 asupra factorului de mediu peisajul 

Alternativa 4 asociază schimbări în peisajul arealului proiectului. Acestea apar atât în etapa 

de realizare a lucrărilor, cât și odată ce lucrările sunt încheiate. Astfel, în etapa de realizare a 

lucrărilor, peisajul zonei va fi afectat de impactul vizual produs de fronturile de lucru deschise, 

specifice șantierelor de lucrări. Arealele acoperite de proiect sunt situate în cea mai mare parte 

în afara zonelor construite, deci în zone cu peisaj având un grad ridicat de naturalitate, astfel încât 

existența fronturilor de lucru perturbă vizual peisajul. Realizarea lucrărilor de aducere la cotă a 

digurilor existente se vor desfășura pe o lungime mare pe sectorul râului Tur în aval de 

acumularea Călinești. Pentru prevenirea și reducerea acestei forme de impact este necesar a se 

lucra pe fronturi de lucru reduse, de maximum 300 m pe uscat și maximum 100 m în albii, cu 

distanța minimă de 4 km în linie dreaptă între fronturile de lucru. De asemenea, golirea acumulării 

Călinești și realizarea lucrărilor la baraj vor determina o modificare temporară semnificativă a 

peisajului din zonă. Respectarea spațiilor de depozitare a materiilor prime și auxiliare și a 

deșeurilor special amenajate la nivelul organizărilor de șantier, menținerea ordinii și a curățeniei 

la nivelul fronturilor de lucru deschise contribuie semnificativ la reducerea efectului etapei de 

realizare a lucrărilor propuse asupra peisajului. 

Deși înălțimea barajului Călinești va crește prin realizarea grinzii sparge-val cu 1 m, acest 

lucru nu asociază o schimbare semnificativă în peisaj. Refacerea măștii barajului și amenajarea 

cu pasaj pietonal, refacerea sistemului de iluminat la nivelul coronamentului barajului vor asocia 

un impact pozitiv în peisajul barajului. 

Spre deosebire de celelalte alternative de amenajare, în această variantă de amenajare, 

toate propunerile de acumulări nepermanente noi au fost eliminate, din cauza efectului foarte 

redus de contribuție la diminuarea viiturilor. 

Impactul alternativei 4 asupra mediului social-economic 

Adoptarea alternativei 4 asociază un impact pozitiv semnificativ asupra mediului social-

economic, determinând scoaterea de sub inundabilitate a populației, a locuințelor, a obiectivelor 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

1
3

3
 

de interes cultural și economic din localitățile aflate în bazinul hidrografic al râului Tur, asigurând 

protecția acestora la inundații cu probabilitate de 0,5% în mediul urban și 1% în mediul rural. 

Alternativa 4, la fel precum alternativele 1, 2 și 3, oferă protecție pentru 4753 de locuințe, 131,95 

km de infrastructură și 27 de poduri/ podețe. În etapa de realizare a lucrărilor, impactul asupra 

mediului social-economic va fi unul negativ nesemnificativ. Transportul materialelor și accesul la 

fronturile de lucru vor determina o intensificare a traficului rutier în zonă. Utilajele folosite la 

realizarea lucrărilor și operațiunile de execuție a lucrărilor prezintă impact asupra mediului social-

economic prin zgomotul și emisiile atmosferice produse. Se remarcă însă faptul că zonele de 

realizare a lucrărilor sunt situate în cea mai mare parte în afara intravilanului, astfel încât formele 

de impact explicate mai sus vor avea o intensitate redusă. Realizarea lucrărilor poate avea un 

efect asupra activităților de păstorit, prin zgomotul creat. Cu toate acestea, folosind fronturi de 

lucru reduse și la distanță mare unele de altele contribuie semnificativ la reducerea acestei forme 

de impact. 

2.7 ANALIZA COMPARATIVĂ A ALTERNATIVELOR DE PROIECT ȘI ALTERNATIVA 

OPTIMĂ ALEASĂ 

Sub aspectul criteriilor de mediu luate în considerare, analiza comparativă a alternativelor 

studiate din punctul de vedere al efectelor produse asupra mediului este redată în cele ce 

urmează. Punctajul alternativelor a fost acordat în conformitate cu Anexa 8. Ghid pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectele de management a riscului de inundații, 

aferentă Ghidului Solicitantului pentru OS 5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra 

populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 

schimbările climatice, în principal de inundații și de eroziune costieră. 

Analiza alternativelor propuse a făcut obiectul Raportului de modelare a riscurilor de 

inundații și al efectelor opțiunilor analizate cu prezentarea avantajelor opțiunii selectate. 

Alternativa 0 – nicio acțiune și alternativa „infrastructură verde” prezintă avantaje 

semnificative față de celelalte alternative studiate în ceea ce privește efectele lor asupra calității 

factorilor de mediu. Cu toate acestea însă, alternativa 0, de menținere a situației existente nu 

permite asigurarea protecției populației expuse riscului de producere a inundațiilor în bazinului 

hidrografic Tur, iar alternativa „infrastructură verde” oferă protecție doar pentru cca 5% din 
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populația expusă riscului de inundație, astfel încât aceste alternative nu sunt considerate fezabile. 

Analiza comparativă a impactului alternativelor studiate asupra factorilor de mediu este 

concentrată asupra diferențierii formelor de impact asociate alternativelor 1 – 4, fezabile din 

punctul de vedere al asigurării obiectivelor de protecție a populației. 

Impactul comparativ al alternativelor asupra factorului de mediu apă 

În ceea ce privește factorul de mediu apă, având în vedere faptul că alternativa 1 este cea 

care include cele mai multe acumulări nepermanente noi, respectiv 3 acumulări nepermanente 

noi, aceasta prezintă un dezavantaj față de alternativele 2, 3 și 4 studiate. În alternativele 2 și 3 

sunt păstrate câte o acumulare nepermanentă nouă, respectiv acumularea Brada în alternativa 2 

și respectiv acumularea Turț în alternativa 3. Acestea se pot constitui ca factori de perturbare a 

conectivității longitudinale a corpurilor de apă la nivelul cărora sunt propuse a fi amenajate. 

Desigur, lipsa atenuărilor pe afluenți asociază necesitatea unui volum mai crescut al polderului 

Dimoșag, respectiv de 20,4 mil mc în alternativa 4, față de 15,3 mil mc în alternativa 1, 17,9 mil 

mc în alternativa 2 și respectiv 17,5 mil mc în alternativa 3. Cu toate acestea, impactul negativ 

asociat barării transversale a cursurilor de apă este mai mare decât cel al acumulării 

nepermanente laterale, precum este polderul Dimoșag. Sub aspectul impactului asupra corpurilor 

de apă, alternativa 4, care nu presupune realizarea unor lucrări de barare transversală a corpurilor 

de apă, este superioară celorlalte alternative propuse. 

În context transfrontieră, modelarea hidraulică a demonstrat un control mai eficient al 

debitelor excesive ca urmare a realizării proiectului propus, în sensul reducerii debitului cu 

probabilitatea de producere de 1% pe râul Tur în amonte de graniță de la 470 mc/s în situația 

actuală, la 290 mc/s în situația proiectată. 

Impactul comparativ al alternativelor asupra factorului de mediu aer 

Din punctul de vedere al calității aerului, restrângerea arealului de intervenție în alternativa 

4 față de alternativele 1, 2 și 3 îi conferă acesteia un avantaj față de celelalte alternative, printr-o 

extindere mai redusă a impactului asociat activităților din etapa de realizare a lucrărilor propuse. 

Din acest punct de vedere, alternativa 3 este situată în ce mai mare dezavantaj, fiind urmată de 

alternativele 2 și 3. 

Impactul comparativ al alternativelor asupra factorului de mediu sol/subsol 
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Alternativa 4, spre deosebire de celelate alternative studiate, nu presupune realizarea unor 

acumulări nepermanente, în schimb în această variantă volumul polderului Dimoșag este de 20,4 

mil. mc și acoperă o suprafață mai mare decât în toate celelalte opțiuni propuse. Cu toate acestea, 

faptul că alternativa 4 nu presupune ocuparea unor suprafețe noi de teren cu barajele 

amenajărilor nepermanente, în condițiile acelorași beneficii pentru populație, îi oferă un avantaj 

semnificativ față de alternativele 1 – 4 propuse. 

Impactul comparativ al alternativelor asupra factorului de mediu biodiversitate 

Pentru alternativa verde și alternativa 0, impactul asupra biodiversității este cel mai scăzut 

dintre toate cele 6, existând chiar efecte pozitive ca urmare a implementării măsurilor verzi 

(restaurare luncă inundabilă, realizare zone inundabile, realizare polder printre măsurile 

aplicabile). 

În cazul alternativelor 1-4, asemănător factorului de mediu sol, datorită diferențelor cauzate 

de acumulările nepermanente și ocuparea permanentă a barajelor acumulărilor nepermanente, 

alternativa 4 presupune suprafața de teren cea mai scăzută care se va pierde. Tot aici, pierderile 

de teren pot fi suprapuse cu terenuri naturale, chiar dacă nu includ întotdeauna habitate de interes 

comunitar. Comparând pierderile asupra biodiversității și câștigurile datorate de către populație 

prin eliminarea evenimentelor produse de inundații, alternativa 4 prezintă eficiența cea mai 

ridicată. 

Impactul comparativ al alternativelor asupra factorului de mediu peisajul 

Alternativele 1 – 4 studiate asociază schimbări în peisajul arealului proiectului. Acestea 

apar atât în etapa de realizare a lucrărilor, cât și odată ce lucrările sunt încheiate. Astfel, în etapa 

de realizare a lucrărilor, peisajul zonei va fi afectat de impactul vizual produs de fronturile de lucru 

deschise, specifice șantierelor de lucrări. Arelele acoperite de proiect sunt situate în cea mai mare 

parte în afara zonelor construite, deci în zone cu peisaj având un grad ridicat de naturalitate, 

astfel încât existența fronturilor de lucru perturbă vizual peisajul. Realizarea lucrărilor de aducere 

la cotă a digurilor existente se va desfășura pe o lungime mare pe sectorul râului Tur în aval de 

acumularea Călinești, în toate alternativele de amenajare. De asemenea, golirea acumulării 

Călinești și realizarea lucrărilor la baraj vor determina o modificare temporară semnificativă a 

peisajului din zonă, formă de impact asociată tuturor celor 4 alternative. Respectarea spațiilor de 

depozitare a materiilor prime și auxiliare și a deșeurilor special amenajate la nivelul organizărilor 
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de șantier, menținerea ordinii și a curățeniei la nivelul fronturilor de lucru deschise contribuie 

semnificativ la reducerea efectului etapei de realizare a lucrărilor propuse asupra peisajului.  Deși 

înălțimea barajului Călinești va crește prin realizarea grinzii sparge-val cu 1 m, acest lucru nu 

asociază o schimbare semnificativă în peisaj. Refacerea măștii barajului și amenajarea cu pasaj 

pietonal, refacerea sistemului de iluminat la nivelul coronamentului barajului vor asocia un impact 

pozitiv în peisajul barajului. 

Spre deosebire de alternativele 1 – 3 studiate, alternativa 4 nu presupune realizarea unor 

acumulări nepermanente suplimentare, astfel încât adoptând această soluție de amenajare care 

asigură aceleași beneficii în ceea ce privește protecția populației precum alternativele 1 – 3, dar 

fără necesitatea realizării unor acumulări nepermanente, cu impact suplimentar asupra peisajului.   

Impactul comparativ al alternativelor asupra mediului social-economic 

 Sub aspectul asigurării protecției populației și al mediului social-economic, alternativele 1 

– 4 studiate oferă aceleași beneficii, determinând scoaterea de sub inundabilitate a populației, a 

locuințelor, a obiectivelor de interes cultural și economic din localitățile aflate în bazinul hidrografic 

al râului Tur (4753 de locuințe, 131,95 km de infrastructură și 27 de poduri/ podețe). În etapa de 

realizare a lucrărilor, impactul asupra mediului social-economic va fi unul negativ nesemnificativ. 

Transportul materialelor și accesul la fronturile de lucru vor determina o intensificare a traficului 

rutier în zonă. Utilajele folosite la realizarea lucrărilor și operațiunile de execuție a lucrărilor 

prezintă impact asupra mediului social-economic prin zgomotul și emisiile atmosferice produse. 

Faptul că alternativa 4 atinge aceleași beneficii de protecție împotriva inundațiilor precum 

alternativele 1 – 3 fără impactul asociat etapei de realizare a altor acumulări nepermanente, îi 

conferă acesteia un avantaj semnificativ față de alternativele 1 – 3 propuse. 
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Tabel 9. Analiza alternativelor în raport cu obiectivele de mediu relevante 

Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Analiza alternativelor studiate  

A0 A inf. verde A1 A2 A3 A4 

Respectarea 

obiectivelor 

Directivei-Cadru 

Apă 

Numărul 

corpurilor de apă 

expuse riscului 

de a nu atinge o 

stare ecologică 

bună din cauza 

presiunilor 

hidromorfologice 

(în ceea ce 

privește 

gestionarea 

riscului la 

inundații) 

Lipsă de 

constrângeri 

în ceea ce 

privește 

îndeplinirea 

obiectivelor 

corpului de 

apă. 

Lipsă de 

constrângeri 

în ceea ce 

privește 

îndeplinirea 

obiectivelor 

corpului de 

apă. 

Lipsă de 

constrângeri 

în ceea ce 

privește 

îndeplinirea 

obiectivelor 

corpului de 

apă. 

Lipsă de 

constrângeri în 

ceea ce privește 

îndeplinirea 

obiectivelor 

corpului de apă. 

Lipsă de 

constrângeri 

în ceea ce 

privește 

îndeplinirea 

obiectivelor 

corpului de 

apă. 

Opțiunea contribuie 

pe termen lung la 

realizarea 

obiectivelor corpului 

de apă, cu impact 

neglijabil pe termen 

scurt gestionat prin 

măsuri de diminuare 

conform Directivei 

Cadru Apă. 

Reducerea 

riscului la 

inundații a 

zonelor de 

captare a apei 

destinate 

consumului 

uman 

Numărul și 

importanța 

zonelor de 

captare expuse 

riscului la 

inundații 

Nu se 

reduce 

/elimină 

riscul la 

inundații 

pentru 

captările de 

apă.  

Nu se 

reduce 

/elimină 

riscul la 

inundații 

pentru 

captările de 

apă.  

Reducerea 

sau 

eliminarea 

riscului la 

inundații 

pentru mai 

mult de 5 

captări de 

apă sau 

pentru o 

zonă majoră 

aferentă 

unui sistem 

de 

alimentare 

Reducerea sau 

eliminarea 

riscului la 

inundații pentru 

mai mult de 5 

captări de apă 

sau pentru o 

zonă majoră 

aferentă unui 

sistem de 

alimentare care 

deservește o 

populație 

numeroasă. 

Reducerea 

sau 

eliminarea 

riscului la 

inundații 

pentru mai 

mult de 5 

captări de 

apă sau 

pentru o 

zonă majoră 

aferentă 

unui sistem 

de 

alimentare 

Reducerea sau 

eliminarea riscului la 

inundații pentru mai 

mult de 5 captări de 

apă sau pentru o 

zonă majoră 

aferentă unui sistem 

de alimentare care 

deservește o 

populație 

numeroasă. 
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Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Analiza alternativelor studiate  

A0 A inf. verde A1 A2 A3 A4 

care 

deservește 

o populație 

numeroasă. 

care 

deservește 

o populație 

numeroasă. 

Reducerea 

riscului de 

producere de 

inundații la 

potențialele 

surse de 

poluare 

Numărul zonelor 

reglementate de 

Directiva privind 

emisiile 

industriale 

(96/61/CE), 

Directiva IPPC, 

Directiva 

(97/271/CEE), 

Directiva Seveso 

II (96/82/CE) 

care prezintă risc 

de a fi inundate 

Nu se 

reduce 

/elimină 

riscul la 

inundații 

pentru 

potențialele 

surse de 

poluare, în 

zona 

afectată de 

proiect 

nefiind astfel 

de obiective. 

Nu se 

reduce 

/elimină 

riscul la 

inundații 

pentru 

potențialele 

surse de 

poluare, în 

zona 

afectată de 

proiect 

nefiind astfel 

de obiective. 

Nu se 

reduce 

/elimină 

riscul la 

inundații 

pentru 

potențialele 

surse de 

poluare, în 

zona 

afectată de 

proiect 

nefiind astfel 

de obiective. 

Nu se reduce 

/elimină riscul la 

inundații pentru 

potențialele 

surse de 

poluare, în zona 

afectată de 

proiect nefiind 

astfel de 

obiective. 

Nu se 

reduce 

/elimină 

riscul la 

inundații 

pentru 

potențialele 

surse de 

poluare, în 

zona 

afectată de 

proiect 

nefiind astfel 

de obiective. 

Nu se reduce 

/elimină riscul la 

inundații pentru 

potențialele surse de 

poluare, în zona 

afectată de proiect 

nefiind astfel de 

obiective. 
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Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Analiza alternativelor studiate  

A0 A inf. verde A1 A2 A3 A4 

Respectarea 

prevederilor 

obiectivelor 

Directivei 

Habitate 

Nici o deteriorare 

sau modificarea 

semnificativă a 

habitatelor/ 

speciilor care 

sunt listate în 

Directiva 

Habitate sau în 

siturile 

Natura 2000 

Nici o 

deteriorare 

sau 

modificarea 

semnificativ

ă a 

habitatelor/ 

speciilor 

care sunt 

listate în 

Directiva 

Habitate sau 

în siturile 

Natura 2000 

Nici o 

deteriorare 

sau 

modificarea 

semnificativ

ă a 

habitatelor/ 

speciilor 

care sunt 

listate în 

Directiva 

Habitate sau 

în siturile 

Natura 2000 

Impact 

negativ 

pentru SCI 

și SPA sau 

la nivelul 

ariei 

naturale de 

interes 

național 

declarată la 

nivel 

național, 

inclusiv o 

întârziere în 

procesul de 

ameliorare a 

sitului, dar 

fără impact 

asupra 

obiectivelor 

de 

conservare 

a acestuia, 

ca urmare a 

măsurilor de 

gestionare a 

riscurilor la 

inundații, 

Impact negativ 

pentru SCI și 

SPA sau la 

nivelul ariei 

naturale de 

interes național 

declarată la 

nivel național, 

inclusiv o 

întârziere în 

procesul de 

ameliorare a 

sitului, dar fără 

impact asupra 

obiectivelor de 

conservare a 

acestuia, ca 

urmare a 

măsurilor de 

gestionare a 

riscurilor la 

inundații, 

fezabile din 

punct de vedere 

tehnic și pentru 

care se aplic 

măsuri de 

Impact 

negativ 

pentru SCI 

și SPA sau 

la nivelul 

ariei 

naturale de 

interes 

național 

declarată la 

nivel 

național, 

inclusiv o 

întârziere în 

procesul de 

ameliorare a 

sitului, dar 

fără impact 

asupra 

obiectivelor 

de 

conservare 

a acestuia, 

ca urmare a 

măsurilor de 

gestionare a 

riscurilor la 

inundații, 

Impact negativ 

pentru SCI și SPA 

sau la nivelul ariei 

naturale de interes 

național declarată la 

nivel național, 

inclusiv o întârziere 

în procesul de 

ameliorare a sitului, 

dar fără impact 

asupra obiectivelor 

de conservare a 

acestuia, ca urmare 

a măsurilor de 

gestionare a 

riscurilor la inundații, 

fezabile din punct de 

vedere tehnic și 

pentru care se aplic 

măsuri de diminuare 

a impactului. 
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Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Analiza alternativelor studiate  

A0 A inf. verde A1 A2 A3 A4 

fezabile din 

punct de 

vedere 

tehnic și 

pentru care 

se aplic 

măsuri de 

diminuare a 

impactului. 

diminuare a 

impactului. 

fezabile din 

punct de 

vedere 

tehnic și 

pentru care 

se aplic 

măsuri de 

diminuare a 

impactului. 
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Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Analiza alternativelor studiate  

A0 A inf. verde A1 A2 A3 A4 

Evitarea 

modificării 

statutului de 

conservare 

către o clasă 

inferioară/ 

Menținerea sau 

îmbunătățirea 

statutului de 

conservare în 

bazinul 

hidrografic 

Modificarea 

statutului de 

conservare al 

speciilor și 

habitatelor 

protejate la nivel 

național către o 

clasă inferioară 

Nicio 

modificare a 

statutului de 

conservare 

a speciilor și 

habitatelor 

protejate la 

nivel 

național 

către o clasă 

inferioară, 

eventual o 

ușoară 

degradare a 

habitatelor 

ripariene în 

zonele de 

eroziune a 

malurilor. 

Nicio 

modificare a 

statutului de 

conservare 

a speciilor și 

habitatelor 

protejate la 

nivel 

național 

către o clasă 

inferioară, 

eventual o 

ușoară 

degradare a 

habitatelor 

ripariene în 

zonele de 

eroziune a 

malurilor. 

Impact 

negativ 

asupra stării 

de 

conservare 

existente a 

ariilor 

naturale 

protejate ca 

urmare a 

măsurilor de 

gestionare a 

riscului la 

inundații, 

fezabile din 

punct de 

vedere 

tehnic și 

pentru care 

se aplică 

măsuri de 

diminuare a 

impactului. 

Reduceri ale 

biodiversității 

sau modificări 

ale florei/faunei 

pe durata 

execuției 

lucrărilor din 

proiect. 

Reduceri ale 

biodiversități

i sau 

modificări 

ale 

florei/faunei 

pe durata 

execuției 

lucrărilor din 

proiect. 

Reduceri ale 

biodiversității sau 

modificări ale 

florei/faunei pe 

durata execuției 

lucrărilor din proiect. 
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Obiectiv de 

mediu 
Indicator 

Analiza alternativelor studiate  

A0 A inf. verde A1 A2 A3 A4 

Protejarea și, 

acolo unde este 

posibil, sporirea 

resurselor 

piscicole în 

cadrul bazinului 

hidrografic 

Menținerea și, 

dacă este 

posibil, crearea 

de noi habitate 

piscicole, 

inclusiv 

menținerea sau 

îmbunătățirea 

condițiilor care 

permit migrația 

în amonte a 

speciilor de pești 

Menținerea 

habitatelor 

piscicole, 

inclusiv 

menținerea 

condițiilor 

care permit 

migrația în 

amonte a 

speciilor de 

pești. 

Menținerea 

habitatelor 

piscicole, 

inclusiv 

menținerea 

condițiilor 

care permit 

migrația în 

amonte a 

speciilor de 

pești. 

Impact pe 

termen 

mediu și 

lung pentru 

habitatul 

piscicol 

Impact limitat și 

pe termen scurt 

pentru habitatul 

piscicol. 

Impact 

limitat și pe 

termen scurt 

pentru 

habitatul 

piscicol. 

Impact limitat și pe 

termen scurt pentru 

habitatul piscicol. 

 

În urma analizei multicriteriale a alternativelor studiate în cadrul proiectului studiat a rezultat că alternativa 4 este 

cea mai potrivită în vederea îndeplinirii obiectivelor de proiect, respectiv protecția împotriva inundațiilor la un debit de 

calcul cu probabilitatea de depășire de 1% pentru localitățile rurale din aval de acumularea Călinești, respectiv de 0,5% 

pentru mediul urban, dar și a obiectivelor de mediu.  
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De asemenea, în cadrul alternativei aprobate a proiectului s-au analizat mai multe variante 

de realizare a prismului de anrocamente, fiind una dintre lucrările care ar avea potențialul de a 

crea impactul cel mai ridicat. Prismul este propus a se realiza în zona de ecoton (mal-talveg curs 

de apă). Efectele negative sau pozitive se vor resimți în ambele medii, astfel că pot afecta o 

varietate de specii mai mare decât dacă ar fi localizat într-unul dintre medii.  

Astfel, au fost analizate următoarele variante: 

− prism de anrocamente clasic; 

− prism de anrocamente așezat pe saltea de fascine și geomembrană; 

− prism de anrocamente vegetat. 

În urma analizei, s-au evidențiat și beneficii, dar și anumite constrângeri care pot face 

anumite variante mai fezabile decât celelalte. 

Prismul de anrocamente clasic necesită o perioadă mai lungă de timp pentru renaturare, 

existând în același timp și șansa de a se instala specii invazive. Există posibilitatea apariției în 

primul rând a speciilor ierboase, cele lemnoase putând apărea mai târziu. Costul de realizare 

este cel mai mic. 

Prismul de anrocamente așezat pe saltea de fascine și geomembrană are cele mai 

mari costuri, dar necesită și timp mai mic pentru instalarea vegetației. Vegetația lemnoasă apărută 

va fi reprezentată în principal de specii de salcie având caracteristicile unei monoculturi. Necesită 

cantitate ridicată de material vegetal cules din habitate naturale. Costurile sunt cele mai ridicate 

dintre variante. Implică în același timp și montarea unor materiale nedegradabile în structura 

prismului. Suprafața afectată de tipul de lucrare este mai mare, astfel că și impactul negativ 

asociat este mai ridicat. 

Prismul de anrocamente vegetat creează premisele apariției unui habitat riparian 

reprezentat de diverse specii lemnoase și implicit și ierboase. Cantitatea de material lemnos 

necesară pentru vegetarea prismului este mult mai mică decât în cazul prismului anterior. 

Suprafața de teren afectată este mai mică, astfel că și impactul negativ asociat este mai mic (față 

de varianta anterioară de prism). Dezavantajul variantei este dat de probabilitatea ridicată a 

vegetației de a se usca din cauza lipsei constante de apă/umiditate din sol. Pentru prevenirea 

problemei, se pot găsi diferite modalități de realizare a prismului: cu ajutorul geomembranei 
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așezată sub o formă care permite menținerea unei cantități de apă, lăstarii fundați în terenul 

natural (sub prism) sau talveg, amenajarea unor zone printre bolovani cu pământ în care se 

instalează lăstarii.   

În urma analizei, recomandăm realizarea unui prism de anrocamente vegetat, în care 

materialul vegetal lemnos va fi reprezentat de specii diferite ripariene din surse locale, adaptate 

climei și condițiilor locale. Speciile recomandate pentru vegetarea prismului sunt Salix alba, Salix 

fragilis, Populus alba și Populus nigra.  

3 DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A 

MEDIULUI 

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informații cu privire la starea actuală a factorilor 

de mediu în zona acoperită de proiectul propus. Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu 

se va realiza prin raportare la starea de referință inițială, descrisă în cele ce urmează. Informațiile 

prezentate în cadrul acestui capitol au fost obținute atât prin studierea surselor bibliografice și a 

documentelor oficiale existente cu privire la starea factorilor de mediu în zona din care face parte 

proiectul (ex. Raport anual privind starea mediului în județul Satu Mare în anul 2018, Raport anual 

privind starea mediului în județul Satu Mare în anul 2019, Planul de Management al Bazinului 

Hidrografic Someș-Tisa, actualizat 2015-2021, rapoartele anuale de activitate a Administrației 

Naționale de Meteorologie din perioada 2011 – 2019 etc). Totodată, au fost folosite rezultatele 

studiilor privind situația existentă, parte a Studiului de fezabilitate realizat pentru proiectul propus 

(ex. Raportul de modelare a riscurilor de inundații și al efectelor opțiunilor analizate cu 

prezentarea avantajelor opțiunii selectate, Studiu geotehnic „Creşterea capacității de atenuare a 

acumulării Călineşti şi de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera cu Republica Ungaria, 

jud. Satu Mare” etc), cât și informațiile obținute din observațiile și investigațiile de teren 

desfășurate în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 și mai 2021). Informațiile privind starea 

corpurilor de apă de suprafață din avalul frontierei României au fost preluate din documentele 

furnizate de titularul ABA Someș-Tisa și obținute prin dialogul acestuia cu autoritatea omoloagă 

din Republica Ungară. 
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3.1 APĂ 

În cadrul prezentei secțiuni sunt evidențiate corpurile de apă subterană și de suprafață de 

pe teritoriul proiectului propus, caracteristicile lor sub aspect fizico-chimic și ecologic, sunt 

identificate sursele generale de poluare a factorului de mediu apă și calitatea apei la nivelul 

amplasamentului proiectului ca stare de referință pentru evaluarea ulterioară a impactului asociat 

proiectului asupra factorului de mediu apă.  

Râul Tur, cod cadastral I-1.11, afluent al râului Tisa izvorăște din nord-vestul Munților 

Gutâi, la confluența brațelor Gorova și Turișor de la 1.050m altitudine și drenează versanții vestici 

ai grupului de munți vulcanici Oaș-Gutâi având o lungime pe teritoriul României de 68 km și o 

suprafață a bazinului de recepție de 1.144 km2. Prezinta o pantă medie de 14‰, un coeficient de 

sinuozitate de 1,35, suprafața lacurilor permanente este de 924 ha, volumul total al acumulărilor 

este de 18.3 mil mc, iar suprafata fondului forestier este de 22.698 ha.  

Râul Tur străbate Câmpia de Vest, curge pe linia frontierei dintre Ucraina și România și se 

varsă apoi în Tisa pe teritoriul Ungariei. Pe o porțiune de 1,1 km râul marchează frontiera româno-

ungară iar pe un segment de 5,2  km urmează cursul frontierei româno-ucrainene. Localitatea 

cea mai importantă prin care curge este comuna Turulung din județul Satu-Mare. Cei mai 

importanți afluenți, care își au originea pe ramura muntoasă eruptivă sunt: Valea Rea cu 

Lechincioara și Valea Alba, Talna și Turț. În zona de câmpie, Turul primește pe stânga apele 

râului Racta cu afluentul Egher. Densitatea rețelei hidrografice în acest subbazin descrește de la 

1 km/km2 în zona superioara la 0,3 km/km2 în zona inferioară de câmpie. 

Condițiile hidrologice și hidrogeologice ale amplasamentului 

Sub aspectul localizării lor, lucrările propuse sunt situate în bazinul hidrografic Someș-Tisa 

și sunt desfășurate la nivelul următoarelor corpuri de apă de suprafață: 

– Acumulare Călinești, ROLW1.1.11_B1; 

– Tur – aval acumulare Călinești – cf. Turț, RORW1.1.11_B3; 

– Tur – cf. Turț – graniță RO – HU, RORW1.1.11_B4; 

– Talna – cf. Racșa – cf. Tur, RORW1.1.11.3_B2; 

– Talna – izvoare – cf. Racșa și afluenți, RORW1.1.11.3_B1; 

– Turț, RORW1.1.11.4_B1; 

http://www.epmc.ro/
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– Turț – Hodoș, RORW1.1.11.4.2_B1; 

– Egher, RORW1.1.10.5_B1. 

Din punctul de vedere al situării în raport cu corpurile de apă subterane, proiectul propus 

este suprapus următoarelor corpuri de apă subterană: 

– Conul Someșului, Holocen-Pleistocen inf., ROSO01; 

– Câmpia Turului Superior, ROSO17. 

În aval de aceste corpuri de apă, pe teritoriul Republicii Ungare se află: AEQ082 Turul 

inferior, AEQ083 Turul superior și corpurile de apă subterană AIQ648 Szatmári-sík, AIQ834 

Beregi-sík, AIQ568 Északkelet-Alföld, AIQ649 Szatmári-sík, AIQ835 Beregi-sík.   

În conformitate cu informațiile prezentate în Raportul privind starea mediului în județul Satu 

Mare în anul 2018 și în Raportul privind Raportul privind starea mediului în județul Satu Mare în 

anul 2019, pe parcursul anilor 2018 și 2019, bazinul hidrografic al râului Tur a fost unul dintre cele 

mai afectate de evenimente meteorologice și hidrologice periculoase. În cele ce urmează sunt 

oferite detalii privind evenimentele produse de debitele apărute pe cursurile de apă care fac 

obiectul proiectului propus pe parcursul celor 2 ani: 

− 2018 

o în intervalul 3-5 ianuarie râul Tur s-a situat peste cota de atenție la stația 

hidrometrică Micula; 

o în intervalul 3-5 februarie râurile s-au situat peste cotele de atenție la stațiile 

hidrometrice Tur – Negrești Oaș, Tur – Călinești Oaș, Tur – Turulung, Tur – Micula, 

Valea Rea – Huta Certeze; 

o în intervalul 9-12 februarie râul Tur s-a situat peste cota de atenție la stația 

hidrometrică Micula; 

− 2019 

o în intervalul 2-11 februarie s-au înregistrat creșteri de niveluri și debite pe râul Tur 

– aval stația hidrometrică Călinești-Oaș (sector îndiguit), cu depășirea cotelor de 

atenție la stațiile hidrometrice Călinești-Oaș și Turulung și a cotei de inundație la 

stația hidrometrică Micula; 

http://www.epmc.ro/
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o în intervalul 9-11 mai s-au înregistrat creșteri din cauza propagării viiturilor formate 

anterior și a precipițiilor căzute, iar pe cursul mijlociu și inferior al râului Tur au fost 

depășite cotele de inundație și cotele de atenție; 

o în intervalul 21-26 mai s-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, 

viituri rapide cu efecte de inundații locale pe râuri mici și creșteri însemnate de 

niveluri și debite, cu depășiri ale cotelor de apărare, ale cotelor de pericol și ale 

cotelor de inundație pe cursurile de apă din bazinul hidrografic Tur; 

o în primele trei zile ale lunii iunie 2019 debitele au fost în general în creștere ca 

urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute și propagării, fiind depășite 

cotele de inundație la Tur – Micula și cotele de atenție la Tur – Călinești-Oaș, Tur – 

Micula și Turulung. 

Totodată, se remarcă faptul că în perioadele de exces pluviometric au loc creșteri frecvente 

de niveluri și debite în bazinul hidrografic Tur. Frecvența crescută a evenimentelor hidrologice 

periculoase justifică, astfel, încadrarea arealului studiat în categoria de zonă cu risc semnificativ 

de producere a inundațiilor în bazinul hidrografic Someș-Tisa. 

Starea actuală a corpurilor de apă de pe amplasamentul proiectului 

Conform prevederilor Directivei-Cadru privind Apa, „starea unei ape de suprafață” este 

expresia generală a stării unui corp de apă de suprafață, determinată pe baza celei mai 

nefavorabile valori a stării sale ecologice și chimice.  

Caracterizarea stării ecologice a corpurilor de apă se realizează pe baza unor parametri 

biologici, hidromorfologici care susțin parametrii biologici, parametri chimici și fizico-chimici care 

susțin parametrii biologici, prezentați în cele ce urmează: 

− Parametri biologici 

o compoziția și abundența florei acvatice; 

o compoziția și abundența faunei bentonice nevertebrate; 

o compoziția, abundența și structura pe vârste a faunei piscicole; 

− Parametri hidromorfologici care susțin parametrii biologici 

o regim hidrologic 

▪ cantitatea și dinamica debitului; 

http://www.epmc.ro/
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▪ legături cu corpurile de apă subterană; 

o continuitatea râului; 

o condiții morfologice 

▪ variații în adâncimea și deschiderea râului; 

▪ structura și substratul patului râului; 

▪ structura zonei riverane; 

− Parametri chimici 

o condiții termice; 

o condiții de oxigenare; 

o salinitate; 

o nivel de acidifiere; 

o concentrațiile nutrienților; 

o poluarea cu toate substanțele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpul de 

apă; 

o poluarea cu alte substanțe identificate ca fiind evacuate în cantități importante în 

corpul de apă. 

Starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică ale corpurilor de apă de suprafaţă 

cu care se suprapune proiectul propussunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 10. Starea ecologică / potențialul ecologic a corpurilor de apă potential afectate de proiect 
(conf. PMBH Someș-Tisa 2016-2021) 

Denumire 

corp de apă 

Codul corpului de 

apă de suprafață 
Categoria corpului de apă 

Stare / Potențial 

Ecologic 

Stare 

chimică 

Acumularea 

Călinești 
ROLW1.1.11_B1 LA Lac de acumulare 

Potențial ecologic 

bun 
Bună 

Tur – aval 

acumulare 

Călinești – Cf. 

Turț 

RORW1.1.11_B3 RW Natural 
Stare ecologică 

bună 
Bună 

Tur – cf. Turț - 

graniță RO-HU 
RORW1.1.11_B4 RW Natural 

Stare ecologică 

bună 
Moderată 

Talna – cf. 

Racșa – cf. Tur 
RORW1.1.11.3_B2 RW Natural 

Stare ecologică 

bună 
Bună 
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Denumire 

corp de apă 

Codul corpului de 

apă de suprafață 
Categoria corpului de apă 

Stare / Potențial 

Ecologic 

Stare 

chimică 

Talna – izvoare 

– cf. Racșa și 

afluenți 

RORW1.1.11.3_B1 RW Natural 
Stare ecologică 

bună 
Bună 

Turț RORW1.1.11.4_B1 RW Natural 
Stare ecologică 

moderată 
Moderată 

Turț – Hodoș RORW1.1.11.4.2_B1 
HMWB-

RW 
CAPM 

Stare ecologică 

moderată 
Bună 

Egher RORW1.1.10.5_B1 RW Natural 
Stare ecologică 

bună 
Bună 

Turul superior 

(Republica 

Ungară)* 

AEQ083 RW Natural 
Stare ecologică 

moderată 

Nu e 

bună 

Turul inferior 

(Republica 

Ungară)* 

AEQ082 RW Artificial 
Potențial ecologic 

moderată 
- 

*Informațiile privind starea corpurilor de apă de suprafață din avalul frontierei României au fost preluate din 
documentele furnizate de titularul ABA Someș-Tisa și obținute prin dialogul acestuia cu autoritatea omoloagă din 
Republica Ungară 

 

Starea cantitativă şi starea chimică ale corpurilor de apă subterană sunt prezentate în 

tabelul 7. 

Tabel 11. Starea cantitativă și starea chimică ale corpurilor de apă subterană potențial afectate de proiect 

(conf. PMBH Someș-Tisa 2016-2021) 

Denumire corp apă 

subterană 

Codul corpului 

de apă 

subterană 

Stare 

cantitativă 
Stare chimică 

Conul Someșului, 

Holocen-Pleistocen 

inf. 

ROSO01 Stare bună 

Stare bună, datorită faptului că suprafețele 

ocupate de punctele cu depășiri ale PO4 și As 

nu exced 20% din suprafața întregului corp de 

apă. 

Câmpia Turului 

Superior 
ROSO17 Stare bună 

Stare bună, rezultatele montorizării calitative 

indicând o depășire nesemnificativă a valorii 

prag la indicatorul NH4. 

Denumire corp de 

apă subterană 

Republica Ungară 

Codul corpului 

de apă 

subterană 

Stare globală a corpului de apă subterană 

Szatmári-sík AIQ649 Bună 

Szatmári-sík AIQ648 Bună 
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Denumire corp apă 

subterană 

Codul corpului 

de apă 

subterană 

Stare 

cantitativă 
Stare chimică 

Beregi-sík AIQ835 Bună, risc scăzut 

Beregi-sík AIQ834 Bună 

Északkelet-Alföld AIQ5l8 Bună 
*Informațiile privind starea corpurilor de apă subterană din avalul frontierei României au fost preluate din 
documentele furnizate de titularul ABA Someș-Tisa și obținute prin dialogul acestuia cu autoritatea omoloagă 
din Republica Ungară 

 
a) Corpul de apă subterană ROSO01 (Conul Someşului, Holocen şi Pleistocen superior) 

este constituit din ape freatice, cantonate în depozitele proluviale poros permeabile, de vârstă 

cuaternară  (Holocen – Pleistocen superior), din zona de dezvoltare a conului aluvionar al râului 

Someş situată în partea de nord a Câmpiei Someşului, până la adâncimea de cca. 30 metri. 

Litologic, acviferul este constituit din nisipuri cu pietrişuri şi chiar bolovănişuri, ale căror 

granulaţie scade dinspre est spre vest (graniţă), cu intercalaţii lentiliforme sau stratiforme de silturi 

nisipoase şi argiloase. Acviferul este continuu, se găseşte la partea superioară, la adâncimi de 

circa 5 m (spre vest) şi 10 m în extremitatea estică a corpului şi are grosimi ce variază între 5 şi 

15 m, crescând spre est. Acest corp se dezvoltă la partea superioară (pe circa 30 m grosime) a 

unui pachet gros de circa 100 m de depozite tipice de con aluvionar, începând de la intrarea râului 

Someş în Depresiunea Pannonică. Direcţia de curgere a apelor subterane este E-V cu unele 

inflexiuni locale ale hidroizohipselor, care denotă influenţa captării Mărtineşti. În cea mai mare 

parte a teritoriului, însă, aşa cum se observă, comparând suprafaţa piezometrică a acestuia cu 

cea a corpului de apă de medie adâncime cantonată  în depozitele conului aluvionar al râului 

Someş, cele două corpuri de apă au o funcţionare hidrodinamică independentă. 

Corpul are caracter transfrontalier. 

b) Corpul de apă subterană ROSO17 (Câmpia Turului Superior) este de tip poros-

permeabil, fiind localizat în depozitele aluvionare, de luncă şi terasă, de vârstă cuaternară, de pe 

cursul superior al râului Tur şi al afluenţilo racestuia (depresiunea Negreşti Oaş). In aval de 

Călineşti, acest corp de apă subterană vine în contact direct cu corpul ROSO01 (Conul 

Someşului).  

Din punct de vedere litologic, depozitele sunt alcătuite în zonele de lunci şi terase din 

nisipuri, nisipuri siltice, nisipuri cu pietrişuri, nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri, cu nivele argiloase 
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cu aspect lentiliform. Local se întâlnesc nisipuri argiloase cu pietrişuri şi bolovănişuri. In zonele 

marginale ale depresiunii se dezvoltă conuri de dejecţie imbricate. In zonele de lunci şi terase 

grosimea depozitelor aluvionare este, în general, de 3 -10 m, dar poate ajunge până la 28 m în 

zona Coca. Patul stratului acvifer este constituit din marne şi argile pannoniene, iar la partea 

superioară a acestuia se dezvoltă, sub pătura de sol, fără a avea o extidere continuă în suprafaţă, 

argile, argile nisipoase şi argile siltice. Grosimea acestor depozite pelitice variază între 0,5 şi 4 

m.  

Nivelul hidrostatic este în general liber, sau poate fi uşor ascensional atunci când în 

coperişul stratului acvifer se dezvoltă formaţiuni argiloase. Adâncimea la care se află nivelul 

hidrostatic variază în limite largi, între 0,07 şi 2,15 m, dar valoarea medie este de 0,2 – 1,25 m. 

Debitul specific are valori foarte mici, de 0,025 – 0,135 l/s/m. Acviferul se alimentează în principal 

din precipitaţii, infiltraţia eficace având valori de 31,5 – 63 mm/an. Direcţia de curgere a apei 

subterane este în general dinspre acvifer către reţeaua hidrografică, dar la ape mari, sensul de 

curgere poate fi inversat. 

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață potențial afectate de proiectul 

propus cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente sunt prezentate în tabelul de 

mai jos: 

Tabel 12. Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață potențial afectate de proiect 

(conf. PMBH Someș-Tisa 2016-2021) 

Numele 
corpului de 

apă 
subterană 

Codul 
corpului 
de apă 

de 
suprafaț

ă 

Obiectiv de mediu 
Termenul de atingere 

a obiectivului de 
mediu 

Tip 
excepție 

de la 
obiectivul 
de mediu 
– Stare 

ecologică 

Tip 
excepție de 

la 
obiectivul 

de mediu – 
Stare 

chimică 

Stare 
ecologic

ă 

Stare 
chimic

ă 

Stare 
ecologică/ 
potențial 
ecologic 

Starea 
chimică 

Acumularea
Călinești 

ROLW1.
1.11_B1 

Potențial 
ecologic 

bun 

Stare 
chimică 

bună 
2013 2013   

Tur – aval 
acumulare 
Călinești –
Cf. Turț 

RORW1.
1.11_B3 

Stare 
ecologică 

bună 

Stare 
chimică 

bună 
2013 2013   

Tur – cf. Turț 
- graniță 
RO-HU 

RORW1.
1.11_B4 

Stare 
ecologică 

bună 

Stare 
chimică 

bună 
2013 

2022 -
2027 

 

Articolul 
4(4) - 

Fezabilita-
tetehnică 
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Numele 
corpului de 

apă 
subterană 

Codul 
corpului 
de apă 

de 
suprafaț

ă 

Obiectiv de mediu 
Termenul de atingere 

a obiectivului de 
mediu 

Tip 
excepție 

de la 
obiectivul 
de mediu 
– Stare 

ecologică 

Tip 
excepție de 

la 
obiectivul 

de mediu – 
Stare 

chimică 

Stare 
ecologic

ă 

Stare 
chimic

ă 

Stare 
ecologică/ 
potențial 
ecologic 

Starea 
chimică 

Talna – cf. 
Racșa – cf. 
Tur 

RORW1.
1.11.3_B
2 

Stare 
ecologică 

bună 

Stare 
chimică 

bună 
2013 2013   

Talna – 
izvoare – cf. 
Racșa și 
afluenți 

RORW1.
1.11.3_B
1 

Stare 
ecologică 

bună 

Stare 
chimică 

bună 
2013 2013   

Turț 
RORW1.
1.11.4_B
1 

Stare 
ecologică 

bună 

Stare 
chimică 

bună 
2016 - 2021 

2022 – 
2027 

Articolul 4 
(4) - 

Fezabilitat
e tehnică 

 

Turț – 
Hodoș 

RORW1.
1.11.4.2_
B1 

Potențial 
ecologic 

bun 

Stare 
chimică 

bună 

2016 – 
2021 

2013   

Egher 
RORW1.
1.10.5_B
1 

Stare 
ecologică 

bună 

Stare 
chimică 

bună 
2013 2013   

Turul 

superior 

(Republica 
Ungară)* 

AEQ083 
Stare 

ecologică 
bună 

Stare 
chimică 

bună 
2021 2027   

Turul 
inferior 
(Republica 
Ungară)* 

AEQ082 
Potențial 
ecologic 

bună 

Stare 
chimică 

bună 
2027 2027   

*Informațiile privind obiectivele de mediu ale corpurilor de apă din avalul frontierei României au fost preluate 
din documentele furnizate de titularul ABA Someș-Tisa și obținute prin dialogul acestuia cu autoritatea omoloagă din 
Republica Ungară 

 

Lucrările de barare transversală și regularizările cursurilor de apă au fost identificate ca 

surse de presiune asupra stării corpurilor de apă. La acestea se adaugă activitățile de piscicultură, 

extragerea balastului și nisipului din albiile minore ale corpurilor de apă și exploatările forestiere. 

Proiectul propus nu presupune realizarea lucrărilor de barare transversală a cursurilor de apă sau 

lucrări de regularizare.  

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

1
5

3
 

Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, prin intermediul căruia au fost 

evaluate magnitudinea și natura impactul asociat proiectului propus asupra corpurilor de apă, 

precum și modul în care acesta influențează îndeplinirea obiectivelor de mediu ale corpurilor de 

apă. Evaluarea impactului asupra corpurilor de apă s-a realizat prin raportare la starea actuală a 

corpurilor de apă de suprafață și a celor de apă subterană cu care se suprapune proiectul propus, 

precum și prin raportare la obiectivele de mediu stabilite pentru acestea, dar și cu ceilalți factori 

de presiune existenți în arealul studiat. 

Sursele, formele de impact asociate și concluziile SEICA privind impactul proiectului 

propus asupra corpurilor de apă atât de pe teritoriul României, cât și de pe teritoriul Republicii 

Ungare sunt prezentate în secțiunea 4.1 a prezentului document. Măsurile de prevenire și de 

reducere a impactului asupra corpurilor de apă sunt enumerate în secțiunea 6.1 a raportului 

privind impactul asupra corpurilor de apă. 

3.2 AER 

În cadrul următorului subcapitol sunt evidențiate condițiile climatice ale teritoriului acoperit 

de proiectul propus, sunt identificate sursele generale de poluare a factorului de mediu aer și 

calitatea aerului pe amplasament ca stare de referință pentru evaluarea impactului asupra 

mediului. 

Condiții meteorologice de pe amplasament 

Clima regiunii Satu Mare este temperat-continentală, moderată, cu veri puțin mai 

călduroase și ierni ceva mai blânde decât în general în restul țării și prezintă mici diferenţe între 

zona de câmpie şi zona deluroasă. Circulația atmosferică la nivelul județului este caracterizată 

prin frecvența deosebit de mare a advecțiilor de aer temperat-oceanic din V și din NV și priin 

pătrunderea aerului arctic din N (mai ales iarna), prin advecții frecvente de aer temperat -

continental din NE și E (cu deosebire în timpul iernii), prin invazii relativ frecvente ale aerului 

mediteranean din SV și S și prin pătrunderi extrem de rare ale aerului tropical-continental din SE: 

Temperatura aerului înregistrează o scădere treptată dinspre V către E pe măsură ce crește 

altitudinea. Mediile anuale sunt cuprinse între 9,7°C la Satu Mare și 5,5°C pe culmile cele mai 

înalte ale munților din NE. Cea mai ridicată temperatură +39,5°C a fost înregistrată în august 
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1952 la Carei (maximă absolută), iar cea mai scăzută, de - 30,4°C care a fost înregistrată la Satu 

Mare în decembrie 1961 (minima absolută). Temperatura medie anuală este de 11°C, cele mai 

înalte valori fiind în lunile iulie, august. Precipitațiile, la fel precum nebulozitatea, înregistrează 

creșteri treptate de la V la E, ca urmare a creșterii altitudinii reliefului expus advecțiilor de aer 

uned din sectorul vestic. Cantitățile medii anuale sunt mai mici de 700 mm în ținutul de câmpie, 

mai mari de 700 mm în ținuturile de deal și mai mari de 900 mm pe culmile cele mai înalte ale 

munților din NE. 

În conformitate cu informațiile furnizate în Enciclopedia geografică a României, 1982, în 

bazinul hidrografic al râului Tur, mediile lunii ianuarie sunt situate în intervalul -2 și -3 °C, iar în 

amontele bazinului se situează între -3 și -4 °C. Conform aceluiași document, temperatura medie 

anuală în bazinul hidrografic al râului Tur este situată între 8 și 9°C în amonte și între 9 și 10°C 

în cea mai mare parte a bazinului. Cu toate acestea, în ultimul deceniu, rapoartele de activitate a 

Administrației Naționale de Meteorologie au încadrat temperaturile medii anuale în arealul studiat 

între 10 și 12 °C. În Depresiunea Oaş, aproape total închisă, au loc inversiuni de temperaturi, mai 

ales vara, ce afectează deseori livezile de pruni şi meri.  

În conformitate cu prevederile Planului de management al ariilor protejate Râul Tur 2016 

– 2025, în cuprinsul zonei proiectului, temperatura medie multianuală se încadrează în intervalul 

9.8 -11.0 ºC, iar media anuală a precipitațiilor este de 640 mm. Temperaturile maxime anuale se 

înregistrează în sezonul estival, media maximelor zilnice fiind de aproximativ 14.9 -16 ºC, cu o 

tendință uşoară de creştere în ultimul deceniu. Cantitatea maximă de precipitații se înregistrează 

cel mai adesea vara, dar sunt valori mari şi în lunile de primăvară, uneori suprapunându-se cu 

topirea zăpezilor. Primul îngheț apare în prima jumătate a lui noiembrie, iar ultimul la sfârşitul lui 

martie, în cursul anului fiind în jur de 120 zile cu temperaturi sub 0 ºC. Vântul are o viteză medie 

anuală de 2.4 m/s, direcția fiind diferită în funcție de sezon: primăvara şi vara bate dinspre vest, 

iar toamna şi iarna estică şi nord-estică. 
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Figura 24. Variația medie lunară a precipitațiilor în bazinul hidrografic Tur în 1970 – 2006 (Pop Oana 
Antonia, 2010, preluată din Studiu de fezabilitate, SC Aqua Prociv SRL) 

 

Proiectul propus și arealul acoperit de acesta au făcut obiectul „Studiului de evaluare a 

vulnerabilității și riscului la schimbările climatice”. Rezultatele detaliate acestei evaluări și măsurile 

recomandate în cadrul studiului sunt prezentate la secțiunea 5.6 a prezentului raport. 

În ultimii zeci de ani în România s-a produs o intensificare a efectelor schimbărilor 

climatice, rezultatul fiind producerea de viituri și inundații cauzate de precipitațiile abundente și 

topirea zăpezilor. Acest aspect a fost semnalat și în bazinul hidrografic al râului Tur, de altfel 

analiza privind efectele schimbărilor climatice din arealul studiat a relevat o vulnerabilitate actuală 

și viitoare ridicată a arealului la schimbări în regimul precipitațiilor, la precipitații extreme care au 

ca efect viiturile și inundațiile fluviatile de iarnă semnificative și viiturile pluviale spontane (flash-

flood). Creșterea frecvenței fenomenelor climatice extreme este reflectată și în rapoartele 

Administrației Naționale de Meteorologie. Conform secțiunii de caracterizare a anului 2019 din 

Raportul de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie din anul 2019, temperatura 

medie anuală în bazinul hidrografic al râului Tur s-a situat între 10,1 și 12°C. Cantitatea de 

precipitații din anul 2019 a fost deficitară și respectiv foarte deficitară în arealul studiat față de 

normala climatologică standard (1981 – 2010). Cu toate acestea, însă, în luna mai 2019 a fost 
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înregistrat un volum de precipitații „foarte excedentar”, iar în luna ianuarie 2019 a fost înregistrat 

un volum de precipitații „excedentar” în raport cu normala climatologică standard. Acestea explică 

debitele excedentare înregistrate în cele două luni și depășirile cotelor de atenție, inundație și 

pericol care au fost descrise în secțiunea 3.1. Din punctul de vedere al temperaturii, temperatura 

medie a anului 2019 a fost evaluată ca „extrem de cald” față de mediana intervalului de referință 

standard. 

Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din anul 2018, regimul 

termic a fost unul extrem de cald în bazinul hidrografic al râului Tur (conf. Raportul de activitate a 

Administrației Naționale de Meteorologie din anul 2018), iar regimul pluviometric a fost unul 

normal. Se remarcă totuși că lunile ianuarie, aprilie, mai, august și octombrie în anul 2018 au avut 

temperaturi extrem de calde față de normala climatologică standard, iar lunile februarie, martie și 

iunie au avut regim pluviometric excedentar față de normala climatologică standard. 

Studiind rapoartele Administrației Naționale de Meteorologie din perioada 2014-2019 s-a 

putut observa abaterea foarte frecventă a temperaturilor și a regimului pluviometric față de 

normalele climatologice standard lunare în bazinul hidrografic al râului Tur, cu temperaturi 

frecvent „extrem de calde” față de normala climatologică lunară și cu regim pluviometric 

„excedentar”, „foarte excedentar” și uneori, „extrem de excedentar”, în special în lunile ianuarie 

și mai-iunie. Aceste abateri se reflectă în depășirile frecvente ale cotelor de atenție, de inundație 

și chiar de pericol pe cursurile de apă din bazinul hidrografic studiat. 

Evaluarea calității aerului în arealul din care face parte proiectul propus 

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 

privind calitatea aerului înconjurător publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.452 

din 28 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare. În prezent Reţeaua Naţională de 

Monitorizarea a Calităţii Aerului (RNMCA) efectuează măsurători continue de dioxid de sulf (SO2), 

oxizi de azot (NOx), ozon (O3), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), pulberi în supensie (PM10 

şi PM2.5), metalele  grele  din  pulberile  în  suspensie fracţiunea PM10 plumb (Pb), cadmiu (Cd) 

şi nichel (Ni). 

În județul Satu Mare există două stații automate pentru monitorizarea calității aerului, una 

de fond urban în municipiul Satu Mare şi cealaltă de fond suburban/trafic, amplasată în municipiul 
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Carei, precum şi o rețea de puncte de prelevare în municipiul Satu Mare şi în localitățile Tăşnad, 

Halmeu, Livada, Vetis şi Ardud.  

Stația SM1 este o stație de tip fond urban, amplasată în municipiul Satu Mare, pe Str. 

Slavici, nr. 4, în curtea Colegiului Național Ioan Slavici. Stațiile de tip fond urban sunt amplasate 

astfel încât nivelul de poluare să fie influențat de contribuțiile integrate ale tuturor surselor din 

direcția opusă vântului. Caracteristicile acestui tip de stație sunt următoarele: 

− evaluează influența activității umane din zona centrală a municipiului asupra calității 

aerului; 

− raza ariei de reprezentativitate este de 1 – 5 km; 

− poluanții monitorizați pe parcursul anului 2019 au fost dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot 

(NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuși organici volatili (benzen, 

toluen și xyleni), particule în suspensie PM2,5 (gravimetric) și PM10 (nefelometric și 

gravimetric). 

Stația SM2 este o stație de tip suburban/trafic, amplasată în municipiul Carei, pe Str. 

Someșului, nr. 15. Caracteristicile acestui tip de stație sunt următoarele: 

− evaluează influența traficului rutier de tranziție spre granița cu Ungaria în Carei asupra 

calității aerului; 

− raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m; 

− poluanții monitorizați pe parcursul anului 2019 au fost dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot 

(NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), compuși organici volatili (benzen, toluen și 

xyleni), particule în suspensie și PM10 (nefelometric și gravimetric). 

 În ambele stații sunt monitorizați atât poluanții emunerați mai sus cât şi diverşi parametri 

meteo, respectiv temperatura aerului, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiației 

solare, cantitatea de precipitații, umiditatea aerului și presiunea atmosferică.  

Calitatea aerului în zona proiectului propus 

Conform Raportului anual privind starea mediului în județul Satu Mare din anul 2018,  

realizat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în anul 2018, calitatea aerului este una 

bună deoarece nicio valoare dintre cele ale indicatorilor enumerați mai în sus nu a depășit valorile 

limite stabilite prin lege.  
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Conform Raportului anual privind starea mediului în județul Satu Mare din anul 2019, s-au 

înregistrat depăşiri ale valorilor acceptate de lege numai pentru pulberile în suspensie din 

fracțiunea PM10, atât la Satu Mare cât şi la Carei. Potrivit aceluiași document, fracțiunea PM10 

prezintă încă probleme în zonele urbane, deși sectorul industrial nu mai are contribuție 

semnificativă. Depășirile pulberilor în suspensie sunt cauzate preponderent de traficul auto din 

zonă, precum și de încălzirea domestică de arderea deşeurilor vegetale din gospodării, în 

perioada de toamnă-iarnă. După încetarea acestor activități, s-a observat o îmbunătățire 

semnificativă a calității aerului.  

Spre deosebire de zonele unde se realizează monitorizarea calității aerului, caracterizate 

de o intensitate a traficului și a activităților economice cu potențial de poluare a calității aerului, 

lucrările propuse prin proiect sunt situate în zone semi-naturale. Deși amplasamentul proiectului 

propus este situat mult în afara razei de reprezentativitate a celor două stații de monitorizare a 

calității aerului, se poate afirma că datorită distanței mari față de arealele cu trafic intens și 

activități economice cu potențial de poluare a calității aerului și biodiversității vegetale ridicate din 

arealul extins al proiectului propus, calitatea aerului în zona acoperită de proiect este una 

superioară celei din arealul acoperit de stațiile de monitorizare. 

3.3 SOL 

În cadrul următorului subcapitol sunt evidențiate tipurile de soluri care acoperă teritoriul 

studiat pentru realizarea proiectului propus și calitatea acestora. 

Tipuri de soluri de pe amplasament 

Solurile din județul Satu Mare sunt zonale dintre care cele mai răspândite sunt solurile 

brune argiloaluviale şi andosolurile cu varietăţile de soluri brune acide, luvisoluri albice, 

pseudogleice şi pseudogleizate, cernoziomurile levigate, iar dintre cele intrazonale, solurile 

hidromorfe de lăcovişte, gleice şi pseudogleice. În județul Satu Mare au fost descrise o multitudine 

de tipuri de soluri, marea diversitate edafică fiind determinată de relief, climă, vegetație şi roca de 

solificare. În zonele de câmpie apar cernoziomurile argiloiluviale, cernoziomurile cambice 

gleizate, lăcoviştile, solonețurile şi chiar solurile nisipoase slab solificate. Urcând pe gradientul 

altitudinal, în zona de deal apar solurile brune, brune podzolite şi podzolice argiloiluviale, asociate 
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în zona montană inferioară cu solurile brune acide. În restul regiunii montane andosolurile 

dezvoltate pe roci vulcanice se asociază celor brune şi acide. În Depresiunea intramontană a 

Oaşului domină solurile podzolice pseudogleice şi podzolice argiloiluviale. Principalele tipuri de 

sol identificate în zona propusă pentru proiect sunt aluviosoluri, gleiosoluri, vertosoluri, 

preluvosoluri, luvosoluri, stagnosoluri, eutricambosoluri, districambosoluri, prepodzoluri şi 

podzoluri, ponderea cea mai mare având-o luvosolurile, aluviosolurile şi gleiosolurile. 

Calitatea solurilor și utilizarea acestora 

Pe de altă parte, calitatea solului din judeţul Satu Mare este afectată de activităţile 

industriale desfăşurate în cadrul Depoului de Locomotive Satu Mare şi la fosta Exploatare Mina 

Turţ. În Raportul anual privind starea mediului în județul Satu Mare din 2018, calitatea solului este 

descrisă din perspectiva utilizării acestuia pentru activități agricole, ceea ce duce la o clasificare 

a terenurilor în funcție de bonitatea lor pentru anumite culturi. Astfel per total, media calității solului 

agricol în întregul județ Satu Mare se încadrează în clasa III, anume terenuri cu soluri mijlociu 

fertile, moderat afectate de fenomene de degradare. În timp ce terenurile agricole însumate 

reprezintă 319297 ha, restul de 122691 ha (27,75%) ale județului Satu Mare sunt reprezentate 

de păduri (72482 ha), construcții (22718 ha), drumuri şi căi ferate (8027 ha), ape şi bălți (6419 

ha) și alte suprafețe. Din totalul terenurilor agricole, peste 72% sunt terenuri arabile și 23,81% 

sunt acoperite cu pășuni și fânețe. Viile și pepiniere viticole (3613 ha) reprezintă 1,13% din 

suprafața totală a terenurilor agricole, în timp ce livezile și pepinierele pomicole (8638 ha) acoperă 

2,7%. În urma studierii informațiilor furnizate în cadrul rapoartelor anuale privind starea mediului 

în județul Satu Mare din perioada 2015 – 2019, s-a observat tendința de scădere a suprafețelor 

acoperite de pășuni, în favoarea suprafețelor acoperite cu teren arabil, aflate în tendință de 

creștere. 

O parte din solurile din zona propusă pentru proiect sunt expuse diferitelor tipuri de 

degradare a terenului. Spre exemplu, pe versanții cu fânețe şi livezi din lungul văii Turului și a 

Turțului apare degradarea din cauza ravenărilor şi eroziunii la suprafață. Eroziunea la suprafață 

se extinde în tot arealul Depresiunii Oaşului, dar mai cu seamă pe pantele piemontane 

submontane din bazinele Turului, Talnei şi Gherța Mare. Zona de câmpie din suprafața propusă 

pentru proiect suferă modelări cauzate de regimul de scurgere al Turului, iar în timpul viiturilor 

puternice apar colmatări şi aluvionări ale albiilor, luncilor şi câmpurilor interfluviale.  
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Figura 25. Categorii de folosințe ale terenurilor Corine Land Cover 2018 
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Figura 26. Harta folosințelor terenurilor din bazinul hidrografic al râului Tur – după CLC 2018  

 

În sectorul Câmpiei Livadei unde este amplasamentul propus al proiectului, de-a lungul 

cursului râului Tur şi afluenților săi, predomină terenul arabil neirigat, cu un mozaic de păşuni şi 

suprafețe semnificative de vegetație naturală. De asemenea, în proximitatea localităților Micula 

şi Halmeu adiacent cursului de apă întâlnim zone de câmpie inundabilă şi păduri de foioase. În 

extravilanul oraşelor Negreşti-Oaş şi Livada există unități industriale şi exploatări miniere. În 

apropierea comunelor Călineşti-Oaş, Gherța Mică şi Turț sunt suprafețe însemnate de livadă, iar 

lângă Oraşul Nou sunt şi culturi viticole. Cea mai mare parte a terenului arabil este destinat culturii 

cerealelor (porumb, ovăz şi secară), urmat de cartofi, tomate, ceapă şi varză, iar în zona Halmeu 

– Micula – Turulung – Turț există  o  producție  însemnată  de  căpșuni. Culturii de plante i se 
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adaugă creşterea animalelor, a cărei tendință în ultimii ani este trecerea de la păşunatul cu bovine 

la cel cu ovine.  

3.4 SUBSOL/GEOLOGIE 

În cadrul următorului subcapitol este prezentată geologia amplasamentului proiectului, 

cercetată în cadrul studiului geologic realizat în zona studiată pentru realizarea proiectului propus.  

Din punct de vedere geologic judeţul Satu Mare se află la contactul dintre microplaca 

pannonică şi cea transilvană, iar din punct de vedere geografic la extremitatea de NV a României. 

În regiune există formaţiuni holocen superioare (nisipuri, pietrişuri şi argile), şi doar local 

formaţiuni cristaline precambriene (zona Codru) sau formaţiuni aparţinând eruptivului neogen 

(Munţii Oaş-Gutâi). Fundamentul regiunii este constituit din formaţiuni aparţinând autohtonului de 

Bihor şi care cuprinde soclul cristalin, depozite sedimentare triasice, jurasice şi cretacic inferioare. 

Câmpia Someşului este caracterizată de formațiunile de origine lacustră şi deluvială 

(depozite loessoide şi argile roşcate pleistocene), fluvio-lacustre (depozite argiloase holocene) şi 

depuneri fluviatile (pietrişuri, nisipuri, mâluri). Munții vulcanici nord – estici, Oaş şi Ignit, sunt 

alcătuiți din roci vulcanice, andezite, riolite, dacite, tufuri vulcanice. Depresiunea Oaşului cuprinde 

depozite flişoide paleogene acoperite de depozite miocene, pliocene şi cuaternare. 

În județul Satu Mare, este inclusă şi o mică parte din regiunea estică a Depresiunii 

Panonice. Aceasta are o stratigrafie relativ simplă, fiind compusă din formațiuni ce aparțin 

Sarmatianului (nisipuri, marno-argile şi conglomerate), Pannonianului (nisipuri şi pietrişuri) şi 

Cuaternarului (depozite aparținând luncilor şi teraselor – pietrişuri şi nisipuri).     

Cuaternarul apare la zi pe arii extinse pe întreg cuprinsul judeţului, astfel de formațiune 

fiind şi Câmpia Turului. Formaţiunile sunt dispuse în continuitate de sedimentare peste 

formaţiunile pannoniene. Depozitele sunt formate din nisipuri, pietrişuri şi argile, de vârstă holocen 

inferioare şi superioare. Aceste formaţiuni larg dezvoltate sunt exploatate pentru rezervele 

importante de agregate minerale (nisipuri şi pietrişuri). 

În ceea ce priveşte resursele subsolului, acestea sunt variate ca urmare a complexității 

structurii geologice a zonei. În fundamentul Depresiunii Oaşului se găsesc zăcăminte de lignit, 

localizate în sedimentele miocenului superior, sarmațianului şi panonianului. La Turț, Bixad şi 
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Tarna Mare există zăcăminte de minereuri complexe conținând pirită, plumb, zinc, cupru şi argint. 

Tot în zona comunei Turț se exploatează şi depozite de andezite. 

 

Figura 27. Harta geologică a regiunii acumulare Călinești – râu Tur după Harta geologică a României, sc. 
1:200000, foaia Baia Mare (preluată din Studiu Geotehnic, SC GEODESIGN SRL, 2018) 

 

Din punct de vedere geologic, caracteristicile zonei studiate sunt date de forme 

geomorfologicele pe care le străbate. Zona Depresiunii Oașului se caracterizează prin depozite 

deluviale ce alcătuiesc dealuri piemontane formate dintr-o masă argiloasă și fragmente de roci 

vulcanice de dimensiuni diferite. Depresiunea Oașului comunică cu Câmpia Someșului prin 

râurile Tur și Talna. Zona de câmpie are la bază un material aluvional cu o stratificație haotică, 
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depusă de râurile din zonă. Depunerea neuniformă a formațiunilor de argile, mâluri, nisipuri mai 

grosiere sau mai fine a creat un relief minor reprezentat prin lunci largi. 

 

 

Figura 28. Harta geologică a regiunii acumulare Călinești după Harta geologică a României, sc. 1:50000, 
foaia Turț – Negrești Oaș (preluată din Studiu Geotehnic, SC GEODESIGN SRL, 2018) 
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Cercetările de teren au fost realizate pe baza observațiilor a 6 foraje geotehnice executate 

pe teren și prin studiul materialului de arhivă, după cum urmează: 

Tabel 13. Foraje geotehnice executate în zona proiectului propus 

Foraj Poziție foraj 

F1 Aval acumulare Călinești, râul Tur, mal drept 

F4 Aval acumulare Călinești, râul Tur 

F6 Râul Talna, mal stâng Pășunea Mare 

F7 Aval confluență cu râul Talna, mal stâng 

F5 Râul Tur 

F14 Confluență râul Tur cu râul Turț, mal stâng 

 

Pe baza observațiilor de teren și a studiului materialului de arhivă s-a ajuns la concluzia 

că se pot distinge 2 zone, total diferite, respectiv: 

− un nivel de umpluturi compactate, alcătuite din argile, argile prăfoase, nisipoase și un 

amestec de balast și argilă, a căror grosime variază între 2 și 3 m, alcătuind corpul digurilor; 

− un nivel de teren natural ce constituie terenul de fundare pentru digurile executate în zonă, 

care de regulă este alcătuit din argile prăfoase nisipoase, cu grosimi variabile, 1,5 ÷3-4 m, 

sub care se întâlnește un nivel de bolovănișuri, pietrișuri cu interspații umplute cu nisip, cu 

grosime de la 2 la 4 m. 

Analiza mai atentă a permis distingerea a 3 sectoare diferite: 

− primul sector, ce cuprinde arealul F1-F8 care, sub depozitele aluvionare cuaternare, are 

ca rocă de bază un pachet de argile marnoase pannoniene, interceptate la adâncimi de 6-

10 m; 

− sectorul F9, F10, F11, la care sub pachetul de depozite aluvionare format din pietrișuri, 

bolovănișuri, roca de bază este pachetul de gresii compacte; 

− sectorul F14, imediat sub materialul de umplutură a digului apare la un nivel de pietrișuri 

ce poate avea pungi sau lentile de mâluri, cu grosimi de 8-10 cm. 

În continuare este prezentată stratificația terenului în forajele realizate în zona de studiu. 

Foraj nr. 1 aval baraj Călinești 

Râul Tur – mal drept 

Dimensiuni aproximative secțiune dig: 

Lățime coronament: 2,50 m; 
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Lungime taluz: 5,00 m; 

Înălțime corp dig: 2,25 m 

Stratificație: 

Cotă coronament: ±0,00m; 

±0,00m...-2,30m, umplutură alcătuită din argilă în amestec cu balast (Mg); 

-2,30m...-3,40m, argilă nisipoasă prăfoasă moale (sisaCl); 

-3,40m...-4,60m, pietriș, bolovăniș cu interspații umplute cu nisip, îndesare medie (saGrCo). 

Adâncimea finală: -4,60m. 

Pânza de apă freatică a fost interceptată la -3,40m. 

 

Foraj nr. 4 aval baraj Călinești 

Râul Tur 

Dimensiuni aproximative secțiune dig: 

Lățime coronament: 2,50 m; 

Lungime taluz: 5,00 m; 

Înălțime corp dig: 2,50 m 

Stratificație: 

Cotă coronament: ±0,00m; 

±0,00m...-2,40m, umplutură din corp dig alcătuită din argilă în amestec cu balast (Mg); 

-2,40m...-4,00m, argilă nisipoasă prăfoasă (sisaCl); 

-4,00m...-5,50m, pietriș, bolovăniș cu interspații umplute cu nisip (saGrCo). 

Adâncimea finală: -5,50m. 

Pânza de apă freatică a fost interceptată la -4,00m. 

 

Foraj nr. 6 râul Talna – mal stâng 

Pășunea Mare 

Dimensiuni aproximative secțiune dig: 

Lățime coronament: 3,50 m; 

Lungime taluz: 6,00 m; 

Înălțime corp dig: 3,00 m 
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Stratificație: 

Cotă coronament: ±0,00m; 

±0,00m...-3,50m, umplutură alcătuită din argilă prăfoasă nisipoasă compactă (Mg); 

-3,50m...-6,20m, argilă nisipoasă prăfoasă galbenă (sisaCl); 

-6,20m...-7,30m, argilă cenușie plastic consistentă (Cl); 

-7,30m...-8,40m, argilă galben cenușie nisipoasă moale (saCl); 

-8,40m...-10,00m, pietriș, bolovăniș (GrCo). 

Adâncimea finală: -10,00m. 

Pânza de apă freatică a fost interceptată la -6,20m. 

 

Foraj nr. 7 aval confluență cu râul Tur – mal stâng 

Dimensiuni aproximative secțiune dig: 

Lățime coronament: 3,50 m; 

Lungime taluz: 5,50 m; 

Înălțime corp dig: 3,00 m 

Stratificație: 

Cotă coronament: ±0,00m; 

±0,00m...-3,30m, umplutură alcătuită din argilă prăfoasă nisipoasă compactă (Mg); 

-3,30m...-4,90m, argilă nisipoasă prăfoasă galbenă (sisaCl); 

-4,90m...-5,30m, nisip mijlociu (Sa); 

-5,30m...-6,30m, argilă galben cenușie plastic consistentă (saCl); 

-6,30m...-7,50m, bolovăniș, pietriș cu interspații umplute cu nisip (saGrCo). 

Adâncimea finală: -7,50m. 

Pânza de apă freatică a fost interceptată la -4,90m. 

 

Foraj nr. 9 aval Râul Tur 

Coordonate: N 47.53.56,9 E 23.20.22,2 

Dimensiuni aproximative secțiune dig: 

Lățime coronament: 2,50 m; 

Lungime taluz: 4,00 m; 
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Înălțime corp dig: 2,00 m 

Stratificație: 

Cotă coronament: ±0,00m; 

±0,00m...-2,00m, argilă galbenă nisipoasă prăfoasă compactă (sasiCl); 

-2,00m...-3,70m, bolovăniș, pietriș cu interspații umplute cu nisip (saGrCo); 

-3,70m...-5,00m, gresii (Ho); 

Adâncimea finală: -5,00m. 

Pânza de apă freatică a fost interceptată la -2,10m. 

 

Foraj nr. 14 confluență râul Tur cu râul Turț – mal stâng 

Dimensiuni aproximative secțiune dig: 

Lățime coronament: 3,00 m; 

Lungime taluz: 5,50 m; 

Înălțime corp dig: 2,50 m 

Stratificație: 

Cotă coronament: ±0,00m; 

±0,00m...-2,50m, umpluturi compacte alcătuite din balast, argilă și nisip (Mg); 

-2,50m...-8,00m, nisip fin, slab argilos și mijlociu cu îndesare medie și pietriș (Sa); 

-8,00m...-12,00m, nisip cu balast mijlociu, pietriș, rar bolovăniș (Sa/Grco); 

Adâncimea finală: -12,00m. 

Pânza de apă freatică a fost interceptată la -4,10m. 

 

Sub aspectul stabilității terenului, amplasamentul cercetat prezintă un potențial de 

producere a alunecărilor de teren mediu, cu probabilitatea de producere foarte redusă. 

Colmatarea albiei râului Tur a determinat schimbări ale morfologiei albiei și la apariția unor 

eroziuni ale malurilor care afectează infrastructura digurilor. Investigațiile geotehnice au pus în 

evidență existența unor tasări importante ale digurilor.  
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3.5 BIODIVERSITATE 

Proiectul este amplasat în nord-vestul țării, într-o zonă naturală suprapusă cu 3 arii 

naturale protejate: ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ROSCI0214 Râul Tur și rezervația 

naturală VII.10 Râul Tur. În funcție de numărul total al lucrărilor și magnitudinea acestora, se 

poate spune că pe teritoriul celor 3 arii protejate se vor realiza aproximativ 85% din volumul total 

de lucrări. Restul de 15% nu se află pe teritoriul ariilor naturale protejate, dar se suprapun cu zone 

sălbatice sau antropizate (intravilan), după caz.  

Referitor la motivele pentru care s-au instituit aceste arii naturale protejate, este de 

menționat abundența extraordinară a speciilor și habitatelor, zona râului Tur putând fi considerată 

hotspot de biodiversitate, chiar dacă există o influență antropică bine reprezentată (diguri, drumuri 

de acces/pământ, terenuri agricole, stâne și localități).  

Pentru fiecare arie protejată, există un numări ridicat de specii (și habitate pentru situl de 

interes comunitar). Astfel, ROSCI0214 Râul Tur a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor 

de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, modificat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011.  

În cadrul ROSCI0214 este prioritară protecția și conservarea a 15 habitate și 40 de specii 

de interes comunitar. Printre acestea, există o serie de habitate cu vegetație din cursurile de apă 

sau habitate acvatice (3150, 3160, 3270), tufărișuri (40A0), pajiști (6120, 6410, 6430, 6440, 6510) 

sau păduri de foioase (9130, 91E0*, 91F0, 91M0, 91Y0, 92A0). Referitor la cele 40 de specii de 

interes comunitar, formularul standard prezintă o imagine corectă și actualizată a acestoră, 

bazate pe rezultatele studiilor de teren din cadrul proiectului de realizare a planului de 

management. Acest plan de management este aprobat la nivelul Ministerului Mediului prin Ordinul 

nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de 

importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică 

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul 

Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni.  

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

1
7

0
 

Astfel, habitatele și speciile de interes comunitar identificate pe teritoriul ROSCI0214 Râul 

Tur și atribuite acestuia sunt enumerate în tabelele următoare, alături de efectivele și statutul de 

conservare, conform Formularului standard și a Planului de management integrat aprobat.  

Tabel 14. Tipuri de habitate prezente în situl Natura 2000 ROSCI0214 Râul Tur 

Habitate Evaluare situri 

Cod  Denumire 
Acoperire 

(ha)  

Cal. 
date  

A|B|C|D A|B|C 

Reprezent. 
Supraf. 
rel. 

Cons. Global 

3150 
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație 
tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition 

28.25  G  B  C  B  B  

3160 Lacuri distrofe și iazuri 114.25  G  B  C  B  B  

3260  

Cursuri de apă din zona de câmpie 
până în etajul montan, cu vegetaţie 
din Ranunculion fluitantis şi 
Callitricho-Batrachion 

1.75  P          

3270  

Râuri cu maluri namoloase cu 
vegetație de Chenopodion rubri si 
Bidention 

4.75  G  B  C  B  B  

40A0*  
Tufărișuri subcontinentale peri-
panonice 

0  G  C  C  C  B  

6120  Pajiști xerice pe substrat calcaros 0  G  B  C  B  B  

6240  

Pajiști stepice subpanonice 
6.75  P          

6410  
Pajiști cu Molinia pe soluri 
calcaroase, turboase sau argiloase 

5.75  G  B  C  B  B  

6430  

Comunități de liziera cu ierburi înalte 
higrofile de la nivelul câmpiilor, până 
la cel montan și alpin 

3.25  G  B  C  B  B  

6440  

Pajişti aluviale inundabile, de Cnidion 
dubi 2299.5  G  B  C  B  B  

6510  

Pajiști de altitudine joasă 
583.25  G  B  C  B  B  

9130  
Păduri de fag de tip Asperulo – 
Fagetum 

407.5  G  C  C  B  B  

91E0*  
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa si 
Fraxinus excelsior 

133.5  G  A  B  B  B  

91F0  

Păduri ripariene mixte cu Quercus 
robur, Ulmus laevis, Fraxinus 
excelsior sau Fraxinus angustifolia, 
din lungul marilor râuri 

592  G  B  B  B  B  

91M0  
Păduri balcano-panonice de cer si 
gorun 

164.5  G  B  C  B  B  

91Y0  Păduri dacice de stejar si carpen 2283.5  G  B  B  B  B  

92A0  
Zăvoaie cu Salix alba si Populus 
alba 

115.5  G  B  C  B  B  

http://www.epmc.ro/
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Acoperire (ha): suprafață acoperire habitate 

Calitate date: G = Bună (Good), bazată pe studii; M = Moderat bazată pe date parțiale și extrapolări; P = Slabă 

(Poor), bazată pe estimări; VP = Foarte slabe (Very poor)  

Evaluare stare de conservare: A – Favorabilă, B – Nefavorabilă-inadecvat/Satisfăcătoare, C – Nefavorabilă-

rea/Nesatisfăcătoare 

 

Tabel 15. Speciile prezente în situl Natura 2000 ROSCI0214 Râul Tur 

Specii Populație în sit Evaluarea în sit Stare de 
conservar
e cf. PM și 
trend cf. 

IUCN 

Grup
  

Cod  
Denumire științifică 

  
Tip 

  

Mărime 
Unit 

  
Cat 

  

Cal. 
date 

  

A|B|C|
D 

A|B|C 

Min Max Pop. 
Co
n. 

Iso
. 

Gl
o. 

A 1188 Bombina bombina P  3000    i  C  G  C  A  C  A  
F/în 

scădere 

A 1193 Bombina variegata P  3000    i  P  G  C  B  B  B  
S/în 

scădere 

A 1166 Triturus cristatus P  1900    i  C  G  C  A  C  A  
N/în 

scădere 

A 1993 Triturus dobrogicus P  500    i  R  G  C  C  B  C  
N/în 

scădere 

F 1130 Aspius aspius P  3491    i  P  G  C  C  B  C  
N/ 

necunoscut
ă 

F 5264 Barbus carpathicus P  2492    i  P  M  C  A  B  B  
F/în 

scădere 

F 6963 

Cobitis taenia 
complex 

P  100431    i  C  M  C  A  C  A  
F/ 

necunoscut
ă 

F 1145 Misgurnus fossilis P  1241  1241  i  P  G  C  C  C  C  
S/în 

scădere 

F 5339 Rhodeus amarus P  181511    i  P  M  C  A  C  A  
F/ 

necunoscut
ă 

F 6143 

Romanogobio 
kesslerii 

P  870  870  i  P  G  C  B  C  B  
S/ 

necunoscut
ă 

F 5329 

Romanogobio 
vladykovi 

P  67342    i  P  M  C  A  C  B  
Necunoscut

ă 

F 1114 Rutilus pigus P        P  DD  D        
N/ 

necunoscut
ă 

F 5197 

Sabanejewia 
balcanica 

P  4287    i  P  M  C  B  C  B  
S/ 

necunoscut
ă 

F 1160 Zingel streber P        R    C  B  C  B  
N/ 

necunoscut
ă 

I 1088 Cerambyx cerdo P  30  1373  i  R  G  C  C  B  C  
N/în 

scădere 

I 4045 Coenagrion ornatum P        R    B  B  C  B  În scădere 

I 1074 Eriogaster catax P  163  639  i  P  G  C  B  C  B  
N/ 

necunoscut
ă 

http://www.epmc.ro/
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1188
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20bombina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20variegata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1166
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1993
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20dobrogicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1130
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aspius%20aspius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5264
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbus%20carpathicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/6963
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cobitis%20%20taenia%20Complex
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cobitis%20%20taenia%20Complex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1145
https://eunis.eea.europa.eu/species/Misgurnus%20fossilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhodeus%20amarus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/6143
https://eunis.eea.europa.eu/species/Romanogobio%20kesslerii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Romanogobio%20kesslerii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5329
https://eunis.eea.europa.eu/species/Romanogobio%20vladykovi
https://eunis.eea.europa.eu/species/Romanogobio%20vladykovi
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1114
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rutilus%20pigus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5197
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sabanejewia%20balcanica
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sabanejewia%20balcanica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1160
https://eunis.eea.europa.eu/species/Zingel%20streber
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1088
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cerambyx%20cerdo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4045
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coenagrion%20ornatum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1074
https://eunis.eea.europa.eu/species/Eriogaster%20catax


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

1
7

2
 

Specii Populație în sit Evaluarea în sit Stare de 
conservar
e cf. PM și 
trend cf. 

IUCN 

Grup
  

Cod  
Denumire științifică 

  
Tip 

  

Mărime 
Unit 

  
Cat 

  

Cal. 
date 

  

A|B|C|
D 

A|B|C 

Min Max Pop. 
Co
n. 

Iso
. 

Gl
o. 

I 1065 Euphydryas aurinia P        P    C  B  C  B  În scădere 

I 1082 

Graphoderus 
bilineatus 

P        P    C  B  C  B  
Necunoscut

ă 

I 4036 Leptidea morsei P        P    B  B  C  B  În creștere 

I 1083 Lucanus cervus P        R    C  B  C  B  
S/în 

scădere 

I 1060 Lycaena dispar P  303  684  i  C  G  C  B  C  B  
S/ 

Necunoscut
ă 

I 4038 Lycaena helle P  8    i  V  G  C  C  A  C  
N/în 

scădere 

I 1059 Maculinea teleius P        P    B  B  C  B  
Necunoscut

ă 

I 1037 

Ophiogomphus 
cecilia 

P            C  B  C  B  Stabilă 

I 1032 Unio crassus P        P    C  B  C  B  
S/ 

necunoscut
ă 

M 1308 

Barbastella 
barbastellus 

P  84  150  i  P  G  C  A  B  B  
F/în 

scădere 

M 1355 Lutra lutra P  24  37  i  C  G  C  A  C  A  
S/în 

scădere 

M 1310 

Miniopterus 
schreibersii 

P  437  500  i  P  G  C  A  B  B  
F/în 

scădere 

M 1323 Myotis bechsteinii R        P    C  B  C  C  
N/în 

scădere 

M 1323 Myotis bechsteinii P  6  50  i  R  G  C  C  A  C  
N/în 

scădere 

M 1307 Myotis blythii R        P    D        
S/în 

scădere 

M 1307 Myotis blythii P  50  150  i  P  G  C  B  B  B  
S/în 

scădere 

M 1318 Myotis dasycneme P  15  50  i  P  G  C  B  B  B  
S/în 

scădere 

M 1321 Myotis emarginatus P  7  100  i  R  G  C  C  B  C  N/stabilă 

M 1324 Myotis myotis P  84  150  i  P  G  C  B  B  B  S/stabilă 

M 1304 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

P  3  15  i  V  G  C  C  A  C  
N/în 

scădere 

M 1303 

Rhinolophus 
hipposideros 

P  1  10  i  V  G  D        
N/în 

scădere 

P 1898 Eleocharis carniolica P        R    B  B  C  B  
Necunoscut

ă 

P 4097 

Iris aphylla ssp. 
hungarica 

P  16450  
17000
  

i  P  G  B  A  A  A  În scădere 

P 1428 Marsilea quadrifolia P  16000    i  P  G  C  A  B  A  În scădere 

http://www.epmc.ro/
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1065
https://eunis.eea.europa.eu/species/Euphydryas%20aurinia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Graphoderus%20bilineatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Graphoderus%20bilineatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Leptidea%20morsei
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1083
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lucanus%20cervus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lycaena%20dispar
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4038
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lycaena%20helle
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Maculinea%20teleius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1037
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophiogomphus%20cecilia
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophiogomphus%20cecilia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1032
https://eunis.eea.europa.eu/species/Unio%20crassus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1308
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbastella%20barbastellus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbastella%20barbastellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1355
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lutra%20lutra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1310
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miniopterus%20schreibersii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miniopterus%20schreibersii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1323
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20bechsteinii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1323
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20bechsteinii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20blythii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20blythii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1318
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20dasycneme
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1321
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20emarginatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1324
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20myotis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1304
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20ferrumequinum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20ferrumequinum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1303
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20hipposideros
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20hipposideros
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1898
https://eunis.eea.europa.eu/species/Eleocharis%20carniolica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4097
https://eunis.eea.europa.eu/species/Iris%20aphylla%20ssp.%20hungarica
https://eunis.eea.europa.eu/species/Iris%20aphylla%20ssp.%20hungarica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1428
https://eunis.eea.europa.eu/species/Marsilea%20quadrifolia
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Specii Populație în sit Evaluarea în sit Stare de 
conservar
e cf. PM și 
trend cf. 

IUCN 

Grup
  

Cod  
Denumire științifică 

  
Tip 

  

Mărime 
Unit 

  
Cat 

  

Cal. 
date 

  

A|B|C|
D 

A|B|C 

Min Max Pop. 
Co
n. 

Iso
. 

Gl
o. 

R 1220 Emys orbicularis P  2000    i  C  G  C  A  C  A  
F/ 

Nescunosc
ută 

 

Alături de aceste specii de interes comunitar, prin observațiile custodelui s-a updatat și 

inventarul total al speciilor, astfel că un număr de 30 de specii de interes conservativ au fost listate 

în Formularul standard, situl de interes comunitar fiind suprapus cu rezervația naturală Râul Tur. 

Cea mai recentă specie observată este totuși și specia de interes comunitar – castorul (Castor 

fiber), dar observația este localizată în amonte de acumularea Călinești. Printre ele, se poate 

aminti de Cricetus cricetus (hârciog), Dama dama (cerb lopătar), Felis silvestris (pisică sălbatică), 

Micromys minutus (șoarece pitic), Elaphe longissima (șarpele lui Esculap), Pelobates fuscus 

(broasca de pământ brună), Rana arvalis (broasca de mlaștină), Vipera berus (vipera de munte), 

Fritillaria meleagris (laleaua pestriță), Orchis morio, Orchis mascula ssp. signifera sau Trapa 

natans (ciulini de baltă). 

În următorul tabel, avem prezentate speciile de păsări de interes comunitar care au fost 

identificate pe teritoriul sitului ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului. Este de menționat că există 

unele neconcordanțe între efectivele și starea de conservare a speciilor din formularul standard 

și cele conform planului de management.  

Tabel 16. Specii de păsări prezente în situl Natura 2000 ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului 

Specii Populație în sit Evaluare în sit Stare de 

conserva

re cf. PM 

și trend 

cf. IUCN 

Cod 

  

Denumire științifică 

  

Tip 

  

Mărime 
Unit 

  

Cat. 

  

Cal. 

date 

  

A|B|

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. 
Co

n. 

Is

o. 

Gl

o. 

A086  Accipiter nisus  R  2  8  i  P  DD  D        Stabilă 

A293  

Acrocephalus 

melanopogon  

R  5  10  p  C    C  B  B  B  N/Stabilă 

A296  Acrocephalus palustris  R        C    D        În creștere 

A295  

Acrocephalus 

schoenobaenus  

R        C    D        În scădere 

A297  Acrocephalus scirpaceus  R        C    D        În scădere 

http://www.epmc.ro/
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1220
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A086
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20nisus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A293
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20melanopogon
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20melanopogon
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A296
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20palustris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A295
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20schoenobaenus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20schoenobaenus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A297
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20scirpaceus
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Specii Populație în sit Evaluare în sit Stare de 

conserva

re cf. PM 

și trend 

cf. IUCN 

Cod 

  

Denumire științifică 

  

Tip 

  

Mărime 
Unit 

  

Cat. 

  

Cal. 

date 

  

A|B|

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. 
Co

n. 

Is

o. 

Gl

o. 

A168  Actitis hypoleucos  C   15 20  i  C    D        
S/în 

scădere 

A247  Alauda arvensis  R  8571  
1525

9  
i  C    D        

S/în 

scădere 

A229  Alcedo atthis  R  10  20  p  P  G  C  B  C  B  

S/ 

Necunosc

ută 

A054  Anas acuta  C        C    D        În scădere 

A056  Anas clypeata  C        C    D        În scădere 

A052  Anas crecca  C        C    D         

A050  Anas penelope  C        C    D        În scădere 

A053  Anas platyrhynchos  R        C    D        În scădere 

A053  Anas platyrhynchos  C        C    D        În scădere 

A055  Anas querquedula  R        C    D        În scădere 

A055  Anas querquedula  C        C    D        În scădere 

A051  Anas strepera  C        C    D        În creștere 

A051  Anas strepera  R        V    D        În creștere 

A041  Anser albifrons  C        R    D        Stabilă 

A043  Anser anser  C        R    D        În creștere 

A256  Anthus trivialis  R        R    D        În scădere 

A089  Aquila pomarina  R  2  3  p  R  G  C  C  C  C  

N/ 

Necunosc

ută 

A028  Ardea cinerea  R  100  120  i  R    D        În scădere 

A028  Ardea cinerea  C        C    D        În scădere 

A029  Ardea purpurea  R  2  4  p  R    C  B  C  C  
N/în 

scădere 

A024  Ardeola ralloides  R  1  1  p  R    D        În scădere 

A221  Asio otus  R  12  22  i  C    D        În scădere 

A059  Aythya ferina  R        C    D        În scădere 

A059  Aythya ferina  C        C    D        În scădere 

A061  Aythya fuligula  C        C    D        Stabilă 

A060  Aythya nyroca  R  4  8  p  R    C  B  C  B  În scădere 

A021  Botaurus stellaris  R  4  6  p  R  G  C  B  C  B  
N/în 

scădere 

http://www.epmc.ro/
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A168
https://eunis.eea.europa.eu/species/Actitis%20hypoleucos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A247
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alauda%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A054
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20acuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A056
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20clypeata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A052
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20crecca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A050
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20penelope
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A041
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20albifrons
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A043
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20anser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20trivialis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A089
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20pomarina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A029
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20purpurea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A024
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardeola%20ralloides
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A221
https://eunis.eea.europa.eu/species/Asio%20otus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A061
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20fuligula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20nyroca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A021
https://eunis.eea.europa.eu/species/Botaurus%20stellaris
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A215  Bubo bubo  P  1  2  p  R    C  B  C  B  
S/în 

scădere 

A087  Buteo buteo  W  2  8  i  C    D        
S/în 

creștere 

A087  Buteo buteo  R   50 80  i  C    D        
S/în 

creștere 

A088  Buteo lagopus  W        C    D        Stabilă 

A149  Calidris alpina  C        C    D        În scădere 

A147  Calidris ferruginea  C        R    D        În creștere 

A145  Calidris minuta  C        C    D        În scădere 

A366  Carduelis cannabina  R        R    D        În scădere 

A364  Carduelis carduelis  R        C    D        Stabilă 

A363  Carduelis chloris  R        C    D        În scădere 

A136  Charadrius dubius  R        R    D        Stabilă 

A136  Charadrius dubius  C        C    D        Stabilă 

A196  Chlidonias hybridus  R  80  120  p  R  G  C  B  C  B  N/Stabilă 

A031  Ciconia ciconia  R  125  175  p  C  G  C  B  C  B  
S/în 

creștere 

A030  Ciconia nigra  R  5  8  p  P  G  C  C  C  C  

N/ 

Necunosc

ută 

A030  Ciconia nigra  C  20  40  i  C    C  B  C  B  

N/ 

Necunosc

ută 

A080  Circaetus gallicus  R  1  2  p  P    C  B  C  B  Stabilă 

A081  Circus aeruginosus  R  15  27  p  P  G  C  C  C  C  
N/în 

creștere 

A084  Circus pygargus  R  1  2  p  C    B  B  C  B  În scădere 

A373  

Coccothraustes 

coccothraustes  

R        C    D        Stabilă 

A207  Columba oenas  R        R    D        Stabilă 

A208  Columba palumbus  R        C    D        În creștere 

A113  Coturnix coturnix  R        C    D        În scădere 

A122  Crex crex  R  16  20  p  R  G  C  C  C  C  N/Stabilă 

A212  Cuculus canorus  R        C    D        În scădere 

A036  Cygnus olor  C        R    D        În creștere 

http://www.epmc.ro/
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A215
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bubo%20bubo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A088
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20lagopus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A149
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20alpina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A147
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20ferruginea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A145
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20minuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A366
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20cannabina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A364
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20carduelis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20chloris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A136
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A136
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A030
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20nigra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A030
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20nigra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A081
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A084
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20pygargus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A373
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coccothraustes%20coccothraustes
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coccothraustes%20coccothraustes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A207
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20oenas
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20palumbus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A113
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coturnix%20coturnix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A122
https://eunis.eea.europa.eu/species/Crex%20crex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A212
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cuculus%20canorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20olor
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A253  Delichon urbica  R        C    D        În scădere 

A238  Dendrocopos medius  P  180  240  p  P  G  C  C  C  C  
N/în 

creștere 

A429  Dendrocopos syriacus  P  25  40  p  C    C  B  C  C  În creștere 

A236  Dryocopus martius  P  15  25  p  P  G  C  B  C  B  
S/în 

creștere 

A026  Egretta garzetta  R  12  18  p  C    C  B  C  C  În creștere 

A269  Erithacus rubecula  R        C    D        Stabilă 

A099  Falco subbuteo  R  8  12  i  C    D        În scădere 

A096  Falco tinnunculus  R        C    D        În scădere 

A359  Fringilla coelebs  R        C    D        În scădere 

A125  Fulica atra  R        C    D        În scădere 

A125  Fulica atra  C        C    D        În scădere 

A244  Galerida cristata  P        C    D        În scădere 

A153  Gallinago gallinago  C        C    D        În scădere 

A123  Gallinula chloropus  R        C    D        Stabilă 

A251  Hirundo rustica  R        C    D        În scădere 

A022  Ixobrychus minutus  R  25  35  p  R    C  B  C  B  
N/în 

scădere 

A233  Jynx torquilla  R        R    D        În scădere 

A338  Lanius collurio  R  400  700  p  C    D        
S/în 

scădere 

A339  Lanius minor  R  80  150  p  R    D        
S/în 

scădere 

A459  Larus cachinnans  C        C    D        În creștere 

A182  Larus canus  C        R    D        Stabilă 

A176  Larus melanocephalus  C        V    D        Stabilă 

A177  Larus minutus  C        V    D        În creștere 

A179  Larus ridibundus  C        C    D        În scădere 

A156  Limosa limosa  C        C    D        În scădere 

A291  Locustella fluviatilis  R        C    D        Stabilă 

A292  Locustella luscinioides  R        C    D        În scădere 

A246  Lullula arborea  R  40  60  p  C    D        
S/în 

creștere 

A271  Luscinia megarhynchos  R        C    D        În creștere 

http://www.epmc.ro/
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A253
https://eunis.eea.europa.eu/species/Delichon%20urbica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A238
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A429
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A236
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryocopus%20martius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A026
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20garzetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A269
https://eunis.eea.europa.eu/species/Erithacus%20rubecula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A099
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20subbuteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A096
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20tinnunculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A359
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fringilla%20coelebs
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A244
https://eunis.eea.europa.eu/species/Galerida%20cristata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A153
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinago%20gallinago
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A123
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinula%20chloropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hirundo%20rustica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A022
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A233
https://eunis.eea.europa.eu/species/Jynx%20torquilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20minor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A459
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20cachinnans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A182
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A176
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20melanocephalus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A177
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A156
https://eunis.eea.europa.eu/species/Limosa%20limosa
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A291
https://eunis.eea.europa.eu/species/Locustella%20fluviatilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A292
https://eunis.eea.europa.eu/species/Locustella%20luscinioides
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A271
https://eunis.eea.europa.eu/species/Luscinia%20megarhynchos
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A070  Mergus merganser  C        V    D        În creștere 

A383  Miliaria calandra  R        C    D        În scădere 

A073  Milvus migrans  R  2  4  p  R    C  B  C  B  Stabilă 

A262  Motacilla alba  R        C    D        În scădere 

A260  Motacilla flava  R   2461 9382    C    D        
S/în 

scădere 

A319  Muscicapa striata  R        C    D        În scădere 

A160  Numenius arquata  C        C    D        În scădere 

A023  Nycticorax nycticorax  R  25  30  p  C    C  B  C  B  
N/în 

scădere 

A337  Oriolus oriolus  R        R    D        Stabilă 

A214  Otus scops  R  10  16  i  R    D        În scădere 

A072  Pernis apivorus  R  3  4  p  C    C  B  C  C  S/Stabilă 

A273  Phoenicurus ochruros  R        C    D        Stabilă 

A274  Phoenicurus phoenicurus  R        R    D        În creștere 

A315  Phylloscopus collybita  R        C    D        În creștere 

A314  Phylloscopus sibilatrix  R        R    D        În scădere 

A234  Picus canus  P  6  9  p  P  M  D        
S/în 

scădere 

A140  Pluvialis apricaria  C        V    D        În scădere 

A005  Podiceps cristatus  R  30  50  i  R    D        În scădere 

A005  Podiceps cristatus  C        C    D        În scădere 

A006  Podiceps grisegena  R        C    D        În scădere 

A006  Podiceps grisegena  C        V    D        În scădere 

A118  Rallus aquaticus  R        C    D        În scădere 

A336  Remiz pendulinus  R        R    D        În creștere 

A275  Saxicola rubetra  R        R    D        În scădere 

A276  Saxicola torquata  R        C    D        În scădere 

A155  Scolopax rusticola  R        V    D        Stabilă 

A361  Serinus serinus  R        C    D        În scădere 

A210  Streptopelia turtur  R        R    D        În scădere 

A351  Sturnus vulgaris  R        C    D        În scădere 

A311  Sylvia atricapilla  R        C    D        În creștere 

A310  Sylvia borin  R        R    D        În scădere 

http://www.epmc.ro/
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A070
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20merganser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A383
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miliaria%20calandra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A073
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20migrans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A262
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A260
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20flava
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A319
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscicapa%20striata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A160
https://eunis.eea.europa.eu/species/Numenius%20arquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A023
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A337
https://eunis.eea.europa.eu/species/Oriolus%20oriolus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A214
https://eunis.eea.europa.eu/species/Otus%20scops
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A273
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phoenicurus%20ochruros
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A274
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phoenicurus%20phoenicurus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A315
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20collybita
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A314
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20sibilatrix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A234
https://eunis.eea.europa.eu/species/Picus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A140
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20apricaria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A006
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20grisegena
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A006
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20grisegena
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A118
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rallus%20aquaticus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A336
https://eunis.eea.europa.eu/species/Remiz%20pendulinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A275
https://eunis.eea.europa.eu/species/Saxicola%20rubetra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A276
https://eunis.eea.europa.eu/species/Saxicola%20torquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A155
https://eunis.eea.europa.eu/species/Scolopax%20rusticola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A361
https://eunis.eea.europa.eu/species/Serinus%20serinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A210
https://eunis.eea.europa.eu/species/Streptopelia%20turtur
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A351
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sturnus%20vulgaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A311
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20atricapilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A310
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20borin
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Specii Populație în sit Evaluare în sit Stare de 

conserva

re cf. PM 

și trend 

cf. IUCN 

Cod 

  

Denumire științifică 

  

Tip 

  

Mărime 
Unit 

  

Cat. 

  

Cal. 

date 

  

A|B|

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. 
Co

n. 

Is

o. 

Gl

o. 

A309  Sylvia communis  R        C    D        În scădere 

A308  Sylvia curruca  R        C    D        În creștere 

A004  Tachybaptus ruficollis  R  10  30  i  C    C  B  C  B  În scădere 

A004  Tachybaptus ruficollis  C        C    C  B  C  B  În scădere 

A164  Tringa nebularia  C        C    D        Stabilă 

A165  Tringa ochropus  C        C    D        Stabilă 

A163  Tringa stagnatilis  C        V    D        În scădere 

A162  Tringa totanus  C        R    D        În scădere 

A162  Tringa totanus  R        V    D        În scădere 

A283  Turdus merula  R        C    D        Stabilă 

A285  Turdus philomelos  R        R    D        În scădere 

A284  Turdus pilaris  W        C    D        Stabilă 

A287  Turdus viscivorus  R        C    D        În scădere 

A232  Upupa epops  R        C    D        În scădere 

A142  Vanellus vanellus  R  18  33  p  P  G  C  B  C  B  
N/în 

scădere 

A142  Vanellus vanellus  C   20 40    C    D        
N/în 

scădere 

 

Pentru realizarea acestei documentații, au fost efectuate și vizite în teren în care au fost 

identificate specii de interes comunitar, păsări, dar și amfibieni, reptile, pești sau mamifere. O 

parte a acestora se vor regăsi în următorul paragraf.  

Astfel, au fost realizate vizite în teren în perioada octombrie 2018 – iulie 2019 și mai 2021 

în vederea identificării speciilor rezidente sau migratoare care pot fi afectate de proiect. Astfel, au 

fost observate o serie de specii pe amplasament sau în proximitatea lui, conform următorului 

tabel. 

Tabel 17.  Speciile identificate pe amplasamentul sau în vecinătatea amplasamentului propus 

Denumire științifică Denumire populară 
Populatie 

identificată 
Categoria 

IUCN 
OUG 

57/2007 

Localizare 
stații/ 

observații 

Pești 

Abramis bjoerkna batcă 7 LC   9, 10 

http://www.epmc.ro/
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A309
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20communis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A308
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20curruca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A164
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20nebularia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A165
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20ochropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A163
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20stagnatilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A162
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20totanus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A162
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20totanus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20merula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A285
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20philomelos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A284
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20pilaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A287
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20viscivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A232
https://eunis.eea.europa.eu/species/Upupa%20epops
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
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Denumire științifică Denumire populară 
Populatie 

identificată 
Categoria 

IUCN 
OUG 

57/2007 

Localizare 
stații/ 

observații 

Abramis brama  plătică 36 LC   4, 5, 10 

Alburnoides bipunctatus beldiță 23 LC   2, 6, 7, 8 

Alburnus alburnus obleț 20 LC   4, 5, 9, 10 

Ameiurus nebulosus  somn pitic 5 LC   
4, 5, 6, 10 

alohton 

Aspius aspius avat 4 LC 3 4,5, 9, 10 

Barbus carpathicus moioagă 39 LC 3 2, 4, 5 

Carassius gibelio caras 37 LC   
2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

Chondrostoma nasus scobar 3 LC   4, 5 

Cobitis taenia zvârlugă 2 LC 3 4, 5, 8 

Ctenopharyngodon idella amur   LC   
obs. 

pescari  

Cyprinus carpio crap 3 VU   4, 5, 9 

Esox lucius știucă 8 LC   4, 5, 9, 10 

Gobio albipinnatus vladykovi  porcușor de șes 1   3 6 

Gobio gobio porcușor comun 11 LC   7, 9, 10 

Hypophthalmichthys molitrix sânger   NT   
obs. 

pescari 

Leuciscus cephalus clean 35 LC   
2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

Perca fluviatilis  biban european 5 LC   4, 5, 10 

Phoxinus phoxinus boiștean 12 LC   2 

Pseudorasbora parva  murgoi bălțat 3 LC   
4, 5, 6, 10 

alohton 

Rhodeus amarus boarță 16 LC 3 6, 9, 10 

Romanogobio kesslerii porcușor de nisip 18 LC 3 
6, 7, 8, 9, 

10 

Rutilus pigus babușcă de Tur 9 LC 3 7, 8, 9, 10 

Rutilus rutilus babușcă 20 LC   
4, 5, 8, 9, 

10 

Sander lucioperca șalău 3 LC   9, 10 

Scardinius erythrophthalmus roșioară 2 LC   4, 5, 9 

Silurus glanis  somn 1 LC   10 

Tinca tinca lin   LC   
obs. 

pescari 

Vimba vimba morunaș 9 LC   6, 9, 10 

http://www.epmc.ro/
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Denumire științifică Denumire populară 
Populatie 

identificată 
Categoria 

IUCN 
OUG 

57/2007 

Localizare 
stații/ 

observații 

Amfibieni 

Bombina bombina izvoraș cu burtă roșie 65 LC 3, 4A 
14, 16, 18, 

30 

Pelophylax ridibundus broască mare de lac 117 LC 5A 
13, 16, 27, 

30 

Rana dalmatina broasca roșie de pădure 2 LC 4A 14, 18 

Reptile 

Emys orbicularis țestoasa de lac 4 NT 3, 4A 13 

Lacerta viridis gușter 2 LC 5A 30 

Natrix sp.   1     13 

Mamifere 

Arvicola terrestris șobolan de apă   LC   galerii 

Capreolus capreolus căprior   LC 5B 16, urme 

Lepus europaeus iepure de câmp 4 LC 5B 
17, 18, 21, 
22, 26, 30, 

urme 

Lutra lutra vidră       22 

Nannospalax leucodon  orbete mic   DD 4B galerii 

Talpa europaea cârtiță   LC   
13, 

mușuroaie 

Vulpes vulpes vulpe 3 LC 5B 
18, 21, 22, 

31 

Nevertebrate 

Calopteryx sp.   100     29-30 

Gryllus campestris greier de câmp   LC   13, colonii 

Libellula depressa   1 LC   29-30 

Synanodonta sp.         7 

Unio crassus scoica mică de râu   EN 3 7, 13 

Xylocopa sp. albină dulgher 1     14 

Păsări 

Accipiter nisus uliu păsărar 2 LC 5C, 5D 17, 27 

Actitis hypoleucos fruierar de munte 9 LC 4B 
5, 12, 25, 

26 

Aegithalos caudatus pițigoi codat 25 LC 4B 11, 13 

Anas platyrhynchos rață mare 54 LC 5C, 5D 
5, 11, 12, 

18, 21 

Anser albifrons gârliță mare 5 LC 5C 11 

Ardea alba egretă mare 37 LC 3 5, 19, 31 

http://www.epmc.ro/
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Denumire științifică Denumire populară 
Populatie 

identificată 
Categoria 

IUCN 
OUG 

57/2007 

Localizare 
stații/ 

observații 

Ardea cinerea stârc cenușiu 15 LC   
11, 16, 17, 
25, 31, 30 

Buteo buteo șorecar comun 12 LC   
11, 16, 31, 

30 

Carduelis carduelis sticlete 12 LC 4B 31 

Chroicocephalus ridibundus pescăruș râzător 15 LC   
4, 5, 12, 
18, 19 

Ciconia ciconia barză albă 4 LC 3 
5, 13, 30, 

cuib 

Ciconia nigra barză neagră 1 LC 3 10 

Circus aeruginosus erete de stuf 6 LC 3 11, 23 

Columba palumbus porumbel gulerat 1 LC 5C, 5D 27 

Corvus corax corb 1 LC 4B 31 

Corvus frugilegus cioară de semănătură 200 LC 5C 11 

Cygnus olor lebădă de vară 1 LC   12 

Delichon urbicum lăstun de casă 200 LC 3 28 

Dendrocopos major ciocănitoare pestriță mare 3 LC   6, 11 

Egretta garzetta egretă mică 1 LC 3 22 

Emberiza citrinella presură galbenă 53 LC   13, 18 

Fringilla coelebs cinteză 2 LC   17, 18 

Garrulus glandarius gaiță 7 LC 5C 
11, 13, 17, 

18 

Lanius collurio sfrâncioc roșiatic 5 LC 3, 4B 29, 30 

Lanius excubitor sfrâncioc mare 4 LC   17, 18 

Merops apiaster prigorie 3 LC 4B 23, 24 

Numenius phaeopus culic mic 1 LC   22 

Oriolus oriolus grangur 1 LC 4B 13 

Parus major pițigoi mare 12 LC   11, 13 

Passer palustris vrabie de câmp 95 LC   
11, 13, 14, 
16, 18, 20, 

21 

Phalacrocorax carbo cormoran mare 115 LC   
4, 11, 16, 
19, 22, 30 

Phasianus colchicus fazan 11 LC 5C, 5D 11, 21, 30 

Phoenicurus ochruros codroș de munte 5 LC 4B 13 

Pica pica coțofană 46 LC 5C 
11, 13, 17, 
18, 20, 21, 

31, 30 

Podiceps cristatus corcodel mare 2 LC   5, 11, 12 

http://www.epmc.ro/
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Denumire științifică Denumire populară 
Populatie 

identificată 
Categoria 

IUCN 
OUG 

57/2007 

Localizare 
stații/ 

observații 

Rallus aquaticus cârstel de baltă  1 LC   31 

Riparia riparia lăstun de mal 13 LC   27 

Streptopelia turtur turturică 3 VU 5C 30 

Sturnus vulgaris graur 30 LC 5C 11, 13 

Turdus merula mierlă 3 LC   
11, 13, 17, 

18 

Turdus pilaris cocoșar 3 LC 5C 11, 13 

Plante 

Atriplex hortensis lobodă de grădină     

Acer campestre jugastru     

Acer pseudoplatanus   paltin de munte     

Acer tataricum  arțar tătăresc     

Achillea capillata      

Alisma plantago aquatica       

Alnus glutinosa  arin negru     

Amaranthus retroflexus știr     

Ambrosia artemisiifolia       

Amorpha fruticosa      

Artemisia vulgaris        

Atriplex tatarica  lobodă sălbatică     

Bellis perennis      

Bolboschoemus maritimus      

Butomus umbellatus      

Capsella bursa pastori  traista ciobanului     

Carex mas      

Carex rivale      

Carex sylvatica      

Carex sylvatica      

Centaurium sp.      

Cerastium sp. lâna caprelor     

Chrysanthemum leucanthemum  margareta     

Cichorium intybus  cicoare     

Cladium mariscus      

Clematis vitalba  curpen de pădure     

Cornus mas  corn     

http://www.epmc.ro/
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Denumire științifică Denumire populară 
Populatie 

identificată 
Categoria 

IUCN 
OUG 

57/2007 

Localizare 
stații/ 

observații 

Cornus sanguine  sânger     

Crataegus monogyna  păducel     

Daucus carota  morcov     

Egeria sp.       

Eonymus europaeus  salba moale     

Eryngium campestre scaiul dracului     

Galium vernum       

Glyceria maxima mană de apă     

Humulus lupulus  hamei     

Iva xanthiifolia       

Juncus efussus      

Juncus gerardii      

Juncus inflexus      

Lactuca sp.      

Lycopus europaeus  mărul - lupului     

Mentha aquatica  izma broaștei     

Myriophylum spicatum       

Nymphaea alba nufăr alb     

Phragmites communis      

Plantago argentea       

Plantago lanceolata      

Plantago lucens      

Plantago major pătlagină     

Plantago recta      

Populus alba  plop alb     

Populus nigra  plop negru     

Potamogeton lucens      

Potamogeton perfoliatus      

Potentilla argentea  scrântitoare     

Potentilla repens       

Prumus spinosa porumbar     

Prunus cerasifera  corcodus     

Prunus padus  mălin     

Prunus spinosa  porumbar     

http://www.epmc.ro/
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Denumire științifică Denumire populară 
Populatie 

identificată 
Categoria 

IUCN 
OUG 

57/2007 

Localizare 
stații/ 

observații 

Pyrus piraster  păr pădureț     

Quercus robur stejar     

Quercus sp. stejar     

R. fruticosus mur fără spini     

Ranunculus repens       

Ranunculus sardous       

Robinia pseudacaccia salcâm     

Rosa canina măceș     

Rubus fruticosus mur      

Rubus hirtus       

Rubus idaeus zmeur     

Rubus sp.       

Rumex acetosa      

Rumex aquatica      

Rumex crispus      

Rumex sp. ștevie     

Salix alba  salcie albă     

Salix cinerea zălog     

Salix cinerea  zălog     

Salix elaeagnos  răchită albă     

Salix elaeagnos       

Salix fragilis  salcie plesnitoare     

Salix rosmarinifolia  salcie târâtoare     

Sambucus ebulus  boz     

Schoenoplectus lacustris      

Setaria glauca       

Sparganium neglectum       

Stellaria media  răcovină     

Trapa natans cornaci     

Trifolium pratense  trifoi comun     

Trifolium repens  trifoi alb     

Typha angustifolia  papură     

Typha laxmannii  papură     

Urtica dioica  urzică     

http://www.epmc.ro/
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Denumire științifică Denumire populară 
Populatie 

identificată 
Categoria 

IUCN 
OUG 

57/2007 

Localizare 
stații/ 

observații 

Veronica anagallis aquatica      

Xanthium spinosum      

Xanthium strumarium      

 

Amenințări generale pentru biodiversitate și indicatori de cuantificare 

În România, principalele amenințări pentru biodiversitate sunt: 

1) Speciile alogene invasive 

În România s-au identificat următoarele specii invazive: ambrosia (Ambrosia artemiisifolia), 

arţar american (Acer negundo), bunghişor american (Erigeron annuus), cornuţi (Xanthium 

italicum), dud alb (Morus alba), napi porceşti (Helianthus tuberosus), salcâmul (Robinia 

pseudacacia), amorfa (Amorpha fruticosa), sânziene canadiene (Solidago canadensis), viţă 

canadiană (Parthenocissus inserta). 

Așa cum s-a precizat și în subcapitolele anterioare, poluarea cu nutrienți se referă la 

diverse forme ale azotului şi fosforului (de ex: nitraţii, nitriţii, amoniul, azotul organic din resturile 

vegetale sau alţi compuşi organici şi fosfaţi). Consecințele acestei poluări sunt acidifierea, 

eutrofizarea, slăbirea sistemului imunitar al plantelor și afectarea sănătății omului. 

2) Schimbările climatice 

Biodiversitatea reacționează la încălzirea globală și are tendința să migreze spre zonele 

cu temperatură optimă dezvoltării și înmulțirii. Distribuția geografica se modifică, iar tendința 

actuală este de a urca odată cu latitudinea și altitudinea. Astfel, habitate și specii caracteristice 

zonelor colinare vor deveni comune în zone de deal sau montane. 

3) Fragmentarea arealelor naturale și semi-naturale  

Fragmentarea habitatelor este procesul prin care o suprafaţă mare şi continuă a unui 

habitat este divizată în două sau mai multe fragmente.  

Cauze ale fragmentării:  

• conversia terenurilor în favoarea dezvoltării infrastructurii urbane, industriale, 

agricole, turistice sau de transport, aceasta reprezentând cauza principală a 

http://www.epmc.ro/
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pierderii biodiversităţii, ducând la degradarea, distrugerea şi fragmentarea 

habitatelor şi implicit la declinul populaţiilor naturale;  

• procesul de extindere şi dezvoltare a aşezărilor umane. În prezent se consideră 

că aproximativ 6,5% din suprafaţa ţării este destinată construcţiei de locuinţe. 

Fragmentarea habitatelor apare şi atunci când există aglomerări mari de locuinţe, 

dar şi în cazul celor izolate, datorită construcţiei suplimentare de căi de acces şi 

utilităţi. 

Referitor la presiunile și amenințările care afectează sau pot afecta integritatea siturilor sau 

stare de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, formularele standard au 

identificat că modificarea structurii cursurilor de apă continentale poate produce un impact negativ 

cu efect mare asupra sitului, dacă provine din interiorul sitului. Alte forme de impact negativ (în 

principal cu efect mediu sau mic) sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 18. Forme de impact cu efect mediu sau mic asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar 

Efect 
Presiuni și 
amenințări (cod) 

Denumire presiuni și amenințări 
interior/ 
exterior [i|o|b] 

M A01 Cultivare i 

M A03 Cosire/tăiere a pășunii i 

M A07 Utilizarea produselor biocide/hormoni și substante chimice o 

M A08 Fertilizarea (cu îngrășământ) o 

M A04 Pășunat i 

M A10 Restructurarea deținerii terenului agricol i 

M B03 Exploatarea forestieră fără replantare sau refacere naturală 
i 

M J01 Focul și combaterea incendiilor i 

M F03.01 Vânătoare i 

M E03.01 
Depozitarea deseurilor menajere/deseurilor provenite din 
baze de agrement 

i 

M D01.02 Drumuri, autostrăzi o 

H J02.05.02 Modificarea structurii cursurilor de apă continentale i 

M H01 
Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și 
salmastre) 

o 

L I01 Specii invazive non-native (alogene) 
i 
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În plus față de acestea, au fost identificate și activități care produc efecte pozitive cu efect 

mic, respective mediu. Este vorba despre G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului 

liber, activități recreative și J02.01.01 polderizare – îndiguire în vederea creării unei incinte 

agricole, silvice și piscicole etc. desfășurate în interiorul sitului. 

3.6 PEISAJ 

Potrivit lui N. Baciu (2014), factorii de structurare a peisajului geografic sunt principali și 

derivați (secundari). Factorii principali sunt reprezentați de: 

− relief – prin altitudine, poziționare (latitudinală sau longitudinală), orientarea versanților 

(însorit, umbrit) și declivitate; 

− climă – clima pe scară largă sau climatul, pe scară restrânsă, sunt strâns corelate cu 

treptele de relief, creând condiționări reciproce, cum ar fi modificarea valorilor radiației 

solare pe altitudine și la declivități diferite. 

Indiferent de scară, tipologia peisajelor este direct dependentă de morfologie și de 

caracteristicile climatice ale teritoriului în cauză. 

Factorii derivați de structurare a peisajului sunt: 

− factorul antropic – prin modificările complexe ale peisajelor naturale și seminaturale, care 

duc la definirea peisajelor antropice și antropizate; acestea cuprind o paletă tipologică 

extrem de vastă, de la cele rurale, la cele urbane (ex. peisaj industrial, peisaj cultural 

tradițional etc);  

− hidrografia – prezența resurselor hidrografice are un impact deopotrivă vizual și estetic. 

Predominarea elementelor naturale (geologice) în structura peisajului dă naștere hidro-

peisajelor, cu valoare ridicată, în timp ce predominarea elementelor construite (ex. baraje 

etc) poate crește valoarea spectaculară, inedită, a resurselor hidrice, însă scade valoarea 

ecologică prin antropizarea ridicată; 

− solurile – influențează agrosistemele, iar schimbarea calității acestora are repercusiuni 

asupra stării ecosistemelor; 

− vegetația – element vizibil, indispensabil definirii tipurilor de peisaje; 
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− fauna – complementară vegetației, poate fi răspunzătoare și de crearea arealelor 

peisagistice exclusive (ex. castorul); 

− incendiile – prezintă influență în (re)structurarea componentelor peisajului. 

La nivelul arealului propus pentru realizarea proiectului, valoarea vizuală și estetică a 

peisajului este dată de combinarea unor factorilor de structurare sus-menționați. În arealul care 

face obiectul proiectului propus, impactul peisagistic al resursei hidrografice este atât de natură 

vizuală, cât și ecologică. În zona acumulării Călinești, elementul principal de focus în peisaj este 

dat de baraj și de lacul de acumulare. Prezența barajului conferă un element inedit în peisaj, însă 

din punct de vedere ecologic reprezintă un factor de presiune.  

 
Figura 29.  Vedere asupra barajului Călinești, de pe coronament (jumătatea sudică a barajului) 

 

Pe cei doi versanți ai acumulării, peisajul prezintă elemente de asimetrie: versantul stâng 

este complet împădurit și asociază un peisaj cu grad de naturalitate foarte ridicat, în timp ce 

versantul drept este antropizat, acoperit cu zona de intravilan a localității Călinești-Oaș, asociind 
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așadar un peisaj de tip antropizat. Suprafețele de teren prezintă un grad ridicat de fragmentare, 

iar construcțiile sunt intercalate cu terenuri agricole și zone de vegetație naturală. 

 
Figura 30. Vedere asupra barajului Călinești, de pe coronament (jumătatea nordică a barajului) 

 

Pe măsură ce crește distanța față de acumulare, spațiul construit tinde să devină mai 

compact. Localitățile din amontele acumulării au zona de intravilan mai compactă, însă tot 

intercalată cu teren agricol, dar cu distanțe mai reduse între construcții (în special în zona urbană 

– Negrești-Oaș).  

Peisajul în zona proiectului este unul caracteristic zonelor de luncă și de câmpie în aval de 

baraj. Deși în prezent acest peisaj este puternic antropizat pe alocuri, în cea mai mare parte a 

amplasamentului propus al proiectului se păstrează zone cu peisaj natural, mozaicat, foarte 

divers, cu păduri, pajiști și zone umede. Diversitatea biologică a arealului studiat se reflectă și în 

valoarea estetică ridicată a peisajului de luncă. În aval de barajul Călinești, terenul prezintă o 

energie redusă de relief, iar intervențiile antropice sunt reprezentate de digurile care protejează 
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localitățile din vecinătatea cursului de apă. În arealul delimitat de digurile de protecție existente, 

intervenția antropică este una redusă, astfel încât peisajul prezintă valoare ridicată.  

 
Figura 31.Peisaj cu zonă umedă din cadrul pădurii Dimoșag.  

 

O parte dintre lucrările existente de protecție a inundațiilor propuse a fi reabilitate prin 

proiect se află într-un stadiu vizibil de degradare, fapt care depreciază calitatea peisajului din 

zonă. Creșterea gradului de antropizare determină scăderea valorii peisagistice în zonă, una 

dintre marile provocări ale proiectului fiind efectuarea lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor 

în contextul păstrării sau al îmbunătățirii valorii vizuale și estetice a peisajului, cu atât mai mult cu 

cât arealul este situat într-un teritoriu aflat sub regim de protecție. Vegetația este condiționată de 

relief, astfel pe cursul râului Tur întâlnim vegetație de luncă, culturi agricole și pajiști secundare. 

În afara zonei îndiguite, vegetația este condiționată de practicile agricole și de lucrările de 

îmbunătățiri funciare existente, peisajul remarcându-se prin geometrizarea parcelelor cultivate. 
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Predominarea peisajului antropizat de tip agricol și a peisajului antropic de tip urban reflectă 

intervenția dirijată a omului în structurile naturale.   

Arealele construite (trupurile de intravilan) din avalul acumulării sunt în general desfășurate 

de manieră liniară și urmează fie căile de comunicație, fie cursurile de apă, având un aspect 

răsfirat. 

3.7 MEDIU SOCIAL ȘI ECONOMIC 

Sub aspect social-economic, arealul din care face parte proiectul este unul destul de 

divers. Primele două obiecte ale proiectului vizează areale din mediul urban, cu activități ceva 

mai diverse din punct de vedere economic, care aparțin în primul rând sectoarelor secundar și 

primar, și în cele din urmă sectorului terțiar. Spre deosebire de acesta, la nivelul localităților rurale 

predomină activitățile agricole precum cultivarea terenurilor și creșterea animalelor.  

Cea mai intensă activitate economică din aria de proiect din mediul urban se desfășoară 

în Negrești-Oaș, principalul sector economic de activitate fiind construcțiile, în prezent 36,3% din 

forța de muncă fiind angajată în domeniul construcțiilor. Sectorul industrial este reprezentat de 

unități mici de producție a apelor minerale, a malțului pentru bere, a ambalajelor de plastic, 

prelucrare a lemnului și producție a mobilierului. În pofida dinamicii pozitive din ultimii ani, sectorul 

serviciilor este unul slab dezvoltat. Cea mai dezvoltată ramură din domeniul serviciilor este cea a 

comerțului și reparațiilor, existând în acest sens numeroase unități comerciale de mici dimensiuni, 

depozite de materiale de construcții, farmacii, stații de carburanți, service-uri și spălătorii auto etc. 

Activitățile din sectorul agricol, cele din turism și restul serviciilor au o pondere redusă în economia 

locală din perspectiva cifrei de afaceri și a numărului de angajați. Infrastructura de sănătate a 

orașului este formată din spital, ambulatoriu integrat spitalului, un cabinet medical școlar, 4 

cabinete private de medicină de familie, 10 cabinete stomatologice, 8 cabinete private de 

medicină de specialitate, 7 farmacii și puncte farmaceutice, 3 laboratoare medicale și 4 

laboratoare private de tehnică dentară. În Negrești-Oaș funcționează mai multe unități de 

învățământ, respectiv 6 grădinițe cu program normal, 2 grădinițe cu program prelungit, 2 școli 

gimnaziale, un liceu tehnologic și un liceu teoretic. 
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Cea mai intensă activitate economică din aria de proiect din mediul rural se desfășoară în 

comuna Călinești-Oaș, principalele activități economice întreprinse fiind agricultura și creșterea 

animalelor. Suprafața agricolă privată la nivelul comunei însumează 2622 ha, din care jumătate 

se lucrează în sistem asociativ, pe sole mari, iar restul în sistem familial. Pe raza comunei 

funcționează 2 mori, 2 brutării, 7 firme de servicii și 30 de agenți economici în domeniul 

alimentației publice și al comerțului. Pomicultura reprezintă unul dintre domeniile de interes al 

zonei datorită suprafeței de 200 ha cultivate cu pomi fructiferi. Profilul agricol al zonei și 

disponibilitatea forței de muncă oferă zonei un potențial pentru investiții în sectorul zootehnic. La 

nivelul comunei Călinești-Oaș sunt înregistrați peste 80 de agenți economici, de la societăți 

comerciale și pe acțiuni, până la persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale. Acestea 

desfășoară diverse activități economice, preponderente fiind cele din domeniul comerțului, 

turismului și a serviciilor. Infrastructura de sănătate este compusă din: cabinet stomatologic, 

centru de permanență, laborator medical privat, dispensar medical uman, farmacii etc. La nivelul 

comunei Călinești-Oaș funcționează următoarele unități de învățământ preșcolar, gimnazial: o 

grădiniță cu program normal, o școală primară și 2 școli cu clasele I-VIII.  

În comuna Gherța Mică activitățile economice predominante sunt agricultura, industria 

mică și serviciile. În ceea ce privește potențialul economic al zonei, acesta este determinat de 

prezența unui număr semnificativ de agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza 

comunei. La nivelul comunei funcționează o grădiniță cu program normal și o școală gimnazială. 

Activitățile economice desfășurate în comuna Turț sunt cele aparținând agriculturii, la 

nivelul anului 2016, 85% din forța de muncă a comunei fiind angajată în acest sector. Deși 

tradițional comuna avea industrie extractivă, începând din 2007 activitatea de exploatare a 

zăcămintelor neferoase a fost sistată, actualmente fiind în exploatare cariera de piatră Turț. În 

comună funcționează un spital și mai multe unități de învățământ: o grădiniță cu program normal, 

o grădiniță cu program prelungit, o școală gimnazială și un liceu tehnologic. 

Comuna Turulung reprezintă una dintre cele mai dezvoltate unități administrativ-teritoriale 

din aria de proiect, principalele activități economice fiind cele din domeniul agriculturii, cu 

precădere zootehnia, legumicultura și viticultura. În comună funcționează o grădiniță cu program 

prelungit și o școală cu clasele I-VIII. 

http://www.epmc.ro/
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În comuna Vama activitățile economice desfășurate sunt comerțul, exploatarea lemnului, 

construcții și alimentație publică. În comună funcționează o școală gimnazială. 

Activitățile economice desfășurate în comuna Racșa sunt cele din domeniul agriculturii și 

al alimentației publice. Unitățile de învățământ existente în Racșa sunt 2 școli generale. 

În comuna Orașu Nou activitățile economice desfășurate sunt cele din domeniul viticulturii 

și pomiculturii și cele din domeniul industriei textile. 

Activitățile economice principale din comuna Livada sunt cele din domeniul agriculturii, în 

special piscicultură, din domeniul de exploatare a resurselor minerale și producere a 

prefabricatelor din beton și din metal. 

Principalele activități economice desfășurate în comuna Micula sunt cele din domeniul 

agriculturii și al comerțului. 

În comuna Agriș, activitățile economice principale sunt cele din prelucrarea lemnului și de 

ccomerț/alimentație publică.  

Activitățile economice desfășurate în comuna Lazuri sunt din domeniul agriculturii, al 

comerțului și al prestării de servicii. În comună funcționează o grădiniță cu program normal și o 

școală gimnazială.  

În comuna Bătarci activitățile economice principale sunt cele din comerț, exploatații 

forestiere și producție de băuturi alcoolice. 

 Activitățile economice principale desfășurate în comuna Halmeu sunt cele din domeniile 

transport de mărfuri pe cale ferată și rutieră, comerț, import-export și agricultură. Cultivarea 

căpșunilor, a legumelor și a viței-de-vie este reprezentativă pentru zona aceasta. În comună 

funcționează 2 grădinițe cu program și 2 grădinițe cu program prelungit. 

În comuna Porumbești, activitățile economice desfășurate în principal sunt cele din 

domeniul agriculturii, în special cultivarea căpșunilor. La acestea se adaugă și activități de 

transvazare a gazelor petroliere lichefiate. În comună funcționează o școală gimnazială. 

Analiza cost-beneficiu realizată pentru proiectul propus a relevat faptul că în situația 

actuală, populația direct afectată de efectele producerii unui debit de 1% în mediul rural și 

respectiv de 0,5% în mediul urban este de 12875 de locuitori, respectiv 21,59% din totalul 

locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale care fac obiectul proiectului. Populația afectată 
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indirect de efectele producerii unor evenimente precum cele descrise anterior crește la 30612 

locuitori, respectiv 51,33% din totalul populației din zona studiată.   

Infrastructura de transport și de utilități existentă la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

pe suprafața cărora se desfășoară proiectul sunt prezentate în cele ce urmează: 

Tabel 19.  Infrastructura de transport și de utilități existentă în UAT cu care se suprapune PP 

Nr. 

crt. 

UAT Infrastructura de transport și de utilități existentă 

 

1 Turț Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor și lungimea acestora: 

• DJ 109 H= 7 km; 

• DJ 109L = 41,63 km; 

Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ – teritoriale 

și localitățile aparținătoare: 

• DJ 109L Turţ – Gherţa Mare= 3,8 km; 

• DJ  109L Turţ – Turţ Băi= 9,5 km; 

2 Batarci Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor: 

• DJ 109H; 

• DJ 109M; 

3 Hamleu Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor și lungimea acestora: 

• DJ 194A= 27,744 km; 

• DN 1C= 67,41 km; 

• DC 2= 4,4 km;  

• DJ 109 M= 25,850 km; 

• DJ 109 L= 41,632 km; 

Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrative – teritoriale 

și localitățile aparținătoare : 

• DC 2 Halmeu – Mesteacăn = 4,4 km; 

• DJ 109 L/DN1C/ E58/E81 Halmeu – Băbeşti= 6,4 km; 

• DJ 109 M/DN1C/E58/E81 Halmeu – Dobolţ= 3 km; 

• DJ 109 M Halmeu – Halmeu Vii= 10,4 km; 

4 Porumbești Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor: 

• DJ 194A; 

5 Negrești-Oaș UAT Negrești-Oaș, dispune de o rețea de drumuri publice a căror lungime totală 

este de 68,54 km , din care 10 km asfaltate și 53 km pietruite 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 21,11 km. 
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Nr. 

crt. 

UAT Infrastructura de transport și de utilități existentă 

 

Lungimea totală a conductelor de canalizare: menajeră este de 15, 9 km și pluvial 

de 12, 4 km. 

Lungimea totală a reţelei electrice este 85,4 km, din care 70,8 km aerian şi 14,6 

km subteran. 

Rețeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor și lungimea acestora: 

• DN19= 113,940 km 

• DJ 109 L=  41,632 km 

Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ – teritoriale 

și localitățile aparținătoare: 

• DC 75 Negrești-Oaș - Luna = 3,9 km 

Rețeaua de alimentare cu apă pe localități, în km: 

• Negrești-Oaș = 39 km. 

6 Călinești-Oaș UAT Călineşti – Oaş, dispune de 18 km de drum asfaltat, 38 km de drum pietruit, 

2 poduri, 24 de podeţe. 

Lungimea totală a străzilor care au conducte de canalizare este de cca 17 km, 

iar lungimea totală simplă a conductelor de canalizare este cca 18 km, existând 

o stație de epurare a apelor uzate compusă din cămin distribuție, grătare, două 

decantoare, stație preparare nămol și platformă uscare nămol.  

Rețeaua de drumuri județene, comunale și naționale 

Natura drumurilor și lungimea acestora: 

• DJ 197 = 20,84 km ; 

• DJ 109 L = 41,63 km ; 

• DN 1C = 67,41 km ; 

• DC 71= 3km; DC 80 = 3 km; DC 71 = 3 km. 

Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ – teritoriale 

și localitățile aparținătoare:  

• DJ 109L Călineşti - Oaş – Lechinţa = 4,6 km ; 

• DJ 197 Călineşti – Oaş – Păşunea Mare = 7,4 km ; 

• DJ 197 Călineşti – Oaş – Coca = 4,4 km. 

7 Gherța-Mică Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale: 

• Natura drumurilor și lungimea acestora: 

• DJ 109 L= 41,632 km; 

• DC 8= 6,010 km. 

8 Turulung Rețeaua de drumuri   

Natura drumurilor și lungimea acestora: 

• E 81 = 26 km;  

• DC 7=  10,8 km;  

• Dc  8 = 6 km; 
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Nr. 

crt. 

UAT Infrastructura de transport și de utilități existentă 

 

Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ – teritoriale 

și localitățile aparținătoare: 

• DC 3 Turulung – Drăguşeni = 5 km; 

• DC 7 Turulung – Turulung VII = 9 km; 

• DN 1C/E58/E81 Turulung – Drăguşeni = 6,4 km. 

9 Micula Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor: 

• DJ 194B; 

• DJ 194A. 

Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ – teritoriale 

și localitățile aparținătoare: 

• DJ 194A Micula – Satu Mare= 13 km; 

10 Lazuri Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor: 

• DJ 194C; 

• DJ 194. 

Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ – teritoriale 

și localitățile aparținătoare: 

• DJ 194 Satu Mare – Lazuri = 8 km; 

• DJ 194C Lazuri – Botiz = 6 km 

11 Agriș Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor: 

• DJ 194B 

Natura drumurilor și distanța în km între centrul unității administrativ – teritoriale 

și localitățile aparținătoare: 

• DJ 194B Agriș – DN 19 la sud = 6 km 

12 Livada Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor: 

• DN 1C 

• DN 19 

• DC 9 

13 Orașu Nou Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor: 

• DN 19 

• DJ 109K 

• DJ 109I 

14 Vama Rețeaua de drumuri județene, naționale și comunale 

Natura drumurilor și lungimea acestora: 

• DN 19=  
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Nr. 

crt. 

UAT Infrastructura de transport și de utilități existentă 

 

• DJ 197= 20,844 km; 

15 Racșa Reţeaua de drumuri judeţene, naţionale si comunale 

Natura drumurilor: 

• DC 82 / DN 18. 

 

Luciul de apă al acumulării Călinești este folosit pentru acvacultură. Amenajări piscicole 

mai sunt și în Adrian, comuna Livada și în Bercu Nou, comuna Micula. Realizarea lucrărilor 

propuse prin proiect poate afecta temporar funcționarea acestor investiții din cauza eventualelor 

fluctuații de debite.   

În ceea ce privește riscul de inundații actual în bazinul hidrografic al râului Tur, se 

precizează următoarele: 

− din totalul de 4753 de proprietățile din zona studiată 

o 29% sunt expuse unui risc ridicat; 

o 40% sunt expuse unui risc moderat; 

o 31% sunt expuse unui risc scăzut; 

− din totalul de 12875 de locuitori din zona studiată 

o 29% sunt expuși unui risc ridicat; 

o 40% sunt expuși unui risc moderat; 

o 31% sunt expuși unui risc scăzut; 

− din totalul de 5760 ha de teren agricol din zona studiată 

o 20% sunt expuse unui risc ridicat; 

o 35% sunt expuse unui risc moderat; 

o 45% sunt expuse unui risc scăzut; 

− 131,95 km de infrastructură de transport este expusă riscului; 

− 27 de poduri/podețe sunt expuse riscului. 

În ceea ce privește starea actuală a lucrărilor existente de gestionare a riscului la inundații 

amplasate în zona proiectului propus, se precizează următoarele: 

− din lungimea totală de terasamente și diguri, respectiv 131,6 km 

o 30% se află în stare bună sau mai bună; 

http://www.epmc.ro/
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o 40% se află în stare echitabilă; 

o 30% se află în stare proastă sau mai scăzut; 

− din lungimea totală de curs de apă protejat la riscurile de producere a inundațiilor, respectiv 

62,8 km 

o 72% se află în stare bună sau mai bună; 

o 23% se află în stare echitabilă; 

o 5% se află în stare proastă sau mai scăzut; 

− din lungimea totală de protecție a malurilor, respectiv 27,5 km 

o 60% se află în stare bună sau mai bună; 

o 34% se află în stare echitabilă; 

o 6% se află în stare proastă sau mai scăzut; 

− din volum total al acumulărilor de atenuare a viiturilor, respectiv 18.413.000 mc 

o 70% se află în stare bună sau mai bună; 

o 30% se află în stare echitabilă; 

− din volumul total al acumulărilor nepermanente de atenuare a viiturilor, respectiv 1.193.000 

mc 

o 70% se află în stare bună sau mai bună; 

o 30% se află în stare echitabilă; 

− suprafața totală a zonelor inundabile este de 6,6 kmp.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, lucrările propuse prin proiect vizează obiectivul 

de a asigura protecția unui număr de 12875 de locuitori și de a evita producerea unor daune 

anuale medii de peste 6,5 mil euro, provocate de evenimente hidrologice adverse, inclusiv de 

efecte negative provocate de schimbările climatice. 

3.8 CONDIȚII CULTURALE, ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL 

Infrastructura culturală și obiectivele turistice existente la nivelul unităților administrativ-

teritoriale pe suprafața cărora se desfășoară proiectul propus sunt enumerate în tabelul de mai 

jos: 

 

http://www.epmc.ro/
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Tabel 20. Infrastructura culturală și obiective turistice la nivelul UAT pe care se desfășoară PP 

Nr. 

crt. 

UAT Infrastructura culturală și obiective turistice 

1 Turț Biserica Ortodoxă 

Biserica Greco-Catolică 

Monumentul din centrul localităţii 

2 Batarci Biserica Ortodoxă din Batarci 

Biserica Ortodoxă din Comluăşua 

Biserica Reformată Tămăşeni 

Biserica Romano-Catolică din Batarci 

3 Hamleu Biserica Catolică din Halmeu 

Biserica Ortodoxă din Mesteacăn 

Biserica Reformată din Băbești 

Biserica Reformată din Dabolt 

Biserica Reformată din Halmeu 

Conacul Halmeu 

Expoziţia de pictură Vigh István 

Ferma piscicolă APS Lac Dabolț 

Piatra Cerbului din Halmeu Vii 

4 Porumbești Zona de agrement Halta Porumbeşti 

Biserica catolică 

Biserica greco-catolică 

Muzeul Porumbeşti 

Lacul Porumbeşti 

5 Negrești-Oaș 2 Biserici Greco-Catolice 

Grup Statutar în Parcul din faţa Muzeului Ţării Oaşului 

Bustul lui Mihai Viteazul 

Bustul lui Iuliu Maniu 

Poarta monumentală din lemn cioplit 

6 Călinești-Oaș Biserica Ortodoxă Naşterea Maicii Domnului 

Biserica Greco-Catolică 

Biserica Penticostală 

Casa Muzeu 

Lacul Călineşti-Oaş 

Biserica de lemn din Lechinţa 

7 Gherța-Mică Biserica Penticostală 

Biserica Naşterea Maicii Domnului 

Biserica Ortodoxă 

8 Turulung Castelul Perenyi 

Biserica Reformată 

Biserica Romano-Catolică 

Biserica Greco-Catolică  

http://www.epmc.ro/
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/biserica-catolica-din-halmeu
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/biserica-ortodoxa-din-mesteacan
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/biserica-reformata-din-babesti
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/biserica-reformata-din-dabolt
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/biserica-reformata-din-halmeu
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/conacul-halmeu
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/expozitia-de-pictura-vigh-istvan
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/ferma-piscicola-aps-lac-dabolt
http://infoturismturt.ro/localitati/halmeu/piatra-cerbului-din-halmeu-vii
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Nr. 

crt. 

UAT Infrastructura culturală și obiective turistice 

Monumentul istoric în memoria celor deportaţi în Rusia 

Capela Sf. Donath 

9 Micula Biserica Greco-Catolică 

Biserica catolică 

Biserica reformată 

Pescăria Bercu Nou 

10 Lazuri Biserica Greco-Catolică 

Biserica Ortodoxă « Sf Mare Mucenic Gheorghe » 

Biserica de lemn din Lazuri 

11 Agriș Biserica penticostală Agriş 

Biserica reformată 

Biserica Greco-Catolică 

12 Livada Castelul Vecsey 

Biserica reformată-calvină  

2 Biserici greco-catolice 

Biserica romano-catolică 

Casa muzeu 

Monumentul eroilor 

Parcul dendrologic 

13 Orașu Nou Biserica reformată din Orașu-Nou 

Casa Muzeu Oraşu Nou 

Lacul de agrement Mujdeni 

Biserica ortodoxă Orașu Nou-Vii 

Biserica reformată Orașu Nou-Vii 

Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului din Prilog 

Mănăstirea Greco-Catolică "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" din Prilog 

Mănăstirea Portărița din Prilog 

Monumentul Széchenyi István din Remetea Oaș 

Zona Râului Tur (rezervație naturală) 

14 Vama Biserica Greco-Catolică 

Biserica Ortodoxă 

Biserica Reformată 

15 Racșa Biserica Ortodoxă 

Biserica Greco-Catolică 

 

În ceea ce privește amplasarea proiectului propus în raport cu obiectivele culturale cu 

valoare de patrimoniu, în localitățile din vecinătarea cursurilor de apă pe care vor fi realizate 

http://www.epmc.ro/
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/biserica-reformata-din-orasu-nou
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/casa-muzeu-orasu-nou
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/lacul-de-agrement-mujdeni
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/biserica-ortodoxa-orasu-nou-vii
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/biserica-reformata-orasu-nou-vii
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/biserica-ortodoxa-nasterea-maicii-domnului-din-prilog
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/manastirea-greco-catolica-sfintii-arhangheli-mihail-si-gavril-din
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/manastirea-portarita-din-prilog
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/monumentul-szechenyi-istvan-din-remetea-oas
http://infoturismorasunou.ro/ro/orasu-nou/obiective-turistice/zona-raului-tur-rezervatie-naturala
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lucrările propuse se află următoarele monumente istorice sau situri arheologice cu valoare de 

patrimoniu: 

 
Tabel 21. Lista monumentelor istorice/siturilor arheologice aflate în zona proiectului propus (după Lista 

Monumentelor Istorice 2015 publicată de INP și Repertoriul Arheologic Național)* 

Nr. 
Crt. 

Cod 
LMI/RAN 

Denumire Localitate Adresă Datare 

1. SM-I-s-A-
05193 

Sit arheologic de la 
Remetea Oașului, 
punct ”Malu Turului” 
 

Sat Remetea Oașului, 
comuna Orașu Nou 

”Malu 
Turului” 

 

2. SM-I-m-
A.051193.01 

Așezare Sat Remetea Oașului, 
comuna Orașu Nou 

”Malu 
Turului” 

Paleolitic 
(gravettian) 

3. SM-I-m-
A.051193.02 

Așezare Sat Remetea Oașului, 
comuna Orașu Nou 

”Malu 
Turului” 

Paleolitic 
(aurignacian) 

4. SM-I-m-
A.051193.03 

Așezare Sat Remetea Oașului, 
comuna Orașu Nou 

”Malu 
Turului” 

Paleolitic 
(musterian) 

5. SM-I-s-B-
05198 

Situl arheologic de la 
Turulung, punct 
”Dealu pustiu, 
Turulung” 

Sat Turulung, 
comuna Turulung 

”Dealu 
pustiu” 

 

6. SM-I-s-B-
05198.01 

Așezare Sat Turulung, 
comuna Turulung 

”Dealu 
pustiu” 

Sec. VI-VII 

7. SM-I-s-B-
05198.02 

Așezare Sat Turulung, 
comuna Turulung 

”Dealu 
pustiu” 

Sec. II-III p. Chr. 

8. SM-I-s-B-
05198.03 

Așezare Sat Turulung, 
comuna Turulung 

”Dealu 
pustiu” 

Neolitic 

9. SM-I-s-B-
05199 

Așezare Sat Turulung, 
comuna Turulung 

”Canton” Epoca bronzului 

10. SM-II-m-B-
05295 

Casa Mărcuț Iacob a 
lui Grigor 

Sat Călinești-Oaș, 
comuna Călinești-
Oaș 

331A 1727 

11. 137238.01 Situl arheologic de la 
Călinești-Oaș – Dealul 
Hurca 

Sat Călinești-Oaș, 
comuna Călinești-
Oaș 

 Paleolitic 
(gravettian) 

12. SM-II-m-B-
05310 

Biserica ”Nașterii 
Maicii Domnului” 

Sat Gherța Mică, 
comuna Gherța Mică 

Str. 
Principală 
598 

1873 

13. SM-II-a-A-
05337 

Muzeul Etnografic al 
Țării Oașului (secția în 
aer liber) 

Oraș Negrești-Oaș Str. Livezilor 
3-5 

Sec. XIX 

14. SM-II-m-B-
05338 

Biserica ”Nașterii 
Maicii Domnului” 

Oraș Negrești-Oaș Str. Livezilor 
2 

1848 

15. SM-II-m-B-
05351 

Biserica ”Nașterii 
Maicii Domnului” 

Sat Racșa, comuna 
Racșa 

Str. 
Principală 
340 

1858 

http://www.epmc.ro/
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Nr. 
Crt. 

Cod 
LMI/RAN 

Denumire Localitate Adresă Datare 

16. 138404.01 Aşezarea paleolitică 
de la Racşa-La 
Cremene. Pe păşunea 
comunală a satului  

Sat Racșa, comuna 
Racșa 

 Paleolitic 

17. SM-II-m-B-
05364 

Biserica ”Sf. 
Arhangheli Mihail și 
Gavriil” 

Sat Turț, comuna Turț Str. Călinețe 
240 

1836 

18. SM-II-m-B-
05365 

Castelul Perenyi, azi 
școală generală  

Sat Turulung, 
comuna Turulung 

Str. Podului 
23 

Sec. XVIII, transf. 
1848 

19. SM-II-m-B-
05366 

Biserica ”Maica 
Domnului” 

Sat Turulung, 
comuna Turulung 

Str. 
Principală 
17 

Sec. XVIII 

20. SM-II-m-B-
05367 

Biserica reformată Sat Turulung, 
comuna Turulung 

Str. 
Principală 
18 

Sec. XVIII 

21. SM-II-m-B-
05373 

Biserica ”Sf. 
Arhangheli Mihail și 
Gavriil” 

Sat Vama, comuna 
Vama 

Str. 
Principală 
709 

1840 

 

În cea mai mare parte, amplasamentele lucrărilor sunt la distanță față de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu, prin urmare realizarea proiectului propus nu prezintă potențial impact 

negativ semnificativ asupra elementelor sus-menționate. Pentru amplasamentele care se 

suprapun cu zona de protecție a siturilor arheologice, autorizarea executării construcțiilor se va 

face conform avizului emis de Ministerul Culturii. În eventualitatea în care fronturile de lucru sunt 

situate în vecinătatea obiectivelor cu valoare de patrimoniu, se va avea în vedere ca realizarea 

lucrărilor să nu producă perturbații asupra acestora. 

4 IMPACTUL PROIECTULUI PROPUS ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informații cu privire la modul în care proiectul 

propus interferează cu factorii de mediu, la efectele pe care acesta le poate avea asupra factorilor 

de mediu, prin raportare la stare actuală a acestora, descrisă în cadrul capitolului 3.  

4.1 APĂ 

În conformitate cu prevederile Directivei-Cadru privind Apa, se consideră semnificative 

presiunile care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă studiate. 

http://www.epmc.ro/
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Presiunile hidromorfologice influențează caracteristicile apelor de suprafață, cu efecte asupra 

stării ecosistemelor acestora.  

Pe parcursul realizării lucrărilor un factor cu mare expunere la impact este reprezentat de 

morfologia albiei. Astfel, corpurile de apă pot suporta modificări sub aspect morfologic ca urmare 

a lucrărilor propuse în albia minoră. Această sursă de impact prezintă un efect mai mare pe 

sectoarele afluenților Talna și Turț, propuse a fi amenajate cu ziduri de sprijin, structuri rigide care 

nu cedează tensiunilor create de curenții de apă. Realizarea lucrărilor de protecție de manieră 

discontinuă, cu intervenții locale și evitarea realizării simultane a lucrărilor pe ambele maluri ale 

cursurilor de apă contribuie la prevenirea impactului asupra continuității laterale a corpurilor de 

apă. Pe cursul de apă Tur, unde malurile cu eroziuni active sunt propuse a fi amenajate cu prism 

din anrocamente, efectul lucrărilor de consolidare a malurilor este unul mai redus, datorită 

elasticității structurii de piatră, care în timp cedează tensiunilor create de curenții de apă și 

urmărește configurația naturală a malurilor, fără modificarea semnificativă a coeficientului de 

sinuozitate a râului. Totodată, folosirea exclusivă a pietrei naturale, utilizarea în structura lucrării 

a vegetației cu rol de susținere a malului (Salix alba, Salix fragilis, Populus alba și Populus nigra) 

favorizează vegetarea naturală a structurii și integrarea ecologică a acesteia în mediul natural. 

Lucrările de stabilizare a talvegului vor fi realizate cu praguri de fund îngropate din piatră 

brută. Acestea vor contribui la creșterea coeficientului de rugozitate a patului albiei și implicit la 

reducerea vitezei de scurgere, încetinind astfel eroziunea în talveg. Folosirea pietrei permite 

integrarea ecologică a structurii pragului în mediul natural, iar impactul asupra mediului este 

asociat mai degrabă etapei de realizare a lucrărilor. Consolidările de mal au fost propuse prin 

proiect în zonele unde eroziunile amenință integritatea structurii digurilor și au în vedere stoparea 

sau încetinirea eroziunilor active pe malurile cursurilor de apă. Astfel, aceste lucrări vor reduce 

intensitatea procesului natural de eroziune. 

Parametrii fizico-chimici ai apei precum gradul de oxigenare și turbiditatea pot fi afectați 

local pe durata de realizare a investiției, urmând ca la încheierea lucrărilor, acestea să revină 

treptat la starea inițială.  

Golirea acumulării, perioada necesară realizării lucrărilor la baraj și perioada de umplere 

a acumulării asociază un efect potențial nesemnificativ asupra dinamicii debitului în secțiune, pe 

toată durata până la umplerea acumulării. Pentru reabilitarea barajului Călinești-Oaș se propune 

http://www.epmc.ro/
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golirea partiala a acestuia. Acest lucru este necesar pentru a avea acces la zonele de lucru, fiind 

și necesară lucrarea pe uscat. Astfel, se propune realizarea unui batardou  în dreptul barajului, 

pe toată lungimea lui, pentru a menține în lac o adâncime de aproximativ 2 m. De asemenea, se 

propune și pomparea apei din zona dintre baraj și batardou. Menținerea apei în cuveta lacului 

este necesară din punct de vedere ecologic pentru crearea unei zone cu condițiile inițiale (de 

dinaintea golirii lacului) pentru a se extinde în viitor, după umplerea lacului. Zona menținută 

umedă, pe lângă rolul de depozit cu specii de crustacee, moluște, alge sau insecte, va conține și 

specii de pești. Aceasta va constitui o rezervă în vederea restabilirii relațiilor biocenozei acumulării 

în condițiile inițiale.  

Realizarea lucrărilor de reabilitare a golirii de fund se va realiza alternativ pe fiecare dintre 

cele două fire ale golirii. Cât timp va fi reabilitat primul fir al golirii, asigurarea debitului în aval se 

va realiza prin cel de-al doilea fir și invers.  

Timpul de retenție a acumulării, determinat la scară multianuală, se apreciază că nu va fi 

influențat semnificativ de perioada golire – umplere a acumulării. Adâncimea lacului variază în 

perioada golire – umplere a acumulării și pe durata de realizare propriu-zisă a lucrărilor, propusă 

a fi între 1 martie și 30 septembrie. 

Perioada de golire a lacului și cea de realizare a lucrărilor la baraj pot conduce la creșteri 

locale ale turbidității apei, cu efect nesemnificativ asupra corpului de apă din avalul acumulării. 

Perioada scursă între golirea și reumplerea acumulării este una caracterizată de potențiale 

varianții ale temperaturii și gradului de oxigenare ale volumului stagnant (cu adâncime redusă) 

din lac. Acest aspect este unul care depinde și de condițiile meteorologice. 

La sursele și formele de impact asupra apelor de suprafață și subterane asociate etapei 

de realizare a proiectului propus descrise mai sus se adaugă cele cu caracter accidental, descrise 

în cele ce urmează. Astfel că, în faza de realizare a investiţiei, sursele de poluare a apelor de 

suprafaţă şi a celor subterane sunt următoarele: 

− depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea investiţiei;  

− scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor de intervenție în caz de avarii; 

− depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice care pot contamina factorul de 

mediu apă şi pot modifica proprietăţile fizico-chimice ale componentei hidrice;  

http://www.epmc.ro/
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− modificarea morfologiei albiei prin realizarea lucrărilor propriu-zise, creșterea turbidității, 

potențiale creșteri ale temperaturii apei, reducerea gradului de oxigenare a apei; 

− amplasarea necorespunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul organizării 

de șantier. 

Poluarea accidentală cu nutrienți este posibilă datorită toaletelor ecologice de pe 

amplasament, iar poluarea chimică datorită depozitării necorespunzătoare la nivelul șantierelor 

de lucru a substanțelor potențial periculoase. Aceste forme de impact au o probabilitate foarte 

redusă de producere și pot fi prevenire ușor printr-o organizare corespunzătoare a activității de 

realizare a lucrărilor. 

Având în vedere că lucrările sunt proiectate pentru a funcționa pentru o perioadă lungă de 

timp,  în faza de implementare a investiţiei, sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor 

subterane sunt eventuale avarii ale lucrărilor realizate și activitățile de intervenție pentru 

remedierea avariilor. 

Prognozarea impactului 

În vederea evaluării magnitudinii impactului proiectului și a modalității în care acesta se 

situează în raport cu îndeplinirea obiectivelor Directivei-Cadru Apă, a fost elaborat Studiul de 

evaluare a impactului asupra corpurilor de apă aferent proiectului propus.  

Pe parcursul realizării proiectului ca urmare a lucrărilor efectuate au fost identificate câteva 

efecte posibile asupra corpurilor de apă și ale arealului din proximitate. În cazul acumulării 

Călinești, posibile efecte preconizate sunt: modificări ale dinamici și cantității debitului, variații ale 

adâncimii lacului, modificări în structura malului, modificări ale elementelor fizico-chimici și 

biologice. Pentru râurile incluse în acest proiect se preconizează efecte asupra: dinamicii și 

cantității debitului, elementelor de hidromorfologie, vegetației ripariene și elementelor fizico-

chimice.  

Natura investițiilor precum cele prevăzute prin proiectul propus manifestă forme de impact 

negativ asupra factorului de mediu apă. Astfel, în perioada de execuție a lucrărilor, impactul 

asociat proiectului este unul negativ moderat, cu caracter direct, pe termen scurt și mediu, 

reversibil și redus ca extindere, pe durata execuției lucrărilor sursele de poluare a apelor de 

suprafață și a apelor subterane sunt de natură fizică (lucrări în albie) și de natură chimică. Cele 
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chimice pot să apară în situații de funcționare necorespunzătoare a utilajelor sau de gestionare 

necorespunzătoare a materiilor prime utilizate sau a deșeurilor la realizarea proiectului și au 

caracter accidental. În consecință, probabilitatea de producere a formelor de impact asupra stării 

chimice a apei este una foarte redusă. Pe durata de realizare a investiţiei nu se vor utiliza instalaţii 

de epurare sau preepurare a apelor uzate, acest lucru nefiind necesar nici la darea în folosință a 

lucrărilor realizate și pe data funcționării acestora. Pe suprafața aferentă proiectului există o rețea 

de monitorizare a calității apei.  

În perioada de funcționare a proiectului, în momentul apariției unor degradări la nivelul 

lucrărilor, există premisele producerii unui impact negativ, dar având în vedere că structurile 

construite sunt prevăzute pentru a avea o durată lungă de viață, este redusă probabilitatea de 

producere a acestor deteriorări și ale formelor de impact asociate. 

Analiza elaborată pentru corpurile de apă cu care se suprapun lucrările propuse prin 

proiect, considerând cumulativ impactul lucrărilor existente și propuse, pe termen lung, indică 

faptul că proiectul nu prezintă riscul deteriorării stării corpul de apă la nivelul elementelor 

de calitate prevăzute de Ordinul nr. 828/2019 și de Ghidul Optional tool for WFD Compliance 

(JASPERS), efectul lucrărilor fiind unul care nu afectează îndeplinirea obiectivelor de mediu 

stabilite ca urmare a implementării Directivei-Cadru Apă. Corpurile de apă studiate în cadrul 

acestei analize sunt și cele de pe râul Tur în avalul frontierei de stat, conform solicitărilor 

autorităților din Republica Ungară. 

Prognozarea impactului asupra corpurilor de apă de pe teritoriul Republicii Ungare, atât 

cantitativ, cât și calitativ 

Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

semnificativ asupra corpurilor de apă de pe teritoriul Republicii Ungare. Pe tot parcursul 

desfășurării lucrărilor și în perioada de funcționare a acestora va fi respectat Acordul dintre 

Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și 

utilizarea durabilă a apelor de frontieră, fiind asigurat tranzitul de debit în aval de baraj prin golirea 

de fund. 

Aceste efecte constau în modificarea locală a unor parametrii fizico-chimici, precum 

turbiditatea și gradul de oxigenare, cu precădere în etapa de golire a acumulării. Probabilitatea 

de apariție a acestor forme de impact este una redusă. Din punctul de vedere al magnitudinii, 

http://www.epmc.ro/
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impactul asociat acestor forme de impact este unul nesemnificativ, intensitatea impacului fiind 

una redusă. În ceea ce privește extinderea impactului, aceasta este, de asemenea, una redusă, 

efectele produse de golire fiind locale. Efectele produse de golirea acumulării au caracter 

reversibil și se manifestă temporar; în momentul opririi procesului de golire și al încheierii etapei 

de realizare a lucrărilor, factorii perturbatori ai parametrilor fizico-chimici fiind înlăturați. Se 

precizează însă că pe toată durata realizării lucrărilor vor fi asigurate debitul de servitute și 

ecologic prin golirea de fund a barajului, astfel încât efectele etapei de realizare a lucrării asupra 

corpurilor de apă de suprafață din aval, cu precădere asupra corpurilor de apă din avalul frontierei 

de stat este unul nesemnificativ. Cantitatea și dinamica debitului pe cursurile de apă din avalul 

frontierei de stat, conectivitatea cu apele subterane continuitatea longitudinală și laterală și 

condițiile morfologice ale corpurilor de apă Tur superior AEQ083 nu vor fi afectate semnificativ 

de realizarea proiectului propus. Eventualele surse de impact asupra calității chimice a apelor 

sunt constituite de scurgerile accidentale de hidrocarburi de la utilajele folosite la realizarea 

lucrărilor. Probabilitatea de producere a unor scurgeri de substanțe în ape pentru ca acestea să 

constituie sursă de impact la distanță mare în aval este una foarte redusă în condițiile respectării 

condițiilor de organizare de șantier și a măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra apei 

propuse prin prezenta documentație. O eventuală contaminare este una de magnitudine 

nesemnificativă. Fitoplactonul și macrofitele pot fi afectate indirect, de manieră nesemnificativă 

de o ușoară creștere a materiilor în suspensie și implicit de reducerea cantității de lumină. Totuși, 

cele mai apropiate lucrări din albia râului Tur în raport cu corpul de apă Tur superior AEQ083 sunt 

la o distanță de 5000 m, suficient de mare încât să nu se resimtă efecte ale realizării lucrărilor. 

În ceea ce privește fauna piscicolă, poate fi înregistrată o creștere a densității ihtiofaunei 

pe perioada desfășurării lucrărilor cauzată de perturbarea fenomenului de migrație în amonte a 

acestora. Orice efect al lucrărilor propuse asociază un caracter nesemnificativ, o manifestare pe 

termen scurt, extindere și complexitate reduse și un caracter reversibil. 

Atât pe durata realizării proiectului propus, cât și în etapa de funcționare/ operare a 

investițiilor realizate vor fi respectate prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră.  

Prognozarea impactului asupra corpurilor de apă de pe teritoriul Ucrainei, atât cantitativ, 

cât și calitativ 

http://www.epmc.ro/
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Aceleași surse și forme de impact enumerate anterior se pot manifesta în zona corpului 

de apă de frontieră cu Ucraina. Sectorul de frontieră al cursului de apă este situat la aproximativ 

930 m față de cea mai apropiată lucrare propusă a fi realizată în albia râului Tur. Distanța mai 

redusă pe cursul de apă față de arealele unde vor fi realizate lucrări poate cauza ușoare efecte 

în cadrul etapei de realizare a lucrărilor propuse prin proiect. Aceste efecte constau în modificarea 

locală a unor parametrii fizico-chimici, precum turbiditatea și gradul de oxigenare, cu precădere 

în etapa de golire a acumulării. Probabilitatea de apariție a acestor forme de impact este una 

redusă. Din punctul de vedere al magnitudinii, impactul asociat acestor forme de impact este unul 

nesemnificativ, intensitatea impacului fiind una redusă. În ceea ce privește extinderea impactului, 

aceasta este, de asemenea, una redusă, efectele produse de golire și de lucrări fiind locale.  

Cantitatea și dinamica debitului pe sectorul cursului de apă Tur din zona frontierei cu 

Ucraina, conectivitatea cu apele subterane continuitatea longitudinală și laterală și condițiile 

morfologice ale acestuia nu vor fi afectate semnificativ de realizarea proiectului propus. La sursele 

de impact identificare anterior se adaugă cele cu caracter accidental, respectiv scurgerile 

accidentale de hidrocarburi de la utilajele folosite la realizarea lucrărilor. Probabilitatea de 

producere a unor scurgeri de substanțe în ape pentru ca acestea să constituie sursă de impact 

la distanță mare în aval este una foarte redusă în condițiile respectării condițiilor de organizare 

de șantier și a măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra apei propuse prin prezenta 

documentație. O eventuală contaminare este una de magnitudine nesemnificativă. Fitoplactonul 

și macrofitele pot fi afectate indirect, de manieră nesemnificativă de o ușoară creștere a materiilor 

în suspensie și implicit de reducerea cantității de lumină.  

În ceea ce privește fauna piscicolă, poate fi înregistrată o creștere a densității ihtiofaunei 

pe perioada desfășurării lucrărilor cauzată de perturbarea fenomenului de migrație în amonte a 

acestora. Orice efect al lucrărilor propuse asociază un caracter nesemnificativ, o manifestare pe 

termen scurt, extindere și complexitate reduse și un caracter reversibil. 

Se precizează însă că pe toată durata realizării lucrărilor vor fi asigurate debitul de servitute 

și ecologic prin golirea de fund a barajului, astfel încât efectele etapei de realizare a lucrării asupra 

corpului de apă din secțiunea de frontieră este unul nesemnificativ. Nu există premisele producerii 

unui impact asupra corpurilor de apă de pe teritoriul Ucrainei pe durata realizării lucrărilor. 

http://www.epmc.ro/
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Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact negativ asupra corpurilor de apă de pe teritoriul Ucrainei. Modelarea hidraulică a 

demonstrat un control mai eficient al debitelor excesive ca urmare a realizării proiectului propus, 

în sensul reducerii debitului cu probabilitatea de producere de 1% pe râul Tur în amonte de graniță 

de la 470 mc/s în situația actuală, la 290 mc/s în situația proiectată. 

4.2 AER 

În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate potențialele surse de poluare a factorului de 

mediu aer și se stabilește prognoza impactului proiectului asupra calității aerului. 

Surse de poluare pentru aer, poluanți 

În cadrul proiectului analizat există surse și forme de impact asupra factorului de mediu 

aer în etapa de realizare a investiţiei, sursele de poluare a aerului fiind emisiile de gaze 

(monoxid de carbon, benzen, dioxid de sulf, dioxid de azot) rezultate din traficul auto generat, din 

aprovizionarea cu materii prime şi din manipularea acestora pe amplasamentul proiectului și 

antrenarea unor particule fine (pulberi în suspensie) în atmosferă cauzată de lucrările de 

excavare, transvazare a pământului excavat. Având în vedere faptul că proiectul presupune 

realizarea terasamentelor de aducere la cotă a digurilor pe lungimi extinse, manipularea 

volumelor de pământ necesare va reprezenta o sursă de impact asupra calității aerului. 

Realizarea lucrărilor pe fronturi de lucru de lungime redusă, închiderea rapidă a fronturilor de 

lucru și acoperirea cu strat vegetal structurii digului sunt măsuri care permit limitarea efectului 

pulberilor antrenate. 

În perioada de funcţionare a investiţiei, sursele de poluare a aerului fiind emisii de gaze 

şi antrenarea unor particule în suspensie rezultate din traficul auto generat ca urmare a 

activităţilor de mentenanţă sau de intervenţie în caz de avarii. 

Prognoza poluării și a impactului asupra aerului 

În timpul realizării investițiilor, impactul asociat surselor de poluare identificate mai sus este 

unul cu caracter direct, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca și 

complexitate, cu extindere moderată și cu probabilitate crescută de producere. 

http://www.epmc.ro/
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În perioada de funcționare a investiției, sursele de poluare a factorului mediu aer sunt doar 

cele asociate producerii unor avarii la nivelul lucrărilor care să necesite intervenție. Astfel, aceste 

forme de impact au caracter negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca și 

complexitate și extindere și cu probabilitate mică de producere. 

Efectul proiectului asupra climei 

În ceea ce privește impactul proiectului asupra climei, se apreciază faptul că în etapa de 

realizare a proiectului, pot exista unele mici modificări ale condițiilor termice în zona fronturilor de 

lucru cauzate de funcționarea utilajelor. Efectul local al acestora dispare când utilajele sunt oprite. 

Proiectul prezintă beneficii în sensul reducerii vulnerabilității la schimbările climatice pentru 

populația și bunurile din zona sa de influență. În cadrul secțiunii 5.6 a prezentei documentații sunt 

furnizate informații privind analiza vulnerabilității proiectului propus la schimbările climatice 

evaluată în cadrul „Studiului de evaluare a vulnerabilității și riscului la schimbările climatice” și 

concluziile acestuia.  

Prognozarea impactului asupra calității aerului în zona frontierei de stat și pe teritoriul 

Republicii Ungare 

Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

semnificativ asupra calității aerului. Cele mai apropiate lucrări care s-ar  putea constitui ca sursă 

de impact asupra calității aerului în perioada de realizare a lucrărilor sunt cele de aducere la cotă 

a digurilor din proximitatea zonei de frontieră cu Republica Ungară. Cu toate acestea, lucrările în 

cauză sunt situate la aproximativ 2650 m față de frontieră, distanță la care efectul emisiilor 

atmosferice ale utilajelor și cel al emisiilor fugitive din manipularea pământului la realizarea 

terasamentelor nu sunt resimțite.  

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact asupra calității aerului în zona de frontieră și pe teritoriul Republicii Ungare.  

Prognozarea impactului asupra calității aerului în zona de frontieră cu Ucraina și pe 

teritoriul Ucrainei 

Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

semnificativ asupra calității aerului. Cele mai apropiate lucrări față de zona frontierei cu Ucraina, 

sunt situate la o distanță de aproximativ 740 m, suficient de mare încât etapa de realizare a 
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lucrărilor să nu se constituie ca sursă de impact asupra calității aerului în zona de frontieră și pe 

teritoriul Ucrainei. 

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact asupra calității aerului în zona de frontieră și pe teritoriul Ucrainei.  

4.3 SOL/SUBSOL 

În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate potențialele surse de poluare a factorilor de 

mediu sol și subsol și se stabilește prognoza impactului proiectului asupra calității solului și 

subsolului.  

Surse de poluanți pentru sol, subsol ape freatice și de adâncime 

În perioada de realizare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

− execuției lucrărilor de excavare pentru pregătirea malurilor în vederea execuției lucrările 

de consolidare a malurilor sau aducerilor la cotă a digurilor și a lucrărilor de amplasare a 

pragurilor de fund; 

− scurgerilor de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament; 

− contactului deşeurilor tehnologice rezultate cu componenta edafică.  

Prin contact direct cu solul se produce o modificare a proprietăţilor fizico-chimice ale 

acestuia şi pot să apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura edafică. 

Produsele petroliere (motorină, uleiuri minerale) se pot scurge pe amplasament de la 

motoarele autovehiculelor care transportă și manipulează materiale de construcţie. În cazul unei 

depozitări necorespunzătoare direct pe sol, deşeurile rezultate (deşeuri de ambalaje, deşeuri 

menajere) pot să deprecieze calitatea solului şi a subsolului.  

Cantităţile de sol rămase în exces de la lucrările executate pe maluri sau în albia râurilor 

vor fi utilizate pentru lucrările de ecologizare pe amplasament și la cele de umplere pentru aduceri 

la cotă și îndiguiri. Solul fertil se va depozita separat de solul nefertil, de unde mai apoi se va 

refolosi la refacerea zonei şi aducerea ei la starea iniţială. Surplusul de pământ se va folosi la 

lucrările de terasamente ale digurilor. 

În perioada de funcţionare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 
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− degradării în timp a lucrărilor, care poate conduce la descompunerea materialelor din care 

acestea sunt realizate (de exemplu a structurilor de beton) și la contaminarea mediului 

edafic; 

− potenţialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele folosite pentru 

intervenţie în situaţii de avarii; 

− execuției lucrărilor de intervenţie la eventualele situaţii de avarii. 

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, pe termen 

scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate redusă de producere. 

Prognoza impactului asupra solului și subsolului 

Odată cu implementarea proiectului are loc exercitarea unui impact asupra componentei 

sol, impact care este de natura duală, și anume: 

− din activitățile de decopertare, un impact de natură fizică; 

− un impact de natura chimică, din potențiala contaminare accidentală cu poluanți. 

Excavarea și compactarea solului se constituie ca factori de poluare fizică a solului, iar în 

cadrul proiectului vor fi realizate aceste operațiuni în vederea aducerii la cotă a digurilor, a 

pregătirii terenului pentru realizarea lucrărilor de protecție a malurilor, de stabilizare a talvegului, 

la relocarea digurilor și la realizarea digului de contur al polderului Dimoșag. În marea majoritate 

a cazurilor, efectele acestor lucrări vor dispărea pe măsură ce se închid fronturile de lucru. În 

lipsa contaminării de natură chimică, la încheierea etapei de realizare a lucrărilor, solul îți va 

recăpăta starea și funcțiile inițiale. Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, 

negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate, cu extindere 

moderată şi cu probabilitate mare de producere. 

În perioada de execuție a investiției, lucrările de pe amplasament vor exercita un impact 

direct asupra componentei sol prin înlăturarea stratului edafic, prin fenomenul de tasare, care are 

efect asupra aerației solului și prin infiltrațiile carburanților și lubrifianților provenite din scurgerile 

accidentale de la vehiculele aflate în dotare.  

Trebuie menționat că după execuția lucrărilor de excavare și amenajare a infrastructurii 

împotriva inundațiilor, solul rezultat din săpături va fi utilizat în lucrările de rambleiere a șanturilor, 

gropilor formate, astfel încât într-o perioadă relativ scurtă de timp structura edafică să fie refăcută, 
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iar vegetația se va instala la partea superioară. Nu trebuie neglijat nici impactul indirect rezultat 

din depunerea particulelor solide și a prafului pe suprafața solului, unde prin astuparea porilor, 

poate modifica regimul de aerație a solului. La rândul său acest fenomen are repercusiuni asupra 

tuturor proprietăților solului: fizică, chimică și microbiologică. 

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ moderat, pe termen 

scurt și mediu, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate ridicată de 

producere.  

Lucrările propuse vor afecta de manieră permanentă componenta edafică prin amprenta 

la sol a acestora. În cele ce urmează este prezentată sinteza situației privind suprafețele ocupate 

temporar și permanent ca urmare a realizării lucrărilor propuse prin proiect: 

Tabel 22. Situația suprafețelor ocupate temporar și definitiv ca urmare a realizării proiectului propus 

Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Ampriză 
temporară 

lucrare 
(m) 

Ampriză 
definitivă 
lucrare 

(m) 

Suprafață 
ocupată 
temporar 

(mp) 

Suprafață 
nou-ocupată 

definitiv 
(mp) 

Suprafață 
renaturată 

(mp) 

Lucrări pe cursul de apă Talna 

1 Zid de sprijin 6000 2.1 2.1 12600 12600 0 

2 Prag de fund 54 8 8 432 432 * 

3 Aducere la cotă dig 31652 11.1 3 351337.2 94956 351337.2 

4 
Drumuri de 
acces/exploatare 

1638 3.5 3.5 5733 5733 0 

5 
Organizare de șantier 
Talna 

      2000 0 2000 

  TOTAL Talna       372102.2 113721 353337.2 

Lucrări pe cursul de apă Turț 

1 Zid de sprijin mal 3000 2.1 2.1 6300 6300 0 

2 Prag de fund 36 8 8 288 288 * 

3 Aducere la cotă dig 15235 11.1 3 169108.5 45705 169108.5 

4 Consolidare mal cu 
prism din anrocamente 

350 5 5 1750 1750 * 

5 
Prag de cădere h=0.40 
m 

115 8 8 920 920 * 

6 
Organizare de șantier 
Turț 

      2000 0 2000 

  TOTAL Turț       180366.5 54963 171108.5 

Lucrări pe cursul de apă Tur 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Ampriză 
temporară 

lucrare 
(m) 

Ampriză 
definitivă 
lucrare 

(m) 

Suprafață 
ocupată 
temporar 

(mp) 

Suprafață 
nou-ocupată 

definitiv 
(mp) 

Suprafață 
renaturată 

(mp) 

1 

Reabilitare baraj și 
creșterea capacității de 
atenuare a acumulării 
Călinești (batardou) 

800 13 0 10400 0 10400 

2 
Aducere la cotă diguri 
amonte baraj 

2800 11.1 3 31080 8400 31080 

3 Aducere la cotă dig 39495 11.1 3 438394.5 118485 438394.5 

4 
Aducere la cotă dig mal 
stâng sector Turulung - 
Frontieră 

16750 20.1 10 336675 167500 336675 

5 
Reabilitare zid mal drept 
aval baraj 

115 1 0.3 115 34.5 80.5 

6 
Consolidare vegetativă 
dig  

12000 4 0.5 48000 6000 42000 

7 
Reabilitare prism din 
anrocamente 

1700 6 3 10200 5100 * 

8 
Consolidare mal  cu 
prism din anrocamente 

12135 5 5 60675 60675 * 

9 Prag de fund 120 30 30 3600 3600 * 

10 Amenajare confluență 92.25 23 23 2121.75 2121.75 0 

11 
Aducere la cotă dig 
stâng la cota 137,05 

6950 11.1 3 77145 20850 56295 

12 Polder Dimoșag 
Vtot=20,4 

mil. mc 
0 0 0 0 0 

13 
Descărcător de 
suprafață 

50 47.51 47.51 2375.5 2375.5 0 

14 Deversor de acces 200 47.25 47.25 9450 9450 0 

15 
Dig de contur polder 
Dimoșag 

9250 28.7 28.7 265475 265475 265475 

16 
Turn de manevră și 
golire de fund 

      551.7 410.7 141 

17 Uvraj de control 240 21.5 21.5 5160 5160 0 

18 Relocare dig 10045 19.5 19.5 379275 12480 379275 

19 
Etanșare fundație dig 
mal drept 

1500 6 3 9000 4500 9000 

20 
Reabilitare secțiune la 
stația hidrometrică 

10 5 0 50 0 0 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Ampriză 
temporară 

lucrare 
(m) 

Ampriză 
definitivă 
lucrare 

(m) 

Suprafață 
ocupată 
temporar 

(mp) 

Suprafață 
nou-ocupată 

definitiv 
(mp) 

Suprafață 
renaturată 

(mp) 

21 
Reabilitare acumulare 
Hodoș 

0 0 0 0 0 0 

22 
Reabilitare acumulare 
Tămășeni 

0 0 0 0 0 0 

23 Subtraversări 8 buc     940 879 60.62 

24 
Drumuri de 
acces/exploatare 

1767 3.5 3.5 6185 6185 0.00 

25 
Organizări de șantier 
Tur       

4000 0 4000.00 

  TOTAL Tur       1700867.77 699681.15 1572876.62 

  TOTAL PROIECT       2253336.47 868365.15 2097322.32 

 

În etapa de realizare a proiectului propus, suprafața ocupată temporar de realizarea 

proiectului este de aproximativ 224,34 ha, iar ca urmare a realizării investițiilor suprafața nou-

ocupată definitiv va fi de aproximativ 86,84 ha de teren. Având în vedere faptul că cea mai mare 

parte dintre lucrările propuse sunt lucrări de aducere la cotă a digurilor existente, 209,74 ha din 

suprafețele afectate temporar de realizarea proiectului se vor renatura după încheierea etapei de 

execuție.  

În ceea ce privește suprafețele de mal consolidat cu prism din anrocamente, acestea nu 

au fost luate în considerare la calculul suprafețelor renaturate, având în vedere că refacerea 

vegetației la nivelul acestora depinde de succesul campaniei de vegetare a structurii, iar durata 

de refacere a habitatului riparian este una mai lungă decât în cazul stratului de vegetație ierboasă 

cu care va fi acoperit digul. Cu toate acestea, prismul din anrocamente, este o structură care se 

integrează din punct de vedere ecologic în mediul natural și pe termen mediu se va renatura. Cea 

mai mare parte a malurilor afectate de eroziune sunt parțial sau total lipsite de vegetație, prin 

urmare realizarea prismului din anrocamente vegetat cu specii autohtone va contribui la refacerea 

vegetației ripariene. 

În perioada de funcționare a investiției, solul și subsolul pot fi afectate ca urmare a: 
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− degradării în timp a lucrărilor, care poate conduce la descompunerea materialelor din care 

acestea sunt realizate (de exemplu a structurilor de beton) și la contaminarea mediului 

edafic; 

− potențialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele și utilajele folosite pentru 

intervenție în situații de avarie; 

− realizarea lucrărilor de mentenanță sau de intervenție la eventualele situații de avarie. 

Având în vedere că lucrările sunt prevăzute să reziste o perioadă îndelungată (aprox. 30 

ani), impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, pe termen scurt, 

reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate mică de producere. 

Prognozarea impactului asupra calității solului/subsolului în zona frontierei de stat și pe 

teritoriul Republicii Ungare 

Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

asupra calității solului și subsolului pe teritoriul Republicii Ungare, având în vedere că prin natura 

proiectului, solul și subsolul sunt afectate doar pe suprafețele pe care se execută lucrări sau care 

servesc ca organizare de șantier sau zonă de acces. Nu este cazul pentru suprafețele de teren 

de pe teritoriul Republicii Ungare. 

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact asupra calității solului și subsolului în zona de frontieră și pe teritoriul Republicii Ungare.  

Prognozarea impactului asupra calității solului/subsolului în zona de frontieră cu Ucraina 

și pe teritoriul Ucrainei 

Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

semnificativ asupra calității solului și subsolului, în alte areale decât cele afectate în mod direct 

pe durata realizării lucrărilor și la încheierea acestora, în zonele de amprentă a lucrărilor. Cele 

mai apropiate lucrări față de zona de frontieră cu Ucraina sunt la 740 m, astfel încât pe durata 

realizării lucrărilor calitatea solului și subsolului pe teritoriul Ucrainei nu poate fi afectată negativ 

de proiect. 

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact asupra calității solului și subsolului în zona de frontieră și pe teritoriul Ucrainei.  
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4.4 BIODIVERSITATE 

Proiectul este amplasat în nord-vestul țării, într-o zonă naturală suprapusă cu 3 arii 

naturale protejate: ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ROSCI0214 Râul Tur și rezervația 

naturală VII.10 Râul Tur. În funcție de numărul total al lucrărilor și magnitudinea acestora, se 

poate spune că pe teritoriul celor 2 situri de interes comunitar se vor realiza aproximativ 85% din 

volumul total de lucrări. Restul de 15% nu se află pe teritoriul ariilor naturale protejate, dar se 

suprapun cu zone sălbatice sau antropizate (intravilan), după caz. În această secțiune se vor 

analiza lucrările întregului proiect, având în vedere că o parte importantă a lucrărilor din albie, 

deși sunt amplasate pe teritoriul ROSCI0214 și ROSPA0068 sunt amplasate și pe teritoriul 

rezervației naturale VII.10 Râul Tur. Referitor strict la impactul proiectului asupra siturilor Natura 

2000, acesta se regăsește în totalitate în studiul de evaluare adecvată. 

Lucrările propuse care nu se suprapun cu regimul de protecție instituit prin arii naturale 

protejate sunt următoarele: 

− Zid de sprijin mal stâng/mal drept L=1800 m (UAT Negrești-Oaș); 

− Zid de sprijin mal stâng/mal drept L=2760 m (UAT Vama); 

− Aducere la cotă dig mal drept L=7325 m (UAT Orașu Nou, Racșa, Vama); 

− Aducere la cotă dig mal stâng L=3595 m(UAT Orașu Nou, Racșa); 

− Reabilitare acumulare Tămășeni (UAT Halmeu și Tămășeni); 

− Reabilitare acumulare Hodoș (UAT Turț); 

− Zid de sprijin mal stâng/mal drept L=2100 m (UAT Turț); 

− Zid de sprijin mal stâng/mal drept L=1575 m (UAT Turț); 

− Zid de sprijin mal mal drept L=415 m (UAT Turț); 

− Aducere la cotă dig mal stâng L=1455 m (UAT Turț); 

− Aducere la cotă dig mal stâng L=3557 (UAT Turț); 

− Aducere la cotă dig mal drept L=2580 m (UAT Turț); 

− Aducere la cotă dig mal stâng L=6172 m (UAT Turulung,Turț); 

− Aducere la cotă dig mal drept L=4955 m (UAT Turulung, Turț). 
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Referitor la zonele sensibile din punct de vedere a mediului și biodiversității, având în 

vedere și specificul proiectului și zona de implementare, suprafața posibil afectată de proiect este 

reprezentată de zonele de teren în care vegetația ripariană și speciile acvatice sau semi-acvatice 

se regăsesc din vecinătatea corpului de apă. 

În cadrul studiului de evaluare adecvată este prezentat impactul asupra speciilor și 

habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate cele 2 situri Natura 2000. Conform 

biologiei, ecologiei și etologiei speciilor de interes comunitar raportate la cele de interes 

conservativ (aflate pe teritoriul rezervației naturale VII.10 Râul Tur), impactul este asemănător. 

În acest caz, trebuie specificat că magnitudinea cea mai mare a impactului este resimțită 

în principal în perioada de realizare a lucrărilor. Majoritatea efectele care pot apărea vor fi 

resimțite în vecinătatea lucrărilor pe distanțe cuprinse între 50-200 m, excepțional 300 m față de 

lucrări (ex. lucrările amplasate în albia minoră care produc turbiditate). Majoritatea lucrărilor se 

desfășoară de-a lungul cursului de apă, astfel că și efectele (negative sau pozitive) își vor 

manifesta prezența din zona acumulării Călinești (cauzate de golirea lacului și a lucrărilor la 

baraj), pe toată lungimea râului Tur, până în zona de proximitate cu zona de protecție a frontierei. 

Acest lucru este cauzat de aducerea la cotă a digurilor care încorsetează râul Tur. De asemenea, 

lucrări sunt propuse și pe pâraiele Talna și Turț, sau local în proximitatea celor 2 baraje ale 

acumulărilor nepermanente propuse spre reabilitare (Hodoș și Tămășeni). Arealului maxim pe 

care se resimt efectele sunt date de amplasamentul lucrărilor și o suprafață care înconjoară 

lucrările cu o rază de 500-1000 m pentru aer, respectiv 200-300 m în aval pentru factorul de 

mediu apă (și care au potențialul de a produce efecte în cascadă asupra biodiversității). 

Efectele de evitare a zonelor supuse construcțiilor se vor manifesta nu doar pe uscat, dar 

și în apă. În apă, prin lucrările de excavare și pregătire a malurilor pentru realizarea lucrărilor din 

albie (reabilitare/realizare prism de anrocamente, praguri de fund și de cădere), crește cantitatea 

de materii în suspensie în masa apei. Materiile în suspensie sunt sedimentele care provin din 

talvegul cursului de apă sau din scurgerile de pe versanți. O cantitate ridicată de sedimente în 

suspensie indirect modifică și caracteristicile fizico-chimice, ajungând să afecteze direct și imediat 

organismele acvatice: specii de pești, nevertebrate acvatice, plancton sau macrofite. Impactul 

direct asupra speciilor de pești (identificate prin studiul de evaluare a impactului proiectului) sau 

nevertebrate este cauzat de depunerea materiilor în suspensie pe pontele speciilor. Acoperirea 
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pontelor poate produce asfixierea embrionilor, ducând la scăderea semnificativă a succesului 

reproductiv. În cazul indivizilor mai sensibili (alevini, indivizi bătrâni, indivizi bolnavi), materiile 

aflate în suspensie pot ajunge în camera branhială colmatând branhiile și implicit blocând 

capacitatea de a efectua respirația, sau pot produce rănirea branhiilor. Rănile provocate 

țesuturilor moi foarte vascularizate pot deveni locurile de intrare în organism a diferiților paraziți, 

poluanți sau agenți patogeni. De obicei, pana de turbiditate se manifestă în aval pe o lungime de 

până în 300 m (în cazuri extreme) și în principal în vecinătatea malului pe care se desfășoară 

lucrările.  

Pe uscat, evitarea este cauzată de lucrările desfășurate cu utilaje de mari dimensiuni care 

generează poluanți în aer (prin arderea combustibilului) și poluare fonică. Toate lucrările propuse 

produc efecte în mediul aerian, dar mai ales cele de aducere la cotă a digului și realizarea digurilor 

noi (aici intră și digurile propuse spre relocare) care presupun lungimi considerabile. Mai mult, 

lucrările la diguri presupun și manipularea unor pământuri uscate, astfel că poluanților clasici se 

adaugă și praful apărut prin antrenarea particulelor. În zonele naturale fără declivitate importantă 

sau vegetație de mari dimensiuni, zgomotele se pot propaga la distanțe importante. În perioadele 

de calm atmosferic lipsite și de alte activități antropice, zgomotele pot ajunge la 500 – 1000 m. În 

cazul poluanților atmosferici, curenții favorizanți pot transporta noxele către zonele mai sensibile 

(cursuri de apă, zone umede), unde se pot depune. Depunerea poate înseamna acumularea 

poluanților în corpurile de apă, urmând să ajungă apoi în organismele acvatice sau semi-acvatice 

(ex. Bombina bombina, B. variegata, Triturus cristatus și alți amfibieni – Pelophylax ridibundus - 

la care respirația este tegumentară, iar în perioada acvatică, transferul substanțelor din mediu în 

organism este accentuată). O poluare puternică poate duce la modificarea calității 

cursurilor/corpurilor/acumulărilor de apă și mortalitate în rândul comunităților acvatice. Apariția 

efectelor semnificative descrise mai sus apare numai în cazuri speciale care sunt cauzate de 

prezența habitatelor și speciilor foarte sensibile (stenobionte), cu distribuții restrânse, unde 

activitatea este desfășurată de un număr ridicat de utilaje învechite, aflate chiar în stare de 

degradare, în prezența unor curenți de aer favorizanți. În cazul proiectului de față, se propun 

măsuri care se vor adresa direct impactului și vor fi funcționale la momentul producerii impactului 

negativ (sau înainte, pentru a preveni apariția acestuia). De asemenea, dintre amfibieni, 

Pelophylax ridibundus (broasca mare de lac) și Bombina bombina (buhaiul de baltă cu burta roșie) 
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au distribuția cea mai întinsă, putând apărea aproape în orice acumulare de apă, indiferent dacă 

este temporară sau permanentă. 

În cazul speciilor mobile, desfășurarea lucrărilor va alunga indivizii în alte zone în care nu 

sunt propuse lucrări. Este posibil ca proiectul să fie amplasat în proximitatea unor cuiburi sau 

adăposturi ale speciilor de păsări sau mamifere. Utilajele de mari dimensiuni generează zgomote 

care au o intensitate mai mare decât cântecele sau sunetele produse de animale. Pentru multe 

specii, aceste sunete au rol important în identificarea partenerilor, acuplare și transmiterea 

diferitelor mesaje, cum ar fi prezența unor locuri bune de hrănire, prezența unui pericol iminent, 

prezența unor masculi teritoriali sau altele de genul. Prin poluarea fonică produsă de utilaje, se 

pot constata ușoare scăderi pe anumite zone a numărului perechilor cuibăritoare sau apariția 

unor elemente care altfel puteau fi evitate (prădătorism la cuib).  

Alt impact general manifestat pe toate sectoarele unde sunt propuse lucrări în albie (ex. 

prism din anrocamente) în zonele cu vegetație ripariană este cauzat de necesitatea eliminării 

unor elemente ierboase sau lemnoase. Acestea pot fi parte a diferitelor habitate de interes 

comunitar (ex. 92A0), vegetație ripariană fără cod Natura 2000, iar în funcție de prezența speciilor 

pe amplasament, arborii pot constitui adăpost pentru insecte, păsări și chiar micromamifere. 

Având în vedere întinderea mare a lucrărilor, se vor propune măsuri care să reducă suprafețele 

pe care este propusă eliminarea vegetației sau chiar de renaturare a acestor zone odată ce 

lucrările sunt finalizate. 

Zidurile de sprijin propuse pe teritoriul localităților Negrești-Oaș, Vama și Turț va 

presupune pe lângă producerea turbidității și ocuparea permanentă a vegetației ripariene 

existentă. Aceasta nu presupune înlocuirea unor habitate de interes comunitar și nici a vegetației 

aflată pe suprafața ariilor naturale protejate, dar rolul ei în menținerea și atragerea unor populații 

din fauna localităților este important. Se recomandă ca la identificarea unor exemplare importante 

pentru ecosistemul local de arbori (ex. exemplare de Salix spp. sau Alnus spp. cu dimensiunea 

trunchiului de peste 20 cm) acestea să fie fie protejate, fie extrase și plantate după finalizarea 

lucrărilor. Mai multe detalii privind modalitatea de protecție se regăsesc în studiul de evaluare 

adecvată și în cadrul secțiunii privind măsurile de prevenire și reducere a impactului din prezentul 

raport. 
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În cazul golirii lacului Călinești pentru efectuarea lucrărilor la mască și mecanisme, efecte 

negative pot fi resimțite de către speciile de pești aflate în masa lacului, vidră, amfibieni 

(Pelophylax ridibundus), țestoasă (Emys orbicularis) și alte specii de reptile (Natrix natrix și Natrix 

tessellata). O golire completă a lacului produce efecte negative importante pentru comunitățile 

acvatice, nu doar pentru pești. Pentru minimizarea impactului, se propune ca golirea acumulării 

să nu fie completă, ci parțială astfel încât să se mențină un nivel de apă pentru prezervarea unei 

zone cu rol de depozit cu specii de crustacee, moluște, alge sau macronevertebrate la nivelul 

minim de exploatare (141 m). Menținerea unui nivel al apei în lac este posibilă prin construirea 

unui batardou pe toată lățimea lacului, în imediata vecinătate a barajului. Aceasta va constitui o 

rezervă în vederea restabilirii relațiilor biocenozei acumulării la condițiile inițiale, după reumplerea 

lacului. Batardoul propus are formă trapezoidală, cu lățimea la coronament de 5 m, înălțimea 4 m 

și taluzurile cu panta 1:1. Suprafața luciului de apă care rămâne în cuveta acumulării este 

aproximată la o suprafață de 2 ori mai mică decât la nivelul normal de retenție (143,6 m). Această 

măsură împreună cu stabilirea unei perioade optime de golire și umplere a lacului au rolul de 

prevenire a impactului proiectului asupra biodiversității. De asemenea se propune un plan de 

repopulare cu pești pe termen mediu pentru a reface ecosistemul acvatic din acumulare. În lipsa 

acestor măsuri, golirea completă a lacului fără plan de repopulare propus ducea la pierderea 

aproape completă a faunei din lac, cu renaturarea și reinstalarea speciilor doar din populațiile din 

amonte care se pot adapta condițiilor nou-create. În acest caz, acumularea reumplută ar avea 

caracteristici diferite față de acumularea inițială. Termenul până la care se poate apropia de 

starea inițială (structură de specii, efective, indicatori fizico-chimici) s-ar întinde înspre 15-20 de 

ani. De asemenea, din cauza lipsei sau efectivelor reduse de pești din lac, există oricând 

posibilitatea pescarilor sau a asociației care se ocupă de gestionarea fondului piscicol de a 

repopula lacul cu specii care se reproduc într-un ritm mai rapid. Astfel, posibilitatea de a utiliza 

specii alogene sau chiar cu potențial invaziv este foarte ridicată. În momentele imediat următoare 

după umplerea acumulării, majoritatea nișelor ecologice sunt libere, astfel că o înmulțire 

accentuată a unor specii de pești poate crea dezechilibre permanente în viitoarea structură a 

speciilor. Din nou, nu doar speciile de pești sunt afectate de prezența celor alogene cu potențial 

invaziv, ci și macronevertebratele acvatice, amfibienii și chiar păsările. 

http://www.epmc.ro/
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Ca mecanism de răspuns la scăderea nivelului lacului, peștii pot reacționa prin 2 modalități: 

speciile reofile vor urca în amonte pe cursul de apă, iar speciile tipice de lac se vor apropia de 

patul acumulării, scăzându-și nivelul de activitate. Scăderea nivelului activității este un fenomen 

care apare în principal la debutul perioadei reci. Scăzând în continuare nivelul acumulării, peștii 

care rămân în acumulare și nu sunt prinși de curentul creat de priza energetică vor fi obligați să 

urce în amonte pe cursul râului Tur. Efective prea mari înseamnă concentrații ridicate de indivizi 

care fac răspândirea potențialilor agenți patogeni (paraziți, ciuperci) facilă. De asemenea, o 

densitate ridicată de pești atrage consumatorii secundari sau terțiari (alte specii de pești – Esox 

lucius, Sander lucioperca, Aspius aspius, Silurus glanis, dar și Lutra lutra și numeroase specii de 

păsări ihtiofage). Astfel, speciile prădătoare ajung să le consume, contribuind la rărirea 

efectivelor. 

Golirea propriu-zisă a lacului se propune a se realiza prin uzinare, existând o probabilitate 

de pierdere și a unor efective de pești, nevertebrate acvatice, alge și macrofite odată cu 

eliminarea apei. Pierderea populațiilor de producători și consumatori primari ai lanțului trofic din 

lac poate crea dezechilibre, pe o perioadă scurtă (1-3 ani), permițând totuși instalarea unor 

populații de pești ierbivori prin activitatea de repopulare propusă în studiu de evaluare adecvată. 

În cadrul planului de repopulare, au fost incluse doar specii autohtone și caracteristice tipului de 

lac din zona de câmpie (ex: Cyprinus carpio, Sander lucioperca, Carassius gibelio, Esox lucius).  

Tot golirea lacului poate produce efecte antagoniste asupra speciilor de păsări și mamifere 

care se manifestă fie prin alungarea acestora (speciile acvatice și semi-acvatice care au nevoie 

de o acumulare de apă permanentă), fie prin atragerea lor ca urmare a scoaterii de sub ape a 

unor suprafețe de teren acoperite cu mâl (încărcate cu nevertebrate acvatice) sau a unei 

acumulări de apă cu densitate ridicată a efectivelor de pești. 

4.5 PEISAJ 

Percepția vizuală a peisajului este una subiectivă, aspect care face dificilă evaluarea 

impactului asupra acestui factor de mediu. Cu toate acestea, pentru păstrarea aspectului 

autohton al peisajului, succesul proiectului depinde de capacitatea de integrare vizuală a lucrărilor 

de protecție în peisajul natural sau cvasi-natural existent. 

http://www.epmc.ro/
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Creșterea gradului de antropizare determină scăderea valorii peisagistice, una dintre 

marile provocări ale proiectului fiind efectuarea lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor în 

contextul păstrării sau al îmbunătățirii valorii vizuale și estetice a peisajului.  Din punctul de vedere 

al efectului estetic, impactul asupra peisajului este unul mai nuanțat: 

− peisajul poate fi afectat de manieră negativă în zona amplasamentelor în prezent 

neocupate de lucrări, actualmente lipsite de vegetație sau parțial acoperite cu vegetație 

autohtonă; 

− peisajul poate fi afectat de manieră pozitivă pe amplasamentele proiectului în care 

lucrările de protecție împotriva inundațiilor sunt actualmente aflate în diferite stadii de 

degradare sau afectate de depozitarea neconformă a deșeurilor. Amplasamentele 

afectate de lucrări degradate reprezintă o foarte mică parte din amplasamentele la nivelul 

cărora vor fi realizate lucrări. 

Principalul element de focus în peisajul din zona Călinești-Oaș este dat de luciul de apă al 

acumulării. Valoarea estetică ridicată a zonei, datorată în mare parte creării lacului de acumulare, 

a făcut din zona adiacentă lacului un important punct de atracție turistică la nivelul județului. 

Peisajul va fi afectat pe durata realizării lucrărilor la baraj de golirea acumulării, cu atât mai mult 

cu cât dinspre zona de intravilan unghiul de incidență și vizibilitatea sunt mari, iar peisajul este de 

mare profunzime. Este de așteptat ca această schimbare să determine o scădere temporară a 

activităților de turism din zonă, dependente de această resursă. 

Pe durata realizării lucrărilor, peisajul va fi afectat în sensul apariției pe traseele lucrărilor 

propuse, în zona digurilor și a malurilor erodate, a amenajărilor specifice organizărilor de șantier 

și fronturilor de lucru, în special în avalul acumulării, pe cursul de apă Tur, în zone de altfel private 

de activitate antropică intensă. Activitatea de realizare a lucrărilor se constituie astfel ca factor de 

presiune asupra peisajului. 

Zona digurilor este una cu un unghi de incidență ceva mai mare, asociind o vizibilitate mai 

mare, așadar la nivelul digurilor propuse a fi aduse la cotă, efectul etapei de realizare a lucrărilor 

va fi mai ușor perceput vizual. Spre deosebire de zonele de dig, malurile cursului de apă Tur sunt 

în mică măsură percepute vizual din zona drumurilor de acces sau din zona digurilor, în primul 

rând datorită vegetației ripariene și în unele cazuri datorită lungimii mai mari a banchetei dig-mal. 

http://www.epmc.ro/
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Astfel, efectul vizual al fronturilor de lucru este unul mai redus, cu caracter local, mai puțin 

perceput în context mai larg. Același lucru se poate spune și despre arealul cursului de apă Turț, 

care nu este accesibil din zona drumurilor de acces. Efectul estetic al realizării lucrărilor de 

protecție a malului cu zid de sprijin nu este unul care afectează peisajul perceput vizual. În ceea 

ce privește lucrările de protecție a malului cu zid de sprijin de pe cursul de apă Talna, acestea 

sunt propuse a fi realizate în localitatea Vama, în imediata proximitate a străzii Băilor. De altfel, 

cursul de apă Talna este la o distanță de cel mult 9 m față de ampriza drumului, în perioadele de 

viitură infrastructura drumului fiind susceptibilă a fi afectată. Această fâșie de teren este una 

acoperită cu vegetație ierboasă și cu arbori, aceasta creând un aspect estetic plăcut, pe lângă 

beneficiile de natură ecologică. Pentru menținerea caracterului cvasi-natural al peisajului este 

necesară păstrarea arborilor și limitarea intervențiilor în teren strict la nivelul amprizei lucrării. 

Relocările de dig propuse pentru lărgirea luncii inundabile vor mări vizibilitatea peisajului 

din arealele respective, mărind profunzimea peisajului. Cu toate acestea, etapa de dezafectare a 

structurilor de protecție va asocia un efect negativ nesemnificativ; acesta se va manifesta pe 

termen scurt.  

Modul în care se desfășoară etapa de realizare a lucrărilor și respectarea măsurilor de 

reducere a impactului asupra mediului propuse în prezenta documentație sunt condiții deosebit 

de importante pentru prevenirea apariției unor forme de impact semnificativ asupra peisajului. 

Astfel, caracterul discontinuu al lucrărilor, realizarea lucrărilor pe fronturi de lucru reduse, 

respectiv de maximum 300 m pe uscat și respectiv 100 de m în albia minoră, cu o distanță de cel 

puțin 4 km în linie dreaptă între fronturile de lucru, sunt măsuri necesar a fi asumate și respectate 

în vederea păstrării în limite acceptabile a impactului asupra peisajului asociat etapei de realizare 

a lucrărilor. De asemenea, va fi realizată igienizarea spațiilor de lucru, cu eliminarea tuturor 

deșeurilor din arealele de lucru, chiar dacă acestea nu provin din activitatea de realizare a 

lucrărilor. Este foarte important de precizat că la finalizarea lucrărilor și pe parcursul funcționării 

investiției, cu respectarea condițiilor impuse, peisajul își va recăpăta treptat aspectul. 

Pe durata funcționării investițiilor realizate prin proiect se apreciază că degradarea în 

timp a structurilor realizate în proiect poate să se constituie ca formă de impact negativ asupra 

peisajului. Prin urmare, este foarte importantă realizarea corespunzătoare a lucrărilor de 

http://www.epmc.ro/
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mentenanță, astfel încât să nu fie necesare proiecte majore de intervenție și reabilitare, ci mai 

degrabă intervenții punctuale, cu efecte minime asupra peisajului. 

Prognozarea impactului asupra peisajului în zona frontierei de stat și pe teritoriul Republicii 

Ungare 

Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

asupra peisajului pe teritoriul Republicii Ungare, având în vedere distanța lucrărilor propuse față 

de frontieră (2650 m), morfologia terenului și categoria de lucrări pe care le include proiectul 

propus.  

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact asupra peisajului în zona de frontieră și pe teritoriul Republicii Ungare.  

Prognozarea impactului asupra peisajului în zona de frontieră cu Ucraina și pe teritoriul 

Ucrainei 

Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

semnificativ asupra peisajului în alte areale decât cele afectate în mod direct pe durata realizării 

lucrărilor și la încheierea acestora sau în imediata proximitate a acestora. Cele mai apropiate 

lucrări față de zona de frontieră cu Ucraina sunt la 740 m, astfel încât pe durata realizării lucrărilor 

peisajul de pe teritoriul Ucrainei nu pot fi afectat negativ de proiect. 

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact asupra peisajului în zona de frontieră și pe teritoriul Ucrainei.  

4.6 MEDIU SOCIAL ȘI ECONOMIC 

În cadrul acestei secțiuni sunt identificate formele de impact asupra aşezărilor umane şi a 

altor obiective de interes public, alături de măsurile propuse în vederea reducerii sau eliminării 

acestora. 

În perioada de realizare a investiţiei propuse prin prezentul proiect, pot apărea o serie 

de forme de impact asupra populaţiei din vecinătatea amplasamentului cauzate de următoarele 

activități: 

− transportul şi manipularea materiilor prime şi auxiliare, care pot cauza disconfort prin 

zgomot şi creşterea concentraţiilor de pulberi în suspensie; 

http://www.epmc.ro/
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− depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie care poate 

crea disconfort din punct de vedere estetic; 

− desfăşurarea lucrărilor de execuţie concomitent cu alte lucrări realizate la nivel local poate 

crea un disconfort și îngreunarea traficul rutier în zona proiectului; 

− ocuparea temporară a unor suprafețe de teren publice sau private în vederea realizării 

lucrărilor propuse. 

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, 

potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu 

probabilitate ridicată de producere. Acesta se va resimţi cu precădere în zonele mai dens 

populate, respectiv în intravilanul localităților pe teritoriul cărora se desfășoară lucrările, zona 

construită fiind în multe situații, în proximitatea albiei râurilor. 

Odată încheiate lucrările, însă, impactul negativ cauzat de traficul și disconfortul urban din 

perioada execuției acestora se transformă în impact pozitiv semnificativ, datorită faptului că 

lucrările vor oferi protecție populației rezidente dar și asupra factorilor economici. 

Deși perioada de realizare a lucrărilor va determina cel mai probabil o scădere a activităților 

de turism din zonă, odată cu reumplerea lacului, aceste activități vor continua să se desfășoare 

cu frecvențele sezoniere obișnuite. 

Ca urmare a realizării proiectului, populația expusă riscului la inundații este redusă de la 

12875 de locuitori la 0 locuitori. Proiectul propus scoate de sub risc cele 4753 de proprietăți 

expuse. În ceea ce privește terenul agricol expus riscului, prin realizarea proiectului propus, cele 

5760 ha de teren agricol expuse riscului de inundații se vor situa în categoria de risc scăzut. Cu 

privire la cei 131,75 km de infrastructură de transport expuși riscului și cele 27 poduri/podețe 

actualmente expuse sunt scoase de sub incidența riscului. 

În ceea ce privește starea lucrărilor de gestionare a riscului la inundații ca urmare a 

realizării proiectului propus, se precizează următoarele: 

− din lungimea totală de terasamente și diguri, respectiv 131,6 km 

o 90% se vor afla în stare bună sau mai bună; 

o 10% se vor afla în stare echitabilă; 

o 0% se vor afla în stare proastă sau mai scăzut; 

http://www.epmc.ro/
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− din lungimea totală de curs de apă protejat la riscurile de producere a inundațiilor, respectiv 

62,8 km 

o 78% se vor afla în stare bună sau mai bună; 

o 11% se vor afla în stare echitabilă; 

o 11% se vor afla în stare proastă sau mai scăzut; 

− din lungimea totală de protecție a malurilor, respectiv 27,5 km 

o 100% se vor afla în stare bună sau mai bună; 

o 0% se vor afla în stare echitabilă; 

o 0% se vor afla în stare proastă sau mai scăzut; 

− din volum total al acumulărilor de atenuare a viiturilor, mărit de la 18.413.000 mc la 

21.413.000 mc 

o 95% se va afla în stare bună sau mai bună; 

o 5% se va afla în stare echitabilă; 

− din volumul total al acumulărilor nepermanente de atenuare a viiturilor, mărit de la 

1.193.000 mc la 21.593.000 mc 

o 95% se va afla în stare bună sau mai bună; 

o 5% se va afla în stare echitabilă; 

− suprafața totală a zonelor inundabile va crește de la 6,6 kmp la 16,8 kmp.  

Pe durata etapei de realizare a proiectului propus, vor fi create locuri de muncă pentru 45 

de persoane.  

În cea mai mare parte, amplasamentele lucrărilor sunt la distanță față de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu, prin urmare realizarea proiectului propus nu prezintă potențial impact 

negativ semnificativ asupra elementelor sus-menționate. Pentru amplasamentele care se 

suprapun cu zona de protecție a siturilor arheologice, autorizarea executării construcțiilor se va 

face conform avizului emis de Ministerul Culturii. În eventualitatea în care fronturile de lucru sunt 

situate în vecinătatea obiectivelor cu valoare de patrimoniu, se va avea în vedere ca realizarea 

lucrărilor să nu producă perturbații asupra acestora. Impactul va fi unul negativ nesemnificativ, 

produs în general de vibrații și de antrenarea particulelor în suspensie, dar se vor lua măsuri 

pentru prevenirea acestor surse de poluare. 
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În perioada de funcționare a investiției, degradarea în timp a lucrărilor realizate poate 

genera un impact negativ nesemnificativ indirect asupra populației, prin afectarea calității apei și 

a aerului pe sectorul în cauză și în aval de acesta și prin deprecierea valorii estetice a zonei 

afectate de lucrare. Totodată, pe durata funcționării investiției, restaurarea luncii inundabile 

propuse va afecta proprietarii de teren pe ale căror terenuri se desfășoară aceasta, prin 

potențialele restricții de construire impuse. Cu toate acestea, în perioada de funcţionare a 

investiţiei impactul asociat proiectului propus este unul direct pozitiv, cu mare extindere şi cu 

probabilitate ridicată de producere, datorat reducerii semnificative a riscului de producere a 

inundațiilor în zona proiectului. Pe durata funcționării investițiilor realizate prin proiectului propus, 

vor fi create locuri de muncă pentru 8 persoane.  

Prognozarea impactului asupra mediului social și economic de pe teritoriul Republicii 

Ungare 

Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

semnificativ asupra mediului social și economic. Cea mai apropiată localitate de pe teritoriul 

Republicii Ungare față de lucrările propuse prin proiect este situată la o distanță de aproximativ 

4970 m sud-vest (localitatea Garbolc), prin urmare mediul social și economic nu riscă a fi afectat 

de efectele lucrărilor în etapa de execuție. 

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact negativ asupra mediului social și economic de pe teritoriul Republicii Ungare. Modelarea 

hidraulică a demonstrat un control mai eficient al debitelor excesive ca urmare a realizării 

proiectului propus, în sensul reducerii debitului cu probabilitatea de producere de 1% pe râul Tur 

în amonte de graniță de la 470 mc/s în situația actuală, la 290 mc/s în situația proiectată, cu efect 

pozitiv asupra gestionării debitelor în avalul graniței. 

Atât pe durata realizării proiectului propus, cât și în etapa de funcționare/ operare a 

investițiilor realizate vor fi respectate prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, 

astfel încât mediul social și economic nu va fi afectat negativ de proiect, în niciuna dintre etapele 

sale. 

Prognozarea impactului asupra mediului social și economic de pe teritoriul Ucrainei 

http://www.epmc.ro/
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Cea mai apropiată localitate de pe teritoriul Ucrainei față de lucrările propuse prin proiect 

este situată la o distanță de aproximativ 2300 m nord-vest (localitatea Fertesholmash). Având în 

vedere distanța semnificativă, se apreciază că mediul social și economic de pe teritoriul Ucrainei 

nu riscă a fi afectat pe durata realizării lucrărilor. 

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact negativ asupra mediului social și economic de pe teritoriul Ucrainei. Modelarea hidraulică 

a demonstrat un control mai eficient al debitelor excesive ca urmare a realizării proiectului propus, 

în sensul reducerii debitului cu probabilitatea de producere de 1% pe râul Tur în amonte de graniță 

de la 470 mc/s în situația actuală, la 290 mc/s în situația proiectată, cu efect pozitiv asupra 

gestionării debitelor în avalul graniței. 

Atât pe durata realizării proiectului propus, cât și în etapa de funcționare/ operare a 

investițiilor realizate vor fi respectate prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, 

astfel încât mediul social și economic din zona frontierei nu va fi afectat negativ de proiect, în 

niciuna dintre etapele sale. 

4.7 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR 

În ceea ce priveşte proiectul propus, principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt cele din 

perioada de execuţie a lucrărilor şi sunt asociate utilajelor folosite în această etapă. Activităţile 

generatoare de zgomot şi vibraţii sunt: 

− transportul pe amplasament al materiei prime necesare realizării investiţiei; 

− manipularea materialelor de construcţie, descărcarea şi depozitarea acestora pe 

amplasament; 

− lucrările desfăşurate la fronturile de lucru (excavarea solului, realizarea lucrărilor de 

consolidare a malurilor, aducerea de cotă a digurilor, conduc la creşterea nivelului de 

zgomot în zona amplasamentului); 

− compactarea solului și pământului depus în cadrul lucrărilor de îndiguire.  

Utilaje folosite şi puteri acustice asociate: 

− încărcătoare tip buldozer    Lw  100 dB(A); 
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− excavatoare      Lw  104 dB(A); 

− autocamioane      Lw  110 dB(A); 

− compactor autopropulsat     Lw  105 dB(A); 

− autobetonieră     Lw  95 dB(A); 

− autocisternă      Lw  95 dB(A). 

Nivelul de zgomot este reglementat prin STAS, norme pentru diverse tipuri de utilaje, 

vehicule, pentru incinte industriale etc, în funcţie de natura şi tipul de zgomot. Limitele maxim 

admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic sunt precizate 

în STAS 10009-2017 „Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”. Prin acest 

STAS sunt impuse şi restricţii în funcţionarea utilajelor grele. Pentru obiectivul vizat, zgomotul 

produs de utilajele şi vehiculele care se vor utiliza pentru operaţiile de pe amplasament va trebui 

să se încadreze în următoarele limite: 65 dB la limita incintei, respectiv 90 dB în interiorul incintei, 

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. 

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ moderat, pe termen scurt, 

reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate ridicată de producere. 

Realizarea lucrărilor pe fronturi de lucru de maximum 300 m pe uscat și maximum 100 m în albii, 

cu distanța minimă de 4 km în linie dreaptă între fronturile de lucru va permite menținerea 

zgomotului și a emisiilor în limite admisibile și prevenirea disconfortului fonic. 

În perioada de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect, potențialele surse de zgomot 

și vibrații sunt cele asociate mentenanței acestora și sunt reprezentate de traficul autovehiculelor 

și de funcționarea utilajelor necesare activităților de intervenție. Potenţialul impact asociat acestor 

surse de poluare este unul direct, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi 

complexitate şi extindere şi cu probabilitate ridicată de producere. 

Prognozarea impactului asupra din punctul de vedere al zgomotului și vibrațiilor pe teritoriul 

Republicii Ungare 

Cea mai apropiată localitate de pe teritoriul Republicii Ungare față de lucrările propuse prin 

proiect este situată la o distanță de aproximativ 4970 m sud-vest (localitatea Garbolc). Având în 

vedere acest aspect, se apreciază că zgomotul și vibrațiile produse în etapa de realizare a 
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lucrărilor nu vor constitui un factor de presiune pentru populația de pe teritoriul Republicii Ungare. 

Respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului propuse și a cerințelor privind 

performanța utilajelor folosite la realizarea lucrărilor va contribui la menținerea impactului la nivel 

nesemnificativ pentru populație și speciile de faună vulnerabile. 

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact negativ din punctul de vedere al agomotului și vibrațiilor pe teritoriul Republicii Ungare.  

Prognozarea impactului din punctul de vedere al zgomotului și vibrațiilor pe teritoriul 

Ucrainei 

Cea mai apropiată localitate de pe teritoriul Ucrainei față de lucrările propuse prin proiect 

este situată la o distanță de aproximativ 2300 m nord-vest (localitatea Fertesholmash). Având în 

vedere distanța semnificativă, se apreciază că zgomotul și vibrațiile produse în etapa de realizare 

a lucrărilor nu vor constitui un factor de presiune pentru populația de pe teritoriul Ucrainei. 

Respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului propuse și a cerințelor privind 

performanța utilajelor folosite la realizarea lucrărilor va contribui la menținerea impactului la nivel 

nesemnificativ pentru populație și speciile de faună vulnerabile. 

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact negativ din punctul de vedere al agomotului și vibrațiilor pe teritoriul Ucrainei.  

4.8 EFECTE ALE PROIECTULUI PROPUS ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ 

Amplasamentul lucrărilor propuse se află în proximitate față de granița nord-vestică a țării 

cu Ucraina și respectiv în proximitatea zonei de frontieră cu Republica Ungară. Lucrările de 

aducere la cotă a digului de pe malul drept al râului Tur se încheie la o distanță de aproximativ 

740 m față de frontiera cu Ucraina, iar lucrările de aducere la cotă de pe malul stâng al râului Tur 

urmează granița cu Ucraina la o distanță de aproximativ 910 m. În ceea ce privește proximitatea 

cu frontiera față de Republica Ungară, lucrările de aducere la cotă a digului de pe malul stâng al 

râului Tur se desfășoară la o distanță de aproximativ 2650 m față de frontieră. Cu privire la 

lucrările în albie, cel mai apropiat prag de fund și consolidările de mal aferente sunt propuse la o 

distanță de aproximativ 930 m în linie dreaptă, respectiv 1700 m pe cursul de apă față de Ucraina 

și 2700 m în linie dreaptă, respectiv 5000 m pe cursul de apă față de granița cu Republica Ungară. 
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Având în vedere situarea în proximitatea frontierei de stat a proiectului propus, atât 

Republica Ungară, cât și Ucraina și-au comunicat intenția de a participa la procedura de evaluare 

a impactului asupra mediului. Sursele și formele de impact asupra factorilor de mediu pe teritoriul 

părților afectate au fost evaluate la nivelul fiecărui factor de mediu în parte în cadrul secțiunilor 

de mai sus. În completarea acestora, conform solicitărilor Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, transmise prin adresa nr. 30060/MF/07.04.2020 și nr. DEICP/120101/12.06.2020, 

prezentăm posibilele efecte ale activităților de pe graniță, făcându-se o legătură directă între 

acestea și lucrările propuse, posibilul impact asupra teritoriilor vecine determinat de creșterea 

debitului pe râul Tur, ca urmare a măririi capacității de tranzitare a debitelor de viitură și influența 

debitelor mari cauzate de ploi abundente, precum și de fenomenele extreme. 

Posibile efecte ale activităților de pe graniță pe teritoriul Republicii Ungare și al Ucrainei 

Localitatea cea mai apropiată de pe teritoriul Republicii Ungare față de lucrările propuse 

prin proiect este situată la o distanță de aproximativ 4970 m sud-vest (localitatea Garbolc). În 

ceea ce privește teritoriul Ucrainei, localitatea cea mai apropiată față de lucrările propuse prin 

proiect este la o distanță în linie dreaptă de aproximativ 2300 m nord-vest (localitatea 

Fertesholmash). Organizările de șantier care vor fi amenajate pentru realizarea lucrărilor sunt 

situate la distanță mare față de frontiera de stat. Cea mai apropiată organizare de șantier este 

cea din zona confluenței Turului cu afluentul Turț și este situată la 12,8 km (12800 m) față de 

granița cu Ucraina și la 15,3 km (15300 m) față de granița cu Republica Ungară. Activitățile de 

transport al materiilor prime și auxiliare folosite pentru realizarea lucrărilor se vor desfășura pe 

traseul dintre organizările de șantier și fronturile de lucru.  Având în vedere distanța receptorilor 

sensibili de pe teritoriul statelor vecine față de fronturile de lucru și față de organizările de șantier, 

se apreciază că probabilitatea ca emisiile atmosferice de la transportul materiilor prime și auxiliare 

și emisiile fugitive rezultate din operațiunile desfășurate în vederea realizării lucrărilor, zgomotul 

și vibrațiile produse în etapa de realizare a lucrărilor să constituie o sursă de disconfort pentru 

populația, mediul social și economic și pentru speciile de faună de pe teritoriul Republicii Ungare 

și Ucrainei este una foarte redusă. Respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra 

mediului propuse și a cerințelor privind performanța utilajelor folosite la realizarea lucrărilor va 

contribui la menținerea eventualelor forme de impact la nivel nesemnificativ pentru receptorii 

sensibili, respectiv populație, mediu social-economic și speciile de faună.  
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Lucrările propuse prin proiectul propus nu sunt de natură să producă un impact negativ 

semnificativ asupra corpurilor de apă de pe teritoriul Republicii Ungare. Pe tot parcursul 

desfășurării lucrărilor și în perioada de funcționare a acestora va fi respectat Acordul dintre 

Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și 

utilizarea durabilă a apelor de frontieră, fiind asigurat tranzitul de debit în aval de baraj prin golirea 

de fund. 

Aceste efecte constau în modificarea locală a unor parametrii fizico-chimici, precum 

turbiditatea și gradul de oxigenare, cu precădere în etapa de golire a acumulării. Probabilitatea 

de apariție a acestor forme de impact este una redusă. Din punctul de vedere al magnitudinii, 

impactul asociat acestor forme de impact este unul nesemnificativ, intensitatea impacului fiind 

una redusă. În ceea ce privește extinderea impactului, aceasta este, de asemenea, una redusă, 

efectele produse de golire fiind locale. Efectele produse de golirea acumulării au caracter 

reversibil și se manifestă temporar; în momentul opririi procesului de golire și al încheierii etapei 

de realizare a lucrărilor, factorii perturbatori ai parametrilor fizico-chimici fiind înlăturați. Se 

precizează însă că pe toată durata realizării lucrărilor vor fi asigurate debitul de servitute și 

ecologic prin golirea de fund a barajului, astfel încât efectele etapei de realizare a lucrării asupra 

corpurilor de apă de suprafață din aval, cu precădere asupra corpurilor de apă din avalul frontierei 

de stat este unul nesemnificativ. Cantitatea și dinamica debitului pe cursurile de apă din avalul 

frontierei de stat, conectivitatea cu apele subterane continuitatea longitudinală și laterală și 

condițiile morfologice ale corpurilor de apă Tur superior AEQ083 nu vor fi afectate semnificativ 

de realizarea proiectului propus. Eventualele surse de impact asupra calității chimice a apelor 

sunt constituite de scurgerile accidentale de hidrocarburi de la utilajele folosite la realizarea 

lucrărilor. Probabilitatea de producere a unor scurgeri de substanțe în ape pentru ca acestea să 

constituie sursă de impact la distanță mare în aval este una foarte redusă în condițiile respectării 

condițiilor de organizare de șantier și a măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra apei 

propuse prin prezenta documentație. O eventuală contaminare este una de magnitudine 

nesemnificativă. Fitoplactonul și macrofitele pot fi afectate indirect, de manieră nesemnificativă 

de o ușoară creștere a materiilor în suspensie și implicit de reducerea cantității de lumină. Totuși, 

cele mai apropiate lucrări din albia râului Tur în raport cu corpul de apă Tur superior AEQ083 sunt 

la o distanță de 5000 m, suficient de mare încât să nu se resimtă efecte ale realizării lucrărilor. 
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În ceea ce privește fauna piscicolă, poate fi înregistrată o creștere a densității ihtiofaunei 

pe perioada desfășurării lucrărilor cauzată de perturbarea fenomenului de migrație în amonte a 

acestora. Orice efect al lucrărilor propuse asociază un caracter nesemnificativ, o manifestare pe 

termen scurt, extindere și complexitate reduse și un caracter reversibil. 

Aceleași surse și forme de impact enumerate anterior se pot manifesta în zona corpului 

de apă de frontieră cu Ucraina. Sectorul de frontieră al cursului de apă este situat la aproximativ 

930 m față de cea mai apropiată lucrare propusă a fi realizată în albia râului Tur. Distanța mai 

redusă pe cursul de apă față de arealele unde vor fi realizate lucrări poate cauza ușoare efecte 

în cadrul etapei de realizare a lucrărilor propuse prin proiect. Aceste efecte constau în modificarea 

locală a unor parametrii fizico-chimici, precum turbiditatea și gradul de oxigenare, cu precădere 

în etapa de golire a acumulării. Probabilitatea de apariție a acestor forme de impact este una 

redusă. Din punctul de vedere al magnitudinii, impactul asociat acestor forme de impact este unul 

nesemnificativ, intensitatea impacului fiind una redusă. În ceea ce privește extinderea impactului, 

aceasta este, de asemenea, una redusă, efectele produse de golire fiind locale. Efectele produse 

de golirea acumulării au caracter reversibil și se manifestă temporar; în momentul opririi 

procesului de golire și al încheierii etapei de realizare a lucrărilor, factorii perturbatori ai 

parametrilor fizico-chimici fiind înlăturați. Se precizează însă că pe toată durata realizării lucrărilor 

vor fi asigurate debitul de servitute și ecologic prin golirea de fund a barajului, astfel încât efectele 

etapei de realizare a lucrării asupra corpului de apă din secțiunea de frontieră este unul 

nesemnificativ. Nu există premisele producerii unui impact asupra corpurilor de apă de pe 

teritoriul Ucrainei pe durata realizării lucrărilor. 

Atât pe durata realizării proiectului propus, cât și în etapa de funcționare/ operare a 

investițiilor realizate vor fi respectate prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră.  

Etapa de funcționare a proiectului propus nu asociază apariția unor surse și forme de 

impact negativ din punctul de vedere al emisiilor atmosferice, al zgomotului și vibrațiilor specifice 

lucrărilor de infrastructură asupra populației, mediului social-economic și a altor receptori sensibili 

de pe teritoriul Republicii Ungare și al Ucrainei. Modelarea hidraulică a demonstrat un control mai 

eficient al debitelor excesive ca urmare a realizării proiectului propus, în sensul reducerii debitului 
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cu probabilitatea de producere de 1% pe râul Tur în amonte de graniță de la 470 mc/s în situația 

actuală, la 290 mc/s în situația proiectată. 

Posibilul impact asupra teritoriilor vecine din Republica Ungară, Ucraina și determinat de 

creșterea debitului pe râul Tur, ca urmare a măririi capacității de tranzitare a debitelor de viitură 

Așa cum a fost precizat și anterior, modelarea hidraulică a debitelor cu probabilitatea de 

producere de 1% a demonstrat un control mai eficient al debitelor excesive ca urmare a realizării 

proiectului propus. Mărirea capacității de tranzitare a debitelor va fi realizată prin lucrări de 

eliminare a obstacolelor din albie, cu efect local, menite a facilita tranzitul de debit în perioade de 

viitură. Realizarea polderului Dimoșag cu un volum de atenuare W=20,4 mil mc, reabilitarea și 

punerea în funcțiune a acumulărilor nepermanente Tămășeni și Hodoș, restaurarea luncii 

inundabile prin relocarea unor diguri și crearea zonelor umede prin deversarea controlată a 

digurilor sunt elemente care oferă un control mai eficient al debitelor de viitură. În situația 

existentă, în eventualitatea producerii unui debit cu frecvența de 1 la 100 de ani, modelarea 

hidraulică a debitelor a pus arătat un debit de 470 mc/s pe râul Tur în amonte de granița de stat 

în situația actuală a lucrărilor de protecție. În regimul proiectat prin proiect, ca urmare a realizării 

lucrărilor propuse, modelarea hidraulică a arătat un debit atenuat de 290 mc/s, cu efect pozitiv 

semnificativ asupra gestionării debitelor de viitură. 

Pe durata realizării lucrărilor, tranzitul de debit la baraj va fi realizat prin intermediul celor 

2 fire ale golirii de fund. Cele două fire ale golirii de fund vor fi reabilitate pe rând, astfel încât să 

existe posibilitatea asigurării debitului în aval prin golirea de fund în orice moment al execuției 

lucrărilor din proiect.  

Atât pe durata realizării proiectului propus, cât și în etapa de funcționare/ operare a 

investițiilor realizate vor fi respectate prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, 

astfel încât populația, mediul social și economic și ceilalți factori de mediu nu vor fi afectați negativ 

de proiect, în niciuna dintre etapele sale. 

Influența debitelor mari cauzate de ploi abundente, precum și de fenomenele extreme 

În ceea ce privește influența debitelor mari cauzate de ploi abundente și de fenomene 

extreme asupra teritoriilor și receptorilor din Republica Ungară și Ucraina  este necesară a se 

face distincție între etapa de realizare a lucrărilor și etapa de funcționare/operare a acestora. 
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În ceea ce privește etapa de realizare a lucrărilor, pe parcursul desfășurării lucrărilor, 

tranzitul de debit la baraj va fi realizat prin cele două fire ale golirii de fund. Lucrările propuse vor 

fi realizate începând cu sezonul de primăvară, când lacul va fi parțial golit. Nivelul constant în lac 

se va menține cu ajutorul batardoului cu înălțimea de 2 m ce va fi realizat. În eventualitatea în 

care pe parcursul desfășurăriii lucrărilor vor avea loc debite foarte mari care să impună folosirea 

capacității de atenuare a lacului Călinești-Oaș, se va deversa batardoul, iar astfel se va interveni 

pentru controlul debitelor de viitură. Este important de precizat că toată perioada de realizare a 

lucrărilor, de la debutul golirii și până la încheierea umplerii acumulării, se vor desfășura având 

toate informațiile necesare privind prognoza meteorologică a perioadelor următoare respective, 

precum și prognozele hidrologice, care vor contribui la controlul deplin al situațiilor cu excedent 

pluviometric sau cu alte fenomene extreme.  

Cu privire la etapa de funcționare a lucrărilor propuse, influența pozitivă semnificativă a 

lucrărilor propuse în gestionarea mai eficientă a debitelor mari cauzate de ploi abundente și de 

fenomenele extreme a fost demonstrată prin modelarea hidraulică a debitelor cu probabilitate de 

producere de 1%, prin care s-a arătat că în situația proiectată debitul atenuat în amonte de graniță 

va fi de 290 mc/s, spre deosebire de 470 mc/s în situația actuală. Astfel, efectele asupra arealelor 

de frontieră și din aval de aceasta, în Republica Ungară și Ucraina sunt pozitive. 

5 EFECTE SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA 

ASUPRA MEDIULUI 

Impactul asociat proiectului propus atât în etapa de realizare a acestuia, cât și în etapa de 

funcționare este descris detaliat în cadrul capitolului 4. Factorii de mediu susceptibili a fi afectați 

semnificativ prin realizarea proiectului propus sunt reprezentați de factorul de mediu apă, în 

special morfologia albiei, zona ripariană și comunitățile acvatice. În vederea stabilirii naturii, 

magnitudinii, extinderii, reversibilității și complexității impactului asociat al proiectului asupra 

acestor factori de mediu a fost realizat și un studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de 

apă ale cărui concluzii sunt incluse în prezenta documentație. Pentru evaluarea impactului asupra 

speciilor și habitatelor de interes comunitar, a fost realizat un studiu de evaluare adecvată ale 

cărui concluzii sunt, de asemenea, integrate în prezentul raport. 
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Cu respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului incluse în cele două 

studii sus-menționate și preluate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, impactul 

asupra factorilor de mediu este unul situat în limite acceptabile, efectele realizării proiectului 

nefiind negative semnificative. 

Având în vedere natura proiectului, aspectele de mediu susceptibile a fi afectate în mod 

semnificativ de proiect pe durata realizării lucrărilor propuse prin proiect sunt morfologia albiei, cu 

precădere datorită lucrărilor de amenajare a pragurilor de fund și a pragurilor de cădere și 

lucrărilor de consolidare a malurilor, dar și biodiversitatea și peisajul, perturbate cu precădere pe 

durata execuției lucrărilor, prin activitatea de șantier specifică lucrărilor.  

5.1 CONSTRUIREA ȘI EXISTENȚA PROIECTULUI 

Bazinul hidrografic al râului Tur a fost identificat ca zonă cu risc semnificativ de producere 

a inundațiilor. Realizarea proiectului propus are ca scop asigurarea protecției populației la debite 

cu probabilitatea de producere de 0,5% în mediul urban și 1% în mediul rural în bazinul hidrografic 

al râului Tur, prin urmare efectele asociate proiectului sunt unele semnificativ pozitive pentru 

populația expusă riscului. 

Ca soluție tehnică, proiectul propus îmbină soluțiile de infrastructură verde pentru 

gestionarea debitelor excedentare cu soluții gri-verzi și gri, cu atenție sporită în ceea ce privește 

efectele asupra componentei biotice, având în vedere că mare parte din arealul care face obiectul 

proiectului prezintă interes conservativ și se află în arii naturale protejate. 

În cadrul capitolului 4 și al secțiunilor 5.3 – 5.6 sunt furnizate informații atât cu privire la 

sursele și formele de impact asociate proiectului, atât în etapa de construire, cât și în etapa de 

existență/funcționare a lucrărilor propuse prin proiect. Efectele potențiale de poluare a factorilor 

de mediu sunt cele asociate etapei de realizare a investiției propuse și se pot datora pe de o parte 

intervențiilor realizate prin lucrările propuse și unor potențiale incidente sau nerespectări ale 

măsurilor de prevenire a impactului recomandate. Factorii de mediu susceptibili la a resimți un 

impact mai pronunțat ca urmare a realizării lucrărilor sunt apa și biodiversitatea acvatică. Este de 

așteptat ca și ulterior încheierii lucrărilor să se păstreze unele efecte asupra factorilor de mediu 

(spre exemplu modificări locale ale transportului de sedimente cauzate de lucrările de consolidare 
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a malurilor, de realizarea pragurilor de fund și a celor de cădere), însă în condițiile respectării 

măsurilor de prevenire și reducere a impactului asupra factorilor de mediu, se apreciază că 

efectele produse nu vor avea un caracter semnificativ. 

Pe durata realizării proiectului propus, impactul asociat proiectului este unul potențial 

negativ în zonele direct afectate de lucrări, la nivelul fronturilor de lucru și al organizărilor de 

șantier. În ceea ce privește lucrările realizate în albie, modificări ale turbidității, temperaturii sau 

ale gradului de oxigenare pot apărea și în aval de amplasamentele propriu-zise ale lucrărilor 

propuse, efectul acestora diminuându-se progresiv pe măsură ce crește distanța față de frontul 

de lucru. Cu privire la populație, impactul asociat realizării lucrărilor este unul ce se extinde în 

principal la nivelul și în imediata vecinătate a organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru și a 

căilor de acces spre organizările de șantier și spre fronturile de lucru.  

În perioada de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect nu se estimează a fi premise 

ale producerii unor poluări asupra factorilor de mediu, investiția realizată nefiind de natură a 

genera poluare. Efectele asupra populației însă sunt unele benefice și care exced zona la nivelul 

căreia au fost amenajate. Ca și consecință a naturii lucrărilor propuse, impactul asupra factorilor 

de mediu se caracterizează prin complexitate redusă, cu extindere moderată, cu efecte atât pe 

durată redusă, cât și pe termen mediu și lung. De asemenea, impactul asociat proiectului este 

atât direct, cât și indirect, cu extindere medie și cu caracter reversibil. 

Efectele potențiale de poluare a factorilor de mediu sunt cele asociate etapei de realizare 

a investiției propuse și se pot datora pe de o parte intervențiilor realizate prin lucrările propriu-zise 

și unor potențiale incidente sau nerespectări ale măsurilor de prevenire a impactului 

recomandate. Factorii de mediu susceptibili la a resimți un impact mai pronunțat ca urmare a 

realizării lucrărilor sunt apa și biodiversitatea acvatică. Pentru evaluarea exhaustivă a naturii, dar 

și a magnitudinii impactului asupra tuturor factorilor de mediu în general și în special asupra 

factorilor de mediu apă și biodiversitate au fost desfășurare investigații în teren începând din 

octombrie 2019 și până în noiembrie 2019 și mai 2021, inclusiv pescuit științific în diferite locații 

propuse din arealele propuse spre amenajare atât pe cursul de apă principal, al Turului, cât și pe 

afluenții acestuia. Pe durata realizării proiectului propus, impactul asociat proiectului este unul 

potențial negativ în zonele direct afectate de lucrări, la nivelul fronturilor de lucru și al organizărilor 

de șantier. În ceea ce privește lucrările realizate în albie, modificări ale turbidității, temperaturii 
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sau ale gradului de oxigenare pot apărea și în aval de amplasamentele propriu-zise ale lucrărilor 

propuse. Cu privire la populație, impactul asociat realizării lucrărilor este unul ce se extinde în 

principal la nivelul și în imediata vecinătate a organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru și a 

căilor de acces spre organizările de șantier și spre fronturile de lucru. În perioada de funcționare 

a lucrărilor propuse prin proiect nu se estimează a fi premise ale producerii unor poluări asupra 

factorilor de mediu, investiția realizată nefiind de natură a genera poluare. Efectele asupra 

populației însă sunt unele benefice și care exced zona la nivelul cărora lucrările au fost 

amenajate. Ca urmare a realizării proiectului, populația expusă riscului la inundații este redusă 

de la 12875 de locuitori la 0 locuitori. Proiectul propus scoate de sub risc cele 4753 de proprietăți 

expuse. În ceea ce privește terenul agricol expus riscului, prin realizarea proiectului propus, cele 

5760 ha de teren agricol expuse riscului de inundații se vor situa în categoria de risc scăzut. Cu 

privire la cei 131,75 km de infrastructură de transport expuși riscului și cele 27 poduri/podețe 

actualmente expuse sunt scoase de sub incidența riscului. 

Ca și consecință a naturii lucrărilor propuse, impactul asupra factorilor de mediu se 

caracterizează prin complexitate redusă, cu extindere moderată, cu efecte atât pe durată redusă, 

cât și pe termen mediu și lung. De asemenea, impactul asociat proiectului este atât direct, cât și 

indirect și cu caracter reversibil. Pentru fiecare din factorii de mediu, în cadrul capitolului VI este 

caracterizat distinct impactul asociat lucrărilor. 

Demersurile pentru reglementarea condiţiilor în care se va realiza proiectul propus au 

debutat cu solicitarea certificatului de urbanism pe suprafeţele acoperite de zona vizată. 

În vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul propus, pe lângă actul de 

reglementare din domeniul protecției mediului, prin certificatul de urbanism emis au fost solicitate 

avizele primăriilor unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se desfășoară proiectul, 

respectiv avizele sau acordurile următoarelor instituții: 

1. M.I. – M.A.N – S.R.I; 

2. Statul Major General; 

3. C.N.A.I.R; 

4. Administrației Naționale Apele Române; 

5. S.N. C.F.R.; 

6. Transgaz; 
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7. Ministerulul Culturii și Identității Naționale; 

8. Transelectrica; 

9. M.A.D.R.; 

10. A.N.I.F; 

11. Administratorii următoarelor subsisteme: drum județean, drum comunal, drum de 

exploatare, străzi, rețele de fibră optică și telefonie, rețele electrice, rețele de distribuție a gazelor 

naturale, rețele de apă și canalizare; 

12. Acord I.S.C; 

13. Acordul proprietarilor de terenuri afectați de lucrările propuse. 

La data elaborării prezentei documentații au fost demarate demersurile în vederea obținerii 

avizelor și acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism aferente proiectului propus, cea mai 

mare parte dintre actele de reglementare fiind obținute. 

5.2 UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE 

La realizarea proiectului propus vor fi folosite atât materiale de proveniență naturală, 

precum pământul, piatra spartă, anrocamentele, solul, nisipul, pietrișul și balastul, cât și materiale 

artificiale. Prin natura lor, lucrările necesită un volum mare de pământ, material local pentru 

umpluturi și piatră naturală pentru realizarea lucrărilor de terasamente și a celor de consolidare a 

malurilor. Totodată, digurile propuse a fi reabilitate sau aduse la cotă vor fi amenajate cu un strat 

de pământ vegetal. Apa este de asemenea o resursă folosită la realizarea proiectului. Astfel, va 

fi folosită apă potabilă îmbuteliată pentru personalul care va lucra la realizarea lucrărilor din 

proiect, va fi folosită apă în scop igienico-sanitar la containerele sanitare vidanjabile care vor fi 

amenajate la nivelul organizărilor de șantier și apă folosită în scop tehnologic pentru umectarea 

fronturilor de lucru în sezonul cald și în perioadele în care este o umiditate foarte scăzută a aerului 

cu sporirea gradului de antrenare a particulelor fine de sol de vânt. Resursele minerale utilizate 

se procură din cariere de piatră atestate (piatra spartă, anrocamentele etc), din balastiere atestate 

(nisip, balast și pietriș). Nicio resursă naturală dintre cele enumerate mai sus nu va fi procurată 

din amplasamentul lucrării, altul decât materialul de excavații rezultat din pregătirea terenului, 

care va fi refolosit la realizarea lucrărilor de umplutură. Pământurile vegetale rezultate în urma 
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decopertărilor se vor păstra până la finalizarea terasamentelor și vor fi apoi utilizate la acoperirea 

în strate de 10-20 cm a digurilor. În structura prismului din anrocamente vor fi plantați lăstari din 

speciile Salix alba, Salix fragilis, Populus alba și Populus nigra, achiziționați de la pepiniere sau 

recuperați din lucrările de pregătire a terenului. 

Inventarul materiilor prime și auxiliare folosite la realizarea lucrărilor și cantitățile aferente 

estimate sunt prezentate în secțiunea 1.7.1 a raportului privind impactul asupra mediului. 

5.3 EMISIA DE POLUANȚI, ZGOMOT, VIBRAȚII, LUMINĂ, CĂLDURĂ ȘI RADIAȚII 

În cadrul acestei secțiuni sunt inventariate principalele surse potențiale de poluanți asociați 

realizării proiectului propus. În ceea ce privește etapa de funcționare a proiectului propus, aceasta 

nu este generatoare de emisii poluante, prin urmare sursele potențiale inventariate în cele ce 

urmează sunt asociate etapei de execuție a lucrărilor. 

În ceea ce privește calitatea factorilor de mediu în Republica Ungară și în Ucraina, se 

precizează că proiectul propus nu asociază surse de poluare a solului și subsolului, a apelor de 

suprafață și subterane și a aerului pe durata realizării investițiilor și pe durata funcționării acestora. 

5.3.1 Poluanți fizici și chimici ai solului și subsolului 

Poluarea fizică a solului este reprezentată de acțiunile care cauzează degradarea 

funcționării normale a solului ca suport și mediu de viață a ecosistemelor naturale și antropice. În 

etapa de realizare a proiectului propus, excavarea și compactarea solului se constituie ca factori 

de poluare fizică a solului, iar în cadrul proiectului vor fi realizate aceste operațiuni în vederea 

aducerii la cotă a digurilor, a pregătirii terenului pentru realizarea lucrărilor de protecție a malurilor, 

de stabilizare a talvegului, la relocarea digurilor și la realizarea digului de contur al polderului 

Dimoșag, prin înlăturarea stratului vegetal și tasare/compactare cu efect asupra aerației solului. 

În marea majoritate a cazurilor, efectele acestor lucrări vor dispărea pe măsură ce se închid 

fronturile de lucru. În lipsa contaminării de natură chimică, la încheierea etapei de realizare a 

lucrărilor, solul îți va recăpăta starea și funcțiile inițiale. Impactul asociat acestor surse de poluare 

este unul direct, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate, cu 

extindere moderată şi cu probabilitate mare de producere. 
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Sursele de poluanți chimici ai solului și subsolului sunt reprezentate de eventualele 

scurgeri accidentale de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect 

(combustibili, uleiuri minerale etc). Produsele petroliere se pot scurge pe amplasament de la 

motoarele autovehiculelor care transportă și manipulează materiale de construcţie. Aceste surse 

de impact au caracter accidental. Asigurând starea de funcționare optimă a utilajelor la nivelul 

organizării de șantier și la nivelul fronturilor de lucru și respectând zonele de depozitare a 

materiilor prime și a deșeurilor rezultate stabilite în cadrul proiectului, poluarea solului și a 

subsolului poate fi cu ușurință prevenită. O altă sursă cu caracter accidental de poluare chimică 

a solului/subsolului o constituie depozitarea necorespunzătoare, direct pe sol, a deşeurilor 

rezultate în etapa de realizare a lucrărilor (deşeuri de ambalaje, deşeuri menajere), care pot să 

deprecieze calitatea solului şi a subsolului. Impactul asociat acestor surse de poluare este unul 

direct, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate, cu extindere 

scăzută şi cu probabilitate foarte mică de producere. 

Etapa de funcționare a investițiilor propuse nu asociază emisii de poluanți fizici și chimici 

asupra solului și subsolului. 

5.3.2 Poluanți fizici și chimici ai apei subterane și de suprafață 

Sursele de poluanți fizici ai apelor de suprafață din etapa de realizare a proiectului 

propus sunt reprezentate de lucrările pregătire a terenului (excavare) desfășurate pe malurile și 

în albiile cursurilor de apă, care vor genera creșteri ale turbidității și posibil creșterea locală a 

temperaturii apei ca urmare a antrenării particulelor sedimentabile. Un alt efect al antrenării 

particulelor sedimentabile este scăderea ușoară a gradului de oxigenare a apei. Impactul asociat 

acestor surse de poluare este unul direct și indirect, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, 

reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate crescută de producere. 

Sursele de poluanți chimici ai apelor de suprafață și subterane în etapa de realizare a 

proiectului propus sunt reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibili și uleiuri 

minerale de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect. Asigurând însă 

starea de funcțională optimă a utilajelor la nivelul organizării de șantier și la nivelul fronturilor de 

lucru, această formă de impact poate fi prevenit. Contactul deșeurilor rezultate din execuția 
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lucrărilor cu mediul edafic și expunerea lor la factorii climatici pot determina scurgeri și infiltrații 

de levigat, cu efect asupra apelor de suprafață și subterane. Prin gestionarea corespunzătoare a 

deșeurilor, conform condițiilor precizate în cadrul secțiunii 1.9 a raportului privind impactul asupra, 

această formă de impact poate fi evitată. Impactul asociat surselor chimice de poluare a apei este 

unul direct și indirect, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate 

şi extindere şi cu probabilitate foarte mică de producere. 

 Etapa de funcționare a investițiilor propuse nu asociază emisii de poluanți fizici și chimici 

asupra apei subterane și de suprafață. 

5.3.3 Poluanți fizici și chimici ai aerului 

Principalele surse de poluare a aerului în perioada de execuție a lucrărilor sunt emisiile 

atmosferice ale utilajelor (CO, NOx, SO2, NMVOC-uri, CH4, NH3) folosite la transportul 

materialelor necesare lucrărilor, la care se adaugă emisiile fugitive rezultate din activitatea de 

realizare propriu-zisă a lucrărilor. Emisiile atmosferice sunt cele rezultate din arderea 

combustibililor utilajelor folosite pentru transportul materiilor prime și auxiliare folosite și cele 

fugitive sunt rezultate din activitățile de excavare și manipulare a pământului. Se recomandă 

folosirea unor utilaje cu nivel de performanță peste Euro V – 2016. Factorii de emisie asociați 

autovehiculelor de transport sunt prezentați în tabelul de mai jos. 

Tabel 23. Factori de emisie asociați autovehiculelor de transport (cf. EMEP/EEA air pollutant emission 
inventory guidebook - 2.A.3.b.i-iv Road transport Oct. 2020) 

 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate calculele estimative cu privire la distanța necesară a 

fi parcursă pentru transportul materiilor prime și auxiliare.  

 

 

NOx N2O NH3 PM2.5

Echiv. 

NO2

PM2.5= 

PM10= 

TSP

Euro V-

2008 0.105 0.010 2.180 0.034 0.011 0.0000106 0.486 0.0239 0.0000014 0.00000609 0.00000545 0.0000009

Euro VI 0.105 0.010 0.422 0.032 0.009 0.0000106 0.486 0.0012 0.0000014 0.00000609 0.00000545 0.0000009

Diesel 

16 - 32 t

Tip vehicul

Factor de emisie (g/km)

CO NMVOC Pb
CO2 ulei 

lubrifiant
ID(1,2,3,c,d)P B(k)F B(b)F B(a)P
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 Tabel 24. Calculele estimative cu privire la distanța necesar a fi parcursă pentru transport materii 
prime și auxiliare 

Material transportat 

Cantitate 
totală 

estimată de 
material 

transportat (t) 

Greutate 
specifică a 
materialelor 

(tone/mc) 

Capacitate 
estimată a 

utilajului de 
transport 

(t) 

Număr total 
de 

transporturi 
necesare 

Distanță/ 
transport 

(km) 

Total 
distanță 
parcursă 

(km) 

Piatră 230690 1.7 32 7209.0625 50 360453.1 

Geogrilă 731 500 g/mp 20 37 20 731 

Pământ pentru umpluturi 4581048 1.6 32 143158 5 715789 

Material din excavații și 
strat vegetal 

2482822.4 1.6 20 124141 1 124141 

Filtru invers - lestare 
parament aval 

20092.8 1.6 20 1005 5 5023 

Beton și prefabricate 21342 2 32 667 20 13339 

Beton ciment 100774.8 2.1 11 9161 50 458067 

Beton demolat 780 2 32 24 10 244 

Total distanță parcursă pentru transportul materialelor (km) 1677787 

 

Ținând cont de rezultatele obținute, au fost calculate emisiile atmosferice rezultate din 

arderea combustibilior folosiți pentru transportul materiilor prime și auxiliare necesare realizării 

lucrărilor propuse prin proiect. Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 25. Emisii atmosferice rezultate din transportul materiilor prime la realizarea lucrărilor (cf. Table 3-21 
din EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2.A.3.b.i-iv Road transport Oct. 2020) 

 

 

Ghidul inventarului emisiilor atmosferice poluante din 2019 stabilit în cadrul Programului 

European de Monitoring și Evaluare al Agenției Europene de Mediu (EMEP/EEA), cunoscut 

anterior prin acronimul CORINAIR, stabilește ca relevante pentru domeniul construcțiilor emisiile 

rezultate din operațiunile desfășurate pentru realizarea lucrărilor de construcții. Pentru activitățile 

din domeniul construcțiilor, emisiile rezultate sunt direct influențate de umiditatea solului, având 

în vedere că gradul de umiditate ridicat asociază un sol mai compact, cu un risc mai redus de 

antrenare a particulelor de sol de către vânt. 

NOx N2O NH3 PM2.5

Echivalent 

NO2

PM2.5=P

M10= 

TSP

Euro V-2008 0.105 0.010 2.180 0.034 0.011 0.0000106 0.486 0.0239 0.0000014 0.00000609 0.00000545 0.0000009

Total proiect Euro V-2008 1677787 176167.63 16777.87 3657575.59 57044.76 18455.66 17.78 815404.47 40099.11 2.35 10.22 9.14 1.51

Diesel 16 - 32 t

B(b)F B(a)P

Vehicule de 

transport
Tehnologie

Distanță 

totală 

parcursă 

pentru 

transportul 

materialelor 

Total emisii rezultate din transportul materiilor prime (g)

CO NMVOC Pb
CO2 ulei 

lubrifiant

ID 

(1,2,3,c,d)

P

B(k)F
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Pentru a calcula emisiile aferente lucrărilor de construcții, au fost folosiți factorii de emisie 

stabiliți prin Ghidul EMEP/EEA privind inventarul emisiilor atmosferice poluante din 2019 pentru 

pulberile totale în suspensie, pentru PM10 și PM2.5. Formula de calcul al emisiilor rezultate din 

activitatea de construcții este următoarea:  

EMPM10 = EFPM10 ∙ Aafectată ∙ d (1-CE) ∙ (24/PE) ∙ (s/9%), unde: 

− EM PM10 este cantitatea de emisii PM10 (kg); 

− EFPM10 este factorul de emisie a PM10 (kg PM10/ mp ∙ an); 

− Aafectată este suprafața de teren totală potențial afectată de realizarea lucrărilor (mp); 

− d este durata de realizare a lucrărilor (ani); 

− CE este eficiența măsurilor de control al emisiilor aplicate; 

− PE este indicele de ariditate a solului Thornthwaite. 

Având în vedere volumul mare de terasamente care vor fi realizate prin proiectul propus, 

factorul de emisie luat în considerare la calculul emisiilor a fost cel specific construcțiilor de 

drumuri, fiind categoria de lucrări cea mai apropiată ca tip de operațiuni de cele din proiectul 

propus. În cele ce urmează sunt explicate valorile atribuite fiecăruia dintre factorii dintre parametrii 

care intră în formula de calcul al cantității de emisii rezultate în urma realizării proiectului propus: 

− EFPM10 este factorul de emisie stabilit prin Ghidul EMEP/EEA; 

− Aafectată teren totală potențial afectată de realizarea lucrărilor (mp). Aceasta a fost calculată 

în funcție de ampriza lucrărilor necesar a fi efectuate pe fiecare curs de apă. În cazul 

lucrărilor propuse suprafața totală afectată temporar de proiectul propus este de 

aproximativ 225,34 ha, din care 170,087 ha aferente lucrărilor de pe cursul de apă Tur, 

37,21 ha aferente lucrărilor de pe cursul de apă Talna și respectiv 18,03 ha aferente 

lucrărilor de pe cursul de apă Turț. Modul de calcul al suprafeței afectate de realizarea 

proiectului este redat pe larg la secțiunea 4.3 a prezentei documentații;  

− d este reprezentată de durata de realizare a lucrărilor, respectiv de 24 luni; 

− CE este eficiența măsurilor de control al emisiilor aplicate. În domeniul construcțiilor, cea 

mai eficientă măsură de control al emisiilor este reprezentată de umectarea spațiilor de 

lucru pentru a reduce riscul de antrenare a particulelor fine de vânt. Conform ghidului sus-

http://www.epmc.ro/
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menționat se consideră în general în domeniul construcțiilor o eficiență de 50% a măsurilor 

de reducere a emisiilor; 

− PE sau indicele de ariditate a solului Thornthwaite prezintă valori de la mai mici de 16 și 

până la mai mari de 128. Conform metodologiei Ghidului EMEP/EEA privind inventarul 

emisiilor de poluanți atmosferici din 2019 o valoare de 120 este folosită ca medie a indicelui 

de umiditate în zona Germaniei. În cadrul prezentului studiu, ținând cont de faptul că 

arealul în care se desfășoară proiectul este unul care beneficiază de un regim mai sărac 

în precipitații față de cel specific climatului temperat-oceanic, a fost luată în considerare o 

valoare de 80; 

− în ceea ce privește conținutul în particule fine al solului, în metodologia menționată sunt 

prezentate valori între 52 pentru solul aluvionar și 12 pentru nisip. Procentul de 29% 

conținut de particule fine a fost luat în considerare pentru calculul de emisii de mai jos. 

Această valoare este specifică solurilor argiloase, similare celor identificate în cadrul 

investigațiilor geotehnice realizate pe amplasamentul proiectului propus. 

Aplicând formula de calcul de mai sus, în cele ce urmează sunt prezentate rezultatele 

calculului emisiilor rezultate pe durata realizării lucrărilor propuse prin proiect. Valorile rezultate 

în urma calculelor sunt tipice proiectelor de lucrări. Situarea într-un areal cu umiditate mai ridicată 

determină un potențial mai scăzut de antrenare a particulelor fine de sol pe durata realizării 

lucrărilor. 

Tabel 26. Emisii fugitive rezultate din activitățile de realizare a proiectului propus (cf. Table 3.4 - 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - 2.A.5.b Construction and demolition)  

 

TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5

Tur 1700867.8 2 0.5 80 29 7.7 2.3 0.23 12660.13 3781.60 378.16

Turț 180367 2 0.5 80 29 7.7 2.3 0.23 1342.53 401.01 40.10

Talna 372102 2 0.5 80 29 7.7 2.3 0.23 2769.68 82730.72 82.73

16772.33 86913.33 500.99

Factor de emisie 

(kg/mp ∙ an)

Total emisii fugitive 

rezultate (tone)

TOTAL EMISII FUGITIVE PROIECT PROPUS

Curs 

de apă

Suprafață 

afectată 

(mp)

Durata 

execuției 

lucrărilor 

(ani)

Eficiența 

măsurilor de 

control al 

emisiilor 

aplicate

Indicele de 

umiditate a 

solului 

Thornthwaite

Conținutul 

de 

particule 

fine al 

solului (%)
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Având în vedere extinderea spațială a proiectului, se apreciază că emisiile atmosferice și 

fugitive rezultate au un caracter negativ nesemnificativ, direct, reversibil, redus ca și complexitate 

și extindere, cu probabilitate crescută de reducere.  

Etapa de funcționare a investițiilor propuse nu asociază emisii de poluanți fizici și chimici 

asupra calității aerului. Emisiile atmosferice în cantități neglijabile sunt asociate activităților de 

mentenanță. 

5.4 RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ, PATRIMONIUL CULTURAL SAU PENTRU 

MEDIU 

Scopul proiectului este acela de a reduce riscul de producere a inundațiilor la care este 

expusă zona aferentă celor 15 unități administrativ-teritoriale din bazinul hidrografic Tur pe care 

sunt propuse lucrările. Odată cu încheierea execuției lucrărilor, acestea vor conduce la reducerea 

riscului la inundații la care sunt expuse populația și patrimoniul construit din zonă, proiectul nefiind 

o sursă de risc potențial asupra populației și a patrimoniului cultural, ci o măsură în sine de 

reducere a unui risc. 

În ceea ce privește riscurile pentru mediu, înlocuirea lucrărilor existente aflate în stadiu de 

degradare poate să contribuie la reducerea efectului negativ al degradării acestora asupra 

factorilor de mediu în general și asupra apei, în particular. Etapa de realizare a lucrărilor se 

constituie ca sursă de impact asupra mediului, ale cărei efecte vor fi diminuate prin respectarea 

condițiilor de lucru impuse și măsurilor de reducere a impactului recomandate în cadrul 

prezentului raport. 

5.5 CUMULAREA EFECTELOR CU CELE ALE ALTOR PROIECTE EXISTENTE ȘI/SAU 

APROBATE 

Lucrările propuse prin proiectul propus vin în completarea infrastructurii de protecție 

împotriva inundațiilor existente la nivelul cursului de apă Tur și al afluenților săi pe suprafața celor 

15 unități administrativ-teritoriale. Scopul propunerii acestor măsuri este acela de a asigura 

protecția populației din mediu urban la debite ale cursurilor de apă cu probabilitatea de depășire 

de 0,5% în mediul urban și respectiv de 1% în mediul rural. Analiza detaliată a alternativelor 

http://www.epmc.ro/
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considerate și raționamentul care a condus la alegerea alternativei optime de amenajare sunt 

descrise în subcapitolul următor. 

Din punct de vedere spațial, suprafața acoperită de lucrări se suprapune în cea mai mare 

parte cu arii naturale protejate, astfel încât măsurile propuse în vederea gestionării debitelor 

excedentare de la viituri au fost concepute de manieră să nu contravină obiectivelor de 

conservare a speciilor și habitatelor de interes național și comunitar. Astfel, o parte dintre măsurile 

propuse prin proiect sunt reprezentate de lucrări de infrastructură verde, cu beneficii asupra florei 

și faunei sălbatice și care sprijină măsurile de management propuse prin planul de management 

integrat al ariilor naturale protejate cu care se suprapune proiectul. După epuizarea măsurilor de 

infrastructură verde, proiectul a fost completat cu lucrări structurale de protecție împotriva 

inundațiilor, marea majoritate pe suprafețe deja amenajate cu lucrări (diguri existente). 

Pe cursul de apă Tur sunt amplasate și o serie de amenajări pisciole, respectiv amenajarea 

piscicolă Bercu Nou și amenajările piscicole Adrian, acumularea Călinești fiind de asemenea 

folosită în scop piscicol. Totodată, în avalul acumulării Călinești este amenajată Centrala 

Hidroelectrică de Mică Putere Călinești-Oaș, cu o putere instalată de 655,8 kW.  

Ca urmare a fluctuațiilor de debite de pe durata execuției lucrărilor există posibilitatea ca 

activitățile de pescuit, cele turistice și cele de producere a energiei hidroelectrice să fie afectate 

pe anumite perioade de timp. Înainte ca lucrările să fie demarate vor fi anunțați factorii afectați pe 

durata execuției proiectului în vederea cunoașterii acestor efecte. 

În vederea evaluării impactului cumulat al proiectului propus cu alte proiecte au fost 

solicitate primăriilor unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se desfășoară proiectul 

informații privind alte proiecte care vor fi în derulare simultan cu perioada estimată pentru 

realizarea proiectului propus. De asemenea, s-a analizat lista proiectelor pentru care Agenția 

pentru Protecția Mediului Satu Mare a emis acord de mediu sau decizia etapei de încadrare. Lista 

proiectelor dintre care au fost selectate cele care au impact cumulat cu proiectul propus sunt 

enumerate în cele ce urmează: 

− Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu 

Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – Decizia etapei de încadrare nr. 779 

din 22.10.2018; 

http://www.epmc.ro/
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o alimentare apă din surse de suprafață: captare râu Talna (UAT Negrești-Oaș, debit 

16 l/s); 

o extindere rețea canalizare; 

o conductă de refulare spre SEAU, conductă de descărcare emisar/gură de vărsare 

(UAT Turulung); 

o realizare SPAU4 Nisipeni; 

− Alimentare cu apă în localitatea Livada Mică și Dumbrava, județul Satu Mare – termen de 

finalizare 12.2020 – Decizia etapei de încadrare nr. 490 din 05.07.2018;  

o sistem de alimentare cu apă pentru localitatea Livada Mică și Dumbrava, rețea de 

apă, montare hidranți de incendiu, cămine de vane, branșamente; 

− Realizare canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Vama, Județul Satu Mare – 

Decizia etapei de încadrare nr. 44 din 01.02.2018; 

o realizare rețea de canalizare, SPAU, stație de epurare mecano-biologică, cămin de 

distribuție, cămin colector, cămin dezinfecție, iazuri biologice, conductă de evacuare 

apă epurată și gură de vărsare; 

− Realizarea de investiții în acvacultură în vederea modernizării fermei piscicole Adrian, 

proprietatea SC Piscicola SA etapa II-a – Acord de mediu nr. 2 din 19.03.2019; 

o Modernizarea bazinelor B1 și B3 în scopul creșterii peștilor în policultură în regim 

traditional/semi-intensiv cu ciclu de producție anual; 

− Perimetru temporar de exploatare a andezitului din perimetrul Negrești-Luna 1, amplasat 

în jud. Satu Mare, oraș Negrești Oaș, acord de mediu nr. SM-3 din 05.04.2018; 

o Extragerea resursei minerale andezit cu permis de exploatare. 

− Amenajare pentru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă de pe teritoriul 

comunei Gherța Mică, județul Satu Mare, decizia etapei de încadrare nr. 469/22.07.2020; 

o Obiectul 1 – Amenajare albie; 

o Obiectul 2 – Refacere poduri și podețe; 

o Obiectul 3 – Amenajare zonă de relaxare; 

http://www.epmc.ro/
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− Extinderea lacului de pescuit sportiv Adrian 4 prin exploatarea și valorificarea resursei de 

nisip și pietriș, localitatea Adrian, jud. Satu Mare, din localitatea Adrian, oraș Livada, albia 

majoră a pârâului Racta, Acord de mediu nr. 3 din 16.06.2020. 

Dintre proiectele enumerate mai sus, doar 3 au fost considerate a fi relevante sub aspectul 

efectului cumulat pe care îl produc împreună cu proiectul care face obiectul prezentei 

documentații, respectiv: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, Realizarea de investiții 

în acvacultură în vederea modernizării fermei piscicole Adrian, proprietatea SC Piscicola 

SA etapa II-a și Amenajare pentru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă de pe 

teritoriul comunei Gherța Mică, județul Satu Mare. 

În amonte de baraj și la nivelul acumulării proiectul propus nu creează efecte 

cumulative cu celelalte proiecte studiate.  

În avalul acumulării, etapa de realizare a lucrărilor celor 3 proiecte concomitent cu 

realizarea proiectului propus poate avea efecte negative asupra mediului, prin impactul cumulat 

al activităților tipice etapei de șantier. Folosirea acelorași căi de transport și desfășurarea mai 

multor lucrări pe un areal redus pot determina un efect cumulativ de disconfort populației locale 

și faunei, prin zgomotul asociat, prin antrenarea particulelor în suspensie și prin emisiile 

atmosferice asociate. Cu toate acestea, se remarcă faptul că proiectele care vizează extinderea 

infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare se vor realiza în cea mai mare parte în zonele 

de rețea stradală în intravilanul construit, deci la distanță de amplasamentele vizate de realizarea 

proiectului propus. Astfel, efectul cumulat al activităților de realizare a lucrărilor este unul cu 

magnitudine redusă. În ceea ce privește proiectul de modernizare a fermei piscicole Adrian, se 

apreciază că acesta poate crea un efect cumulat cu proiectul propus, însă doar în eventualitatea 

în care digul de contur de pe latura vestică și instalațiile din aval ale polderului propus Dimoșag 

se desfășoară concomitent cu cele ale modernizării fermei piscicole. 

În cele ce urmează sunt descrise potențialele efecte cumulate ale proiectului propus cu 

cele 3 proiecte în curs de realizare. 

Efecte cumulate ale proiectului propus cu alte proiecte asupra factorului de mediu 

apă 

http://www.epmc.ro/
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Având în vedere natura proiectelor sus-menționate, pe durata realizării lucrărilor se 

apreciază că nu există un mecanism cauzal de producere a unui potențial impact cumulat 

semnificativ asupra factorului de mediu apă. Prin respectarea amplasamentelor propuse pentru 

organizările de șantier și pentru fronturile de lucru ale proiectelor și prin asigurarea funcționării 

optime a utilajelor folosite la realizarea lucrărilor se reduce la minimum probabilitatea apariției 

unor forme de impact accidental asupra calității corpurilor de apă (scurgeri accidentale de 

combustibili, uleiuri etc). Proiectul de infrastructură de apă și apă uzată asociază un impact pozitiv 

asupra calității apei, prin eliminarea surselor de poluare cu apă menajeră a apelor. 

Pe durata funcționării proiectelor, se apreciază că cele 4 proiecte propuse nu asociază 

efecte cumulative asupra factorului de mediu apă. Debitul din avalul acumulării va fi calculat astfel 

încât să fie asigurată nevoia de alimentare cu apă în aval și să fie asigurat debitul ecologic pe tot 

sectorul din avalul acumulării Călinești, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 

148/2020 privind aprobarea modului de determinare și de calcul al debitului ecologic. 

Efecte cumulate ale proiectului propus cu alte proiecte asupra factorului de mediu 

aer 

În eventualele suprapuneri temporale ale perioadelor de execuție a celor 4 proiecte, 

calitatea aerului ar putea fi afectată temporar nesemnificativ ca urmare a intensificării traficului 

greu prin emisiile atmosferice asociate, prin antrenarea particulelor fine în aer în cadrul activităților 

desfășurate la nivelul organizărilor de șantier și al fronturilor de lucru. Traficul apărut ca urmare a 

proiectelor de infrastructură apă și canalizare nu este intens (comparat cu traficul necesar unor 

lucrări de modernizare a drumurilor). 

Perioada de funcționare a investițiilor realizate prin cele 4 proiecte nu asociază posibilitatea 

apariției unui potențial impact asupra factorului de mediu aer. 

Efecte cumulate ale proiectului propus cu alte proiecte asupra factorului de mediu 

sol/subsol 

Având în vedere faptul că realizarea lucrărilor aparținând celor 3 proiecte de mai sus și 

proiectului propus acoperă suprafețe de teren diferite, se apreciază că cele 4 proiecte nu asociază 

un impact cumulat semnificativ asupra factorului de mediu sol/subsol. Eventualele depuneri ale 

particulelor fine de sol antrenate de activitățile de realizare a lucrărilor pot afecta temporar de 

manieră nesemnificativă calitatea solului/subsolului. 
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Perioada de funcționare a investițiilor realizate prin cele 4 proiecte nu asociază posibilitatea 

apariției unui potențial impact asupra factorului de mediu sol/subsol.  

Efecte cumulate ale proiectului propus cu alte proiecte asupra factorului de mediu 

biodiversitate 

În principal doar 3 proiecte pot genera impact cumulat cu prezenta propunere de proiect, 

mai mult decât cele generale din perioada de realizare a lucrărilor de construcții. În această 

situație se află Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, care presupune și captarea din surse de suprafață, de 

subsol sau evacuarea apelor uzate în corpul principal de apă. Proiectul, singular, va manifesta și 

efecte pozitive (eliminarea surselor de poluare menajeră a cursurilor de apă), dar și negative 

asupra biodiversității (în principal în perioada de construcție), iar impactul cumulat negativ se va 

stabili prin pierderea unei cantități de apă, care în perioada de umplere a acumulării va fi 

insesizabil pe întreg cursul analizat (16 l/s debit preluat din pârâul Talna). În perioada de umplere 

a acumulării, aval de baraj se va asigura debitul ecologic, astfel că o captare de 16 l/s nu 

afectează debitul de pe pârâul Talna sau de pe râul Tur. Pe râul Tur, debitul mediul multianual 

are o valoare de 5,07 m3/s, 16 l/s reprezentând 0,32% din acesta.  

Proiectul Realizarea de investiții în acvacultură în vederea modernizării fermei 

piscicole Adrian, proprietatea SC Piscicola SA etapa II-a propune reabilitarea a 2 bazine în 

suprafață totală de 64,28 ha (53,7 ha în B3, respectiv 10,58 ha în B1), care în principal ar însemna 

efect pozitiv asupra speciilor de păsări (odată finalizată lucrarea) și o zonă de refugiu în 

perioadele cu lucrări pe cursurile de apă sau în perioadele reci. Bazinul B1 este propus spre 

reabilitare cu plasă de protecție împotriva păsărilor, care poate deveni capcană pentru păsări și 

implicit poate cauza mortalitate pentru indivizii capturați/blocați, dacă aceste evenimente nu sunt 

descoperite la timp. Efectele negative aferente lucrărilor de șantier și a realizării bazinelor sunt 

cele generale, cunoscute și dezbătute și în cadrul prezentului studiu. Dacă există suprapunere în 

timp, lucrările vor crea o suprafață mai mare care va fi evitată de către speciile mobile (păsări, 

mamifere, reptile). 

Amenajare pentru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă de pe teritoriul 

comunei Gherța Mică, județul Satu Mare conține 3 obiecte localizate pe cursurile de apă din 

comună. Cursurile de apă sunt de mici dimensiuni, dar toate se varsă într-un final în râul Tur. 
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Având în vedere acest lucru, cumularea efectelor negative se poate face pe cursurile de apă sau 

prin aer. Pulberile, noxele și poluarea fonică se pot transmite prin aer înspre habitatele naturale 

putându-se depune pe aparatul foliar al plantelor și în cursurile de apă alterând ușor calitatea 

apei. Poluarea fonică produsă alungă speciile, dacă se află pe suprafața de manifestare a 

acestuia, sau le ține la distanță, dacă se află în vecinătate. În paralel, eliminarea vegetației este 

necesară pentru pregătirea lucrărilor. Speciile de păsări, pești sau nevertebrate care utilizează 

vegetația ca habitat sau teritoriu de hrănire se vor deplasa în funcție de mobilitate în vegetația 

adiacentă, putând ajunge și pe teritoriul ariilor protejate. În acest caz, se pot suprapune cu 

desfășurarea lucrărilor, astfel că vor fi obligate să parcurgă distanțe și mai lungi spre alte teritorii 

noi. 

Efectele negative adiționale care pot apărea și care s-ar putea cumula ca urmare a 

implementării proiectelor identificate (propuse a se desfășura pe teritoriul siturilor Natura 2000 

sau în proximitate) nu au capacitatea de a crește nivelul impactului către pragul de semnificativ.  

 În perioada de execuție a lucrărilor prezentului proiect 

Habitatele 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 6440, 6510, 9130, 91F0, 91M0, 

91Y0 – fără impact 

Habitatele 3150, 3160, 91E0*, 92A0 – negativ nesemnificativ 

Lutra lutra – negativ nesemnificativ 

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis 

dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus 

hipposideros – negativ nesemnificativ 

Bombina bombina – negativ nesemnificativ 

Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus – fără impact 

Emys orbicularis – negativ nesemnificativ 

Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, 

Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, Rutilus pigus (Rutilus virgo), Sabanejewia 

balcanica, Zingel streber – negativ nesemnificativ 

Cerambyx cerdo, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Graphoderus bilineatus, Leptidea 

morsei, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, Maculinea teleius – fără impact  

Ophiogomphus cecilia, Unio crassus, Coenagrion ornatum – negativ nesemnificativ 
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Eleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia – negativ nesemnificativ 

Iris aphylla hungarica – fără impact 

Actitis hypoleucos, Ardea cinerea, Columba palumbus, Circus aeruginosus, Accipiter 

nisus, Anas platyrhynchos, Croicocephalus ridibundus, Buteo buteo, Cygnus olor, Turdus pilaris, 

Podiceps cristatus, Dendrocopos major, Lanius excubitor, Numenius phaeopus, Lanius collurio, 

Rallus aquaticus, Streptopelia turtur, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Vanellus vanellus, Merops 

apiaster, Riparia riparia, Alcedo atthis, Turdus merula, Sturnus vulgaris, Oriolus oriolus, Fringilla 

coelebs, Carduelis carduelis – negativ nesemnificativ 

Specii de păsări de interes comunitar din formularul standard (care nu sunt menționate) – 

fără impact 

În perioada de funcționare a prezentului proiect 

Habitatele 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 6440, 6510, 9130, 91F0, 91M0, 

91Y0 – fără impact 

Habitatele 3150, 3160, 91E0*, 92A0 – pozitiv nesemnificativ 

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis 

dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus 

hipposideros, Lutra lutra – fără impact 

Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus – fără impact 

Bombina bombina, Emys orbicularis – negativ nesemnificativ 

Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, 

Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, Rutilus pigus (Rutilus virgo), Sabanejewia 

balcanica, Zingel streber – fără impact 

Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, 

Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, 

Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia, Unio crassus – fără impact 

Eleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia, Iris aphylla hungarica – fără impact 

Columba palumbus, Circus aeruginosus, Accipiter nisus, Anas platyrhynchos, 

Croicocephalus ridibundus, Buteo buteo, Cygnus olor, Turdus pilaris, Podiceps cristatus, 

Dendrocopos major, Lanius excubitor, Lanius collurio, Streptopelia turtur, Merops apiaster, 

Riparia riparia, Alcedo atthis, Turdus merula, Sturnus vulgaris, Oriolus oriolus, Fringilla coelebs, 
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Carduelis carduelis – fără impact 

Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Ardea cinerea, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, 

Numenius phaeopus, Rallus aquaticus – pozitiv moderat 

Specii de păsări de interes comunitar care pot utiliza iazurile modernizate ale fermei 

piscicole Adrian (Ardea cinerea, Ardea alba, Podiceps cristatus, Phalacrocorax carbo, Anas spp., 

Fulica atra, Gallinula chloropus, Tachypabtus ruficollis, Podiceps grisegena) – conform studiului 

de evaluare adecvată elaborat pentru proiectul Realizarea de investiții în acvacultură în 

vederea modernizării fermei piscicole Adrian, proprietatea SC Piscicola SA etapa II-a. 

Specii de păsări de interes comunitar din formularul standard (care nu sunt menționate) – 

fără impact. 

Efecte cumulate ale proiectului propus cu alte proiecte asupra factorului de mediu 

peisaj 

Peisajul este un factor de mediu potențial afectat temporar,  în condițiile realizării simultane 

a celor 4 proiecte, din cauza organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru deschise. 

Respectarea graficelor de lucru și realizarea lucrărilor pe fronturi de lucru de lungimi reduse 

contribuie la reducerea efectelor cumulate ale proiectelor asupra peisajului. 

Pe durata funcționării proiectelor, se apreciază că nu există un mecanism cauzal de 

producere a unor potențiale efecte cumulate asupra factorului de mediu peisaj. 

Efecte cumulate ale proiectului propus cu alte proiecte asupra populației și mediului 

social-economic 

În eventualele suprapuneri temporale ale perioadelor de execuție a proiectelor de mai sus, 

populația și mediul economic ar putea fi deranjate ca urmare a intensificării traficului greu prin 

emisiile atmosferice asociate, prin antrenarea particulelor fine în aer în cadrul activităților 

desfășurate la nivelul organizărilor de șantier și al fronturilor de lucru și prin zgomotul creat de 

funcționarea utilajelor necesare realizării lucrărilor. Traficul apărut ca urmare a proiectelor de 

infrastructură apă și canalizare nu este intens (comparat cu traficul necesar unor lucrări de 

modernizare a drumurilor) și este localizat în principal la nivelul rețelei propuse, astfel încât 

potențialul efect cumulat al acestor proiecte asupra populației și mediului economic se apreciază 

a fi unul nesemnificativ. Pe parcursul realizării lucrărilor, activitățile de pescuit, activitățile turistice 

și cele de producere a energiei dependente de luciul de apă vor fi afectate, cu efect asupra 
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mediului socio-economic. 

În perioada de funcționare a investițiilor propuse, potențialul impact cumulat al proiectelor 

asupra populației și mediului social-economic este unul pozitiv semnificativ, acestea contribuind 

la creșterea calității vieții în bazinul hidrografic al râului Tur și la creșterea potențialul turistic și de 

agrement al zonei. 

În cadrul acestei secțiuni au fost evaluare formele de impact cumulat al proiectului cu alte 

proiecte din arealul studiat. Cu toate acestea, este important a fi precizat faptul că probabilitatea 

de juxtapunere temporală a celor 3 proiecte cu proiectul care face obiectul raportului privind 

impactul asupra mediului este una foarte redusă, prin urmare și probabilitatea de apariție a unor 

efecte cumulate pe durata realizării lucrărilor este una foarte redusă. 

Efecte cumulate ale proiectului propus cu alte proiecte asupra factorilor de mediu 

în Republica Ungară 

În ceea ce privește proximitatea cu frontiera româno-maghiară, lucrările de aducere la cotă 

a digului de pe malul stâng al râului Tur se desfășoară la o distanță de aproximativ 2650 m față 

de frontieră. Cu privire la lucrările în albie, cel mai apropiat prag de fund și consolidările de mal 

aferente sunt propuse la o distanță de aproximativ 2700 m în linie dreaptă, respectiv 5000 m pe 

cursul de apă față de granița cu Republica Ungară. 

Având în vedere natura proiectului propus și a celorlalte proiecte cu care acesta poate crea 

efecte cumulate, precum și distanța amplasamentelor vizate prin cele 4 proiecte față de frontiera 

de stat, se apreciază că proiectul propus nu asociază efecte cumulate cu alte proiecte care să 

afecteze calitatea factorilor de mediu în Republica Ungară. Extinderea infrastructurii de apă uzată 

contribuie la îmbunătățirea calității corpurilor de apă de pe teritoriul României și a implicit a celor 

care continuă în avalul frontierei.  

Efecte cumulate ale proiectului propus cu alte proiecte asupra factorilor de mediu 

în Ucraina 

Lucrările de aducere la cotă a digului de pe malul drept al râului Tur se încheie la o distanță 

de aproximativ 740 m față de frontiera cu Ucraina, iar lucrările de aducere la cotă de pe malul 

stâng al râului Tur urmează granița cu Ucraina la o distanță de aproximativ 910 m. Cu privire la 

lucrările în albie, cel mai apropiat prag de fund și consolidările de mal aferente sunt propuse la o 

distanță de aproximativ 930 m în linie dreaptă, respectiv 1700 m pe cursul de apă față de Ucraina. 
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Având în vedere natura proiectului propus și a celorlalte proiecte cu care acesta poate crea 

efecte cumulate, precum și distanța amplasamentelor vizate prin cele 4 proiecte față de frontiera 

de stat, se apreciază că proiectul propus nu asociază efecte cumulate cu alte proiecte care să 

afecteze calitatea factorilor de mediu în Ucraina.  

5.6 IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA CLIMEI ȘI VULNERABILITATE PROIECTULUI LA 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

În România producerea unor fenomene meteo-hidrologice extreme, cum sunt inundațiile, 

au ca efect atât pierderi economice semnificative în toate sectoarele de activitate (agricultură, 

transport, furnizarea energiei, managementul apei etc), iar modelele climatice globale indică 

faptul că frecvența și intensitatea acestor evenimente vor crește în ansamblu. Deoarece 

fenomenele meteo-hidrologice extreme care s-au produs în ultimul deceniu și care au provocat 

numeroase inundații sunt considerate de tot mai mulți specialiști ca fiiind rezultatul schimbărilor 

climatice, politica și măsurile de adaptare vor fi abordate cu o responsabilitate crescută în viitor. 

Prin urmare, este necesar ca factorii de decizie din România să aibă permanent în atenție 

problematica majoră pe care o reprezintă schimbările climatice și să continue elaborarea și 

actualizarea politicilor pentru diminuarea efectelor acestora (Strategia Națională a României 

privind Schimbările Climatice 2013 – 2020, 2013). 

În ceea ce privește impactul proiectului asupra climei, se apreciază faptul că în etapa de 

realizare a proiectului, pot exista unele mici modificări ale condițiilor termice în zona fronturilor de 

lucru cauzate de funcționarea utilajelor. Efectul local al acestora dispare când utilajele sunt oprite. 

Proiectul prezintă beneficii în sensul reducerii vulnerabilității la schimbările climatice pentru 

populația și bunurile din zona sa de influență. 

Parametrii climatici relevanți pentru investițiile propuse a se realiza prin proiect și care au 

fost analizați în cadrul studiului de evaluare a vulnerabilității la schimbările climatice sunt: 

− Zile cu îngheț, cicluri gelive (îngheț-dezgheț); 

− Schimbări în regimul precipitațiilor; 

− Precipitații extreme; 

− Stratul de zăpadă; 
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− Viiturile; 

− Eroziunea pluvio-fluviatilă; 

− Incendiile naturale; 

− Alunecările de teren. 

Evaluarea vulnerabilității în raport cu aceste fenomene a fost realizată în sistem 

matricial, conform recomandărilor metodologice din domeniu, prin combinarea scorurilor 

senzitivității și cele ale expunerii, atât în cazul expunerii actuale, cât și în cazul expunerii viitoare. 

Pentru evaluarea vulnerabilității, rezultatele obținute din înmulțirea scorurilor aferente 

senzitivității și expunerii, au fost interpretate folosind următorul sistem: 

– 0 = nu este vulnerabil; 

– 1-2 = vulnerabilitate scăzută; 

– 3-5 = vulnerabilitate medie; 

– 6-9 = vulnerabilitate ridicată. 

Evaluarea vulnerabilității în raport cu variabilele climatice/hazardele pentru condițiile 

climatice actuale și viitoare se prezintă astfel: 

– Condiții actuale: 

o Vulnerabilitate medie: alunecări de teren (lucrările de apărare împotriva 

inundațiilor), precipitații extreme, strat de zăpadă; 

o Vulnerabilitate mare: viituri; 

– Condiții viitoare: 

o Vulnerabilitate medie: alunecări de teren (lucrările de apărare împotriva inundațiilor) 

și precipitații extreme; 

o Vulnerabilitate medie: viituri. 

Evaluarea riscului proiectului la schimbările climatice 

Evaluarea riscului proiectului la schimbările climatice s-a realizat pentru întrega perioadă 

luată în considerare (2014-2050), având în vedere faptul că investițiile prevăzute în proiectul 

actual și în planurile strategice specific naționale și regionale sunt garanția adaptării și rezistenței 

la hazarde/schimbări climatice a elementelor sistemelor. Evaluarea riscului s-a efectuat pentru 
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componentele proiectelor care au vulnerabilitate medie și ridicată la variabilele climatice/hazarde 

și riscurile identificate în etapa anterioară, fiind prezentată în tabelul de mai jos. 

Tabel 27. Evaluarea riscului proiectului la schimbările climatice 

Hazard și risc asociat 
Scor risc 

Probabilitate (P) Severitate (S) P x S 

Precipitații 
extreme. 
Viituri și 
inundații 
fluviatile 
semnificati
ve 

1.1. 
Afectarea 
fizică/distruge
rea lucrărilor 
hidrotehnice 
sau a unor 
elemente ale 
acestora 
 
 

2. Majoritatea componentelor de 
bază ale sistemului sunt expuse 
riscului de degradare. Cu toate 
acestea, fiind deseori în contact cu 
apa de viitură, lucrările de apărare 
sunt structuri robuste, realizate pe 
baza unor indici de proiectare 
specifici, astfel că este 
probabilitatea viitoare de apariție a 
unei viituri care să depășească 
volumele/ debitele de calcul/ 
verificare se consideră a fi medie. 

3. Daca debitele de calcul ar fi 
depășite, efectele negative pot fi 
majore, putând să apară breșe 
în baraje/diguri care să conducă 
la revărsări pe arii extinse. 

6 

Alunecări 
de teren 

1.2. 
Afectarea 
parțială/ 
distrugere a 
lucrărilor 
hidrotehnice 
 

1. În regiune nu au fost semnalate 
alunecări de teren care să distrugă 
lucrări de apărare împotriva 
inundațiilor de vreme ce 
componentele de bază ale 
sistemului sunt amplasate/ situate 
în locuri cvasi-plane neexpuse 
alunecărilor de teren (albiile 
râurilor). Pe de altă parte, sunt 
incertitudini majore asociate 
predicțiilor viitoare în relație cu 
acest parametru. 

2. Impact mediu având în vedere 
faptul că alunecările se 
manifestă doar la nivel izolat, iar 
impactul poate fi rezolvat prin 
lucrări specifice de stabilizare. 

2 

 

În tabelul 18 este exemplificată matricea de evaluare a riscului pentru regiunea de studiu 

în care se află proiectul propus. 

Tabel 28. Matricea de evaluare a riscului pentru regiunea de studiu 

 Consecințe 

P
ro

b
a
b

ilita
te

 

 1 2 3 

1  1.2.  

2   1.1. 

3    

 

Nivelul de risc: 

 Risc redus 

 Risc mediu 

 Risc ridicat 
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Analizând rezultatele din matricea de evaluare a riscurilor se poate concluziona că nu 

există hazarde cu risc major pentru proiect. Cu toatea cestea a fost identificat un hazard 

(Afectarea lucrărilor hidrotehnice ca urmare a viiturilor semnificative) cu risc mediu, pentru care, 

au fost stabilite cele mai potrivite măsuri de adaptare. 

Concluzii privind măsurile de adaptare și planul de acțiune  privind adaptarea 

propuse 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice prevăzută în Strategia Națională a României  

privind Schimbările Climatice 2013 – 2020, indică o serie de metode de adaptare în cazul 

managementul riscului la inundaţii, cu referire la: 

a) alegerea unor lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor la nivel local destinate unor 

localităţi şi structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor ample, 

de mari dimensiuni;  

b) alegerea regularizării cursurilor de apă, atenuarea inundaţiilor pe măsură ce se produc, 

în locul supraînălţării digurilor existente sau construirii de noi diguri;  

c) folosirea celor mai noi metode şi tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și 

barajelor şi efectuarea lucrărilor de protecţie în corelare cu planurile teritoriale de amenajare 

urbanistică;  

d) elementele planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii trebuie revizuite periodic şi, 

dacă este cazul, trebuie actualizate, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor 

climatice asupra apariţiei inundaţiilor;  

e) creşterea gradului de conştientizare privind riscul de inundaţii în rândul populaţiei 

expuse, măsuri adecvate înainte şi după producerea acestora, încheierea de contracte de 

asigurare și altele;  

f) îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a autorităţilor administrației publice locale cu 

atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii 

hidrotehnice şi poluări accidentale. 

În ceea ce privește barajele și digurile din Romania este necesar să se acorde o atenție 

sporită siguranței viitoare a acestora. Această afirmație are la bază o serie de motive temeinice: 

– Schimbarea normativelor de proiectare și construcție de-a lungul timpului; 

– Vechimea construcțiilor existente; 
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– Potențialul pericol la care se expun colectivitățile din aval în caz de rupere și, nu în ultimul 

rând; 

– adaptarea la schimbările climatice prognozate. 

În acest proiect, măsurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice sunt corelate cu 

cele din planurile și strategiile cu specific de la nivel național și regional, unele dintre acestea fiind 

integrate în investițiile propuse în cadrul proiectului (Tabel16). 

Tabel 29. Riscuri majore asociate variabilelor climatice / hazardelor, măsuri de adaptare propuse, riscul 
rezidual și opțiuni de costuri aferente 

 

Riscuri 
asociate 

Schimbarilor 
climatice 

Scor 
risc 

Măsuri de 
adaptare 

Risc 
rezidual 

Opțiuni de costuri 

Responsa-
bil 

Implemen-
tare 

Ploi extreme. 
Viituri și inundații 
fluviatile. 
Afectarea fizică/ 
distrugerea a 
unor 
componente ale 
lucrărilor 
hidrotehnice cu 
rol de apărare 
împotriva 
inundațiilor și 
punerea în 
pericol a 
siguranței 
bunurilor și 
oamenilor. 

6 -
mediu 

Punere în 
siguranță Baraj 
Călineşti 

2- redus Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în 
umpluturi la piciorul aval al 
barajului şi înălţarea platformei 
aval pentru compensarea sub 
presiunilor, înlocuirea 
echipamentelor şi acţionărilor 
electrice afectate de uzura fizică şi 
morală, modernizarea sistemului 
de urmărire a comportamentului 
barajului cu AMC, refacereas 
istemului de avertizare-alarmare 
aval baraj 

ABA Someș-
Tisa 

 

Realizarea 
lucrărilor de 
mentenanță 
pentru 
exploatarea în 
siguranţă a 
construcţiilor 
hidrotehnice 
existente şi a 
echipamentelor 
aferente 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în lucrări de 
mentenanţă a echipamentelor şi 
construcţiilor aferente la baraj 
Călinești Oaș, întreţinere lucrări de 
apărarepe Valea Rea L=70 ml (Hm 
157-158) și întreținere şi reparaţii 
diguri pe p. Lechincioara, mal 
drept 7,3 km – (Hm 124-200), mal 
stâng 10,37 km - (Hm 98-200)  

ABA Someș-
Tisa 

 
 

Punere în 
siguranță a 
barajelor 
acumulărilor 
nepermanente 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în - PIS 
Tămășeni (lucrări de aducere la 
cotă, realizare descărcători de 
suprafață) 
- PIS Hodoș (lucrări de supra 
înălțare, realizare descărcători de 
suprafață) 

ABA Someș-
Tisa 
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Riscuri 
asociate 

Schimbarilor 
climatice 

Scor 
risc 

Măsuri de 
adaptare 

Risc 
rezidual 

Opțiuni de costuri 

Responsa-
bil 

Implemen-
tare 

Mărirea 
gradului de 
siguranță a 
construcțiilor 
hidrotehnice 
existente prin 
folosirea 
folosirea celor 
mai noi potrivite 
metode şi 
tehnologii 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în 
realizarea următoarelor lucrări: 

- etanșare dig r. Tur la Turulung L 
= 1,5 km (lucrări de etanşare ale 
fundaţiei în zonele în care au 
apărut grifoane, supraînălţări 
pentru asigurarea tranzitării 
viiturilor) 

- Reabilitarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare din 
amenajarea Turulung- Negrești – 
Stația de pompare Gherța 

ABA Someș-
Tisa 

Măsuri de 
stabilizare a 
albiilor 
 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în 
realizarea următoarelor lucrări: 
amenajare albie râu Tur și Turț 48 
km și consolidare mal Tur 15,7 km 
+ 4 km Turț 

ABA Someș-
Tisa 

Creșterea 
capacității de 
tranzitare a 
albiilor minore 

 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în 
realizarea următoarelor lucrări: 
decolmatari curs de apă în loc. 
Turulung l= 0,5 km și pârau Turt (la 
confl.), l= 1 km, decolmatări în loc. 
Cămârzana şi Târșolț, l = 2,5 km, 
eliminare obstacole în loc. 
Turulung, Mesteacan, Turt, Gherta 
Mare, Pasunea Mare, Călinești, 
Tur, Negrești, Vama şi Bixad pe o 
lungime de 18 km și în localitățile 
Cămârzana şi Târșolț L=17,67 km 
prin eliminarea dblocajelor de 
vegetație 

ABA Someș-
Tisa 

Proiectarea/rep
roiectarea 
lucrărilor de 
apărarela viituri 
cu 
probabilitatea 
de depășire 
Q1%, în 
conformitate cu 
prevederile 

Costurile pentru proiectarea/ 
reproiectarea lucrărilor de 
apărarela viituri cu probabilitatea 
de depășire Q1% sunt incluse în 
costurile Proiectului  

ABA 
Someș-Tisa 
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Riscuri 
asociate 

Schimbarilor 
climatice 

Scor 
risc 

Măsuri de 
adaptare 

Risc 
rezidual 

Opțiuni de costuri 

Responsa-
bil 

Implemen-
tare 

Strategiei de 
Management al 
Riscului la 
Inundații, în 
scopul apărării 
mai eficiente a 
populației și 
bunurilor 
expuse 

Realizarea de 
poldere cu rol 
de atenuare a 
debitelor 
maxime aval 
 
 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în 
realizarea de noi poldere: Polder 
Tur, mal stâng, am. confl. Talna, 
volum 5 mil. mc, Polder Turulung, 
pe malul drept al râului Tur, 
amonte de confluența cu pârâul 
Turț, volum 9 mil. mc 

ABA 
Someș-Tisa 

Crearea de noi 
zone umede. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în Crearea 
de noi zone umede cu rol de 
atenuare unde de viitură și de 
ridicare a potențialului ecologic 
local (am. confl. cu Talna, S = 2 
kmpși mal dr. în zona loc. Gherta 
Mică, S = 3 kmp) 

ABA 
Someș-Tisa 

Restaurarea 
luncilor 
inundabile 
 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în 
reconectarea și restaurarea luncii 
inundabile r. Tur, aval acumulare 
Călinești S = 0,5 kmp în zona av. 
conf. Turț și relocare de diguri mal 
stâng, amonte confl. Talna L=3 
km și la confl. cu Turt L=2 km 

ABA 
Someș-Tisa 

Planificarea 
corespunzătoar
e amodului de 
utilizare a 
terenului la 
nivel bazinal, în 
scopul atenuării 
viiturilor, prin 
creşterea 
infiltraţiei apei 
în subteran şi 
scăderea 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în lucrari de 
menținere și conservare a 
pădurilor (22548,25 ha în bazinul 
Tur +1591 ha în bazinul afluentului 
Lechincioara) 
și îmbunătățire a managementului 
acestora în bazinele de recepție 
ale A.P.S.F.R. – urilor pe 1045,34 
ha în bazinulTur + 0,32 ha în 
bazinul afluentului Lechincioara) 

ABA Someș-
Tisa, 

Gărzile 
forestiere, 
R.N.P. - 

Romsilva, 
Ocoale 

Silvice de 
Regim 
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Riscuri 
asociate 

Schimbarilor 
climatice 

Scor 
risc 

Măsuri de 
adaptare 

Risc 
rezidual 

Opțiuni de costuri 

Responsa-
bil 

Implemen-
tare 

scurgerii de 
suprafaţă. 
 

Schimbări în 
modul de 
utilizare a 
spaţiilor 
intravilane, prin 
creşterea 
suprafeţei 
spaţiilor verzi, 
aplicarea de 
pavaje poroase 
în locul 
asfaltului şi 
betonului, în 
scopul reducerii 
scurgerii de 
suprafaţă și 
creșterii 
infiltrației. 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Se impune o colaborare mai 
strânsă şi eficientă cu instituţiile 
locale, județene și regionale în 
scopul includerii acestor măsuri în 
planurile și strategiile specifice 

Consiliul 
județean 

Satu-Mare, 
Primăriile 
UAT-urilor 
vizate de 

proiect etc. 

Monitorizarea 
precipitațiilor 
extreme și a 
debitelor 
maxime în 
scopul gestiunii 
cât mai 
eficiente a 
riscului de 
inundare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Monitorizarea fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase la 
nivelul bazinului Tur se efectuează 
prin măsurătorile din reţeaua 
hidrometeorologică (10 mire 
hidrometrice, 11 pluviometre etc.) 
precum şi cu sisteme globale 
moderne de tip radar pe baza 
cărora sunt furnizate avertizări 
,,nowcasting’’.  
Operaționalizarea întregului 
sistem software ROFFG de 
estimare a posibilității de 
producere a viiturilor rapide în 
bazine hidrografice mici. 

ANAR, ABA 
Someș-Tisa, 
ANM, CMR 
Transilvania 

Nord 
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Riscuri 
asociate 

Schimbarilor 
climatice 

Scor 
risc 

Măsuri de 
adaptare 

Risc 
rezidual 

Opțiuni de costuri 

Responsa-
bil 

Implemen-
tare 

Îmbunătățireasi
stemelor de 
monitorizare / 
prognoză și 
avertizare / 
alarmare 
 

Nu implică costuri pentru proiect. 
Lucrări prevăzute în PMRI ABA 
Someș-Tisa, constând în 
înfiinţarea uneistaţii pluviometrice 
automate în loc. Luna Șes 

ABA 
Someș-Tisa 

Creşterea 
gradului de 
informare, 
educare și 
conştientizare 
privind riscul de 
inundaţii în 
rândul 
populaţiei 
expuse  
 

Nu implică costuri pentru Proiect. 
ABA Someș-Tisa desfășoară și va 
desfășura periodic acțiuni de 
educare și conștientizare a 
publicului cu privire la riscul de 
inundare.  

ABA 
Someș-Tisa 

  Îmbunătăţireac
apacităţii de 
răspuns a 
autorităţilor 
administrației 
publice locale 
cu atribuţii în 
managementul
situaţiilor de 
urgenţă 
generate de 
inundaţii. 

 Nu implică costuri pentru proiect. Ministerul 
Mediului 

 

În completarea măsurilor enumerate anterior, au fost propuse măsuri cu caracter general, 

de adaptare, în cazul infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor: 

– întreținerea corespunzătoare a lucrărilor de apărare; 

– asigurarea măsurilor adecvate de operare a structurilor de apărare împotriva inundațiilor; 

– îmbunătățirea și retehnologizarea periodică a infrastructurii existente, pentru a face față 

provocărilor legate de schimbările climatice; 

– colaborarea strânsă și eficientă cu autoritățile de profil (A.N.M, R.N.P.), prin implicarea 

acestora în actualizarea și adaptarea schemelor directoare de amenajare și de 

management al bazinelor hidrografice la schimbările climatice prognozate; 

http://www.epmc.ro/
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– colaborarea strânsă cu instituțiile de profil (primării, consilii județene) în scopul asigurării 

că măsurile de adaptare propuse se regăsesc și în planificările strategice locale, județene 

și regionale; 

– creșterea capacității instituționale în elaborarea și implementarea proiectelor și atingerea 

de fonduri. 

Prin adoptarea măsurilor de atenuare a efectelor negative asociate schimbarilor climatice, 

adaptarea sistemelor de apărare împotriva inundațiilor va fi mai uşoară prin luarea în considerare 

şi aplicarea, celor mai potrivite măsuri de diminuare a riscului indus de aceste schimbări, cu 

accent, acolo unde este cazul, pe măsurile non-structurale, respectiv pe un management 

adaptativ, robust şi flexibil, care poate fi ajustat şi poate evolua în funcţie de noile circumstanţele 

climatice.  

Sistemele de apărare împotriva inundațiilor sunt expuse fără echivoc provocărilor asociate 

schimbărilor climatice. Conform proiecţiilor şi predicţiilor, în viitor se aşteptă o creştere ușoară a 

numărului cu zile cu precipitaţii abundente și o creștere a viiturilor spontane în bazinele 

hidrografice mici.  

Analizând rezultatele obţinute se poate spune că principalele forme de impact/riscuri la 

care proiectul prezintă reziliență mai redusă în perspectiva actuală și viitoare sunt asociate 

precipitațiilor extreme și implicit a viiturilor și inundațiilor, care pot genera daune semnificative 

lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, cu repercusiuni asupra populației 

și bunurilor expuse. 

În concluzie, se poate menționa că lucrările aferente proiectului sunt expuse în ansamblu 

unui risc mediu asociat viiturilor, care se așteaptă să scadă la un nivel acceptabil prin 

implementarea măsurilor de adaptare propuse. 

5.7 TEHNOLOGIILE ȘI SUBSTANȚELE FOLOSITE 

În funcție de pretabilitatea amplasamentului la anumite categorii de lucrări, au fost propuse 

diferite soluții de amenajare a lucrărilor propuse astfel încât să fie atinse obiectivele de protecție 

a populației impuse prin Directiva privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații și în același 

timp să se păstreze un impact acceptabil asupra factorilor de mediu. 

http://www.epmc.ro/
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În cele ce urmează sunt prezentate metodele de lucru folosite în cadrul lucrărilor propus. 

Lucrările hidrotehnice prevăzute în acest proiect implică în primul rând volume importante de 

terasamente, atât în ceea ce privește punerea în opera cât și mișcarea și transportul unor mase 

importante de pământ. De asemenea, excavațiile și umpluturile necesare implică săparea și 

evacuarea, respectiv utilizarea unor pământuri de natură diferită. 

Acest proiect este de natură tehnologică prin esență lui, astfel încât implică o foarte bună 

organizare în ceea ce privește începerea, finalizarea și alternanța etapelor de execuție. 

Pe durata realizării lucrărilor la barajul Călinești și la uvrajele acestuia, se propune 

realizarea unui batardou în dreptul barajului, pe toată lungimea lui, pentru a menține în lac o 

adâncime de aproximativ 2 m. De asemenea, se propune și pomparea apei din zona dintre baraj 

și batardou. Menținerea apei în cuveta lacului este necesară din punct de vedere ecologic pentru 

crearea unei zone cu condițiile inițiale (de dinaintea golirii lacului) pentru a se extinde în viitor, 

după umplerea lacului. Zona menținută umedă, pe lângă rolul de depozit cu specii de crustacee, 

moluște, alge sau insecte, va conține și specii de pești. Aceasta va constitui o rezervă în vederea 

restabilirii relațiilor biocenozei acumulării în condițiile inițiale. Golirea acumulării va fi realizată în 

perioada 1 octombrie – 28 februarie, prin uzinare, urmând ca în perioada 1 martie – 30 septembrie 

să fie realizate lucrările la baraj. 

Trebuie respectate cu strictețe caietele de sarcini privind execuția umpluturii și a 

caracteristicilor de material și de compactare la realizarea umpluturilor la construcțiile 

hidrotehnice. 

Principalele etape tehnologice pentru realizarea lucrărilor în albia râurilor 

− eliminarea obstacolelor din albie (crengi căzute, deșeuri, etc.); 

− săpătură mecanică/manuală, după caz, cu descărcare în autovehicul si/sau depozit. Se va 

folosi pe cât posibil săpătura manuală, astfel încât efectele intervențiilor să fie unele 

reduse; 

− transportul materialului excavat în afara amprizei lucrării, în vederea refolosirii sale. 

Unde este propusă amenajarea albiei se are în vedere eliminarea obstacolelor din albie 

astfel încât să fie asigurată tranzitarea debitelor de apă, cu intervenție mecanică minimă. 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

2
6

8
 

Principalele etape tehnologice pentru aducerea la cotă a digurilor sau completarea 

digurilor erodate 

Supraînălțări de diguri 

− aducere la cotăa se va executa deasupra coronamentului actual şi a taluzului exterior și 

interior pe o adâncime de 30 cm sau în prelungirea coronamentului actual pe taluzul 

amonte, după caz; 

− eliminarea vegetației taluzului exterior de tufişuri, arbuşti, arbori, tăierea pomilor şi 

scoaterea rădăcinilor, acolo unde este cazul; îndepărtarea acestora din noua ampriză a 

digului, acolo unde este cazul. Se precizează faptul digurile propuse a fi supraînălțate sau 

aduse la cotă prin proiectul propus sunt bine întreținute, în general acoperite cu vegetație 

ierboasă, prin urmare este puțin probabil să fie necesară tăierea de arbori pentru realizarea 

acestor lucrări. Orice tăiere de arbori necesară pentru realizarea lucrărilor din proiect va fi 

efectuată respectând toate prevederile legale în vigoare; 

− pregătirea terenului de fundare prin decopertarea cu buldozerul a stratului vegetal pe o 

adâncime de 30 cm de pe ampriza/coronamentul digului transportul acestuia, în apropiere, 

pe o distanță de maximum 100 m în vederea refolosirii lui; 

− împrăștierea stratului vegetal; 

− verificarea cu atenţie a suprafeţei decopertate; în cazul în care se constată fisuri sau găuri 

în corpul digului, acestea se vor astupa şi compacta corespunzător; 

− scarificarea mecanică a taluzului exterior şi a coronamentului cu scarificatorul pe 

tronsoane și în straturi (trepte de înfrățire); nu se admit plombari ale taluzurilor, chiar dacă 

se scarifică taluzul, pentru a evita ca plomba să cadă datorită diferențelor de grad de 

compactare; 

− încărcarea în autobasculantă și transport pământ;  

− efectuarea umpluturilor pentru realizarea cotei digurilor. 

Corecţii, săpături-umpluturi 

− în vederea realizării corespunzătoare a profilului digului se execută săpături manuale şi 

împrăştieri locale în procent de aproximativ 10% din volumul de umplutură; nu se admit 
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brese (întreruperi) la umpluturile din dig, compactarea urmând a se realiza pe toată 

lungimea sectorului de dig început; 

− udare cu autocisterna; 

− reașternere strat vegetal - după realizarea umpluturii se aşterne stratul vegetal rezultat din 

decopertare, după o prealabilă scarificare; 

− compactarea stratului vegetal cu tavalug picior de oaie; 

− nivelarea coronamentului; 

− finisarea taluzurilor; 

− înierbare, cu sau fară udare, în funcție de umiditatea stratului vegetal.  

Completari diguri erodate 

Pentru completarea digurilor erodate se vor realiza următoarele etape tehnologice: 

− eliminarea vegetației de tufişuri, arbuşti, arbori, tăierea pomilor şi scoaterea rădăcinilor din 

noua ampriză a digului; 

− pregătirea terenului de fundare prin decopertarea cu buldozerul a stratului vegetal pe o 

adâncime de 30 cm de pe ampriza/coronamentul digului și încărcarea și transportul 

acestuia în apropiere, pe o distanță de maximum 100 m în vederea refolosirii lui; 

− împrăștierea stratului vegetal; 

− verificarea cu atenţie a suprafeţei decopertate; se efectueaza sapaturi in terenul de 

fundare (daca este necesar) în cazul în care se constată fisuri sau găuri în corpul digului, 

acestea se vor excava și reface urmat de pregătirea și compactarea corespunzătoare; 

− săparea gropii de fundație; 

− transportul pământului rezultat pe distanță de maximum 100 m în vederea refolosirii lui; 

− compactarea patului săpăturii; 

− taluzarea în zona fostei gropi de fundație; 

− încărcarea în autobasculantă și transport pământ; 

− efectuarea umpluturilor pentru realizarea cotei digurilor. 

Legătura între diguri, la capete, se va face tot cu trepte de înfrățire. 

Principalele etape tehnologice pentru realizarea consolidărilor de mal sunt: 

− procurare piatra brută; 
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− transportul la locul de punere în operă; se transportă cu mijloace auto pe distanță medie 

de 25 km; 

− săpătură pentru pregătirea taluzurilor, înainte de realizarea componentelor consolidării; 

− transportul volumului rezultat din săpătură cu autobasculanta la organizarea de șantier sau 

pe maluri, în vederea refolosirii lui pentru umpluturi, distanță de maximum 100 m; 

− amenajarea taluzului acolo unde este cazul prin umpluturi cu material local rezultat din 

excavație; 

− așternerea stratului de geotextil cu rol drenant pe taluz și ampriză; 

− realizarea și pozarea saltelei fascine; 

− umpluturile se vor executa cu balast local rezultat din excavaţie. 

Principalele etape tehnologice pentru realizarea pragurilor de fund 

− procurare anrocamente; 

− transportul la locul de punere în operă pe distanță medie de 25 km; 

− excavații în vederea pregatirii fundatiei lucrarii. Materialul rezultat se încarcă în mijloace 

auto și se transporta pe distanță medie de 200 m în vederea refolosirii lui la umpluturi; 

− se aşterne un strat de geotextil cu rol drenant; 

− realizarea pragului din anrocamente pe un strat de balast de 10 cm, care se așterne pe 

geotextilul menționat anterior (rolul stratului de balast este de suport pentru anrocamentele 

pragului și pentru a evita ruperea geotextilului cu colțurile anrocamentelor). 

Pentru execuția lucrărilor este recomandată folosirea utilajelor de dimensiuni mai reduse, 

cu motoare ecranate acustic, pentru a menține la un nivel acceptabil zgomotul produs și cu 

performanță bună în ceea ce privește emisiile atmosferice rezultate din arderea combustibililor. 

Lucrarile hidrotehnice proiectate respectă criteriile şi principiile de evaluare a soluţiilor 

tehnice de proiectare în conformitate cu Normativul NTLH-001/oct.2008. Ele se încadrează în 

schema directoare de amenajare şi management al B.H. Somes Tisa si sunt corelate cu lucrările 

hidrotehnice existente, sau prevăzute în zonă şi în întreg bazinul hidrografic. 

Respectând prescripţiile stasului STAS 9268-89, lucrările propuse pentru “Creșterea 

capacitatii de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera 
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cu Republica Ungară, județul Satu Mare” vor fi corelate cu lucrările hidrotehnice existente sau 

prevăzute în zonă şi în întreg bazinul hidrografic. 

Materialele recomandate prin proiect sunt de tip natural (nisip, balast, pietriș, piatră spartă, 

anrocamente, pământuri vegetale) și de tip artificial (beton și armături). 

Structurile lucrărilor hidrotehnice utilizează ambele tipuri de materiale în soluții combinate. 

Pentru menținerea unei stări de echilibru ecologic se vor aplica protecții vegetative. 

5.8 DESCRIEREA DIFICULTĂȚILOR 

Una dintre cele mai dificile situații în procedura de obținere a acordului de mediu este 

specifică proiectelor de infrastructură propuse spre finanțare prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, în sensul în care finanțarea este condiționată de obținerea 

acordului de mediu, într-o etapă în care proiectul propus dispune de informații la un nivel de 

detaliu specific unui studiu de fezabilitate, în condițiile în care pentru o evaluare a impactului 

asupra mediului corespunzătoare, obiectivă, cu un grad ridicat de certitudine sunt necesare 

informații precise, de detaliu, ale proiectului. Pe parcursul procedurii de mediu, în vederea 

obținerii informațiilor actualizate privind modul de realizare a lucrărilor, ocuparea terenului și alte 

detalii aferente în special etapei de execuție a lucrărilor s-a păstrat o legătură constantă între 

proiectantul lucrărilor, beneficiarul investiției și evaluatorul de mediu, astfel încât să fie folosite 

informații cu un grad de detaliu ridicat. 

În cele ce urmează sunt descrise dificultățile avute în procesul de evaluare a impactului 

asupra factorilor de mediu. În primul rând, trebuie precizat faptul că emisiile atmosferice rezultate 

din activitatea de transport al materiilor prime au fost unele estimative, calculate în funcție de 

cantitățile estimate de materii prime și de distanțele necesar a fi parcurse pentru transportul 

acestora. S-a urmărit ca distanțele necesar a fi parcurse să fie calculate de manieră cât mai 

obiectivă și în directă relație cu particularitățile amplasamentului și ale proiectului propus. Emisiile 

fugitive rezultate din manipularea materialelor și din operațiunile desfășurate sunt cele care se 

situează într-o zonă de incertitudine ceva mai ridicată. În metoda de calcul furnizată prin Ghidul 

EMEP chiar și diferențe mici ale valorilor variabilelor, pot sa asocieze variații mari ale rezultatelor 

finale obținute, deci un grad mai ridicat de incertitudine. Cu toate acestea, indiferent de cantitatea 
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propriu-zisă a emisiilor rezultate, respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra calității 

aerului recomandate asigură o concentrație mai redusă a emisiilor și un efect mai puțin extins ca 

suprafață, cu un disconfort menținut la nivel nesemnificativ. 

În ceea ce privește suprafețele de sol afectate, în funcție de ampriza maximă a lucrărilor 

propuse au fost calculate suprafețele ocupate temporar și respectiv suprafețele ocupate definitiv 

ca urmare a realizării proiectului. Pentru ca rezultatele să fie unele acoperitoare, s-au calculat în 

general suprafețele maxim ocupate, deci în teren, pe parcursul desfășurării lucrărilor și la 

încheierea acestora, suprafețele ocupate să fie ușor diferite, posibil chiar mai reduse. 

Percepția vizuală a peisajului este una subiectivă, aspect care face dificilă evaluarea 

impactului asupra acestui factor de mediu. Evaluarea impactului proiectului propus asupra 

peisajului a fost realizată având ca reper păstrarea caracterului autohton al peisajului, succesul 

proiectului depinzând de capacitatea de integrare vizuală a lucrărilor de protecție în peisajul 

natural sau cvasi-natural existent. Respectarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului 

asupra peisajului contribuie la reducerea efectelor lucrărilor în etapa de realizare a acestora. 

5.9 MATRICEA DE IMPACT AL PROIECTULUI PROPUS 

În cele ce urmează este prezentată matricea de impact al proiectului propus asupra 

factorilor de mediu. Aceasta redă de manieră sintetică impactul lucrărilor propuse prin proiect 

asupra factorilor de mediu, putând fi urmărit efectul asociat fiecăreia dintre lucrărilor propuse prin 

proiect asupra factorilor de mediu. 

Au fost elaborate două matrice de impact, după cum urmează: o matrice pentru evaluarea 

impactului asociat lucrărilor asupra fiecăruia dintre factorii de mediu în lipsa implementării 

măsurilor de prevenire și reducere a impactului propuse și respectiv a doua matrice, conținând 

evaluarea impactului asociat proiectului asupra factorilor de mediu în condițiile implementării/ 

adoptării măsurilor de prevenire și reducere a impactului propuse în capitolul 6 al prezentei 

documentații. 

Estimarea impactului în cadrul matricei s-a realizat apreciind magnitudinea globală a 

acestuia pe durata de realizare a lucrărilor și pe durata de funcționare a lucrărilor.  

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

2
7

3
 

Tabel 30. Matricea de impact al proiectului proiectului propus în lipsa implementării măsurilor de prevenire/reducere  impactului asupra mediului 

Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

Lucrări pe cursul de apă Talna 

1 Zid de sprijin mal drept 910 -2 -1 -2 3 -3 -2 

2 Zid de sprijin mal stâng 900 -2 -1 -2 3 -3 -2 

3 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

4 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

5 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

6 Zid de sprijin mal stâng 190 -2 -1 -2 3 -2 -2 

7 Zid de sprijin mal drept 985 -2 -1 -2 3 -3 -2 

8 Zid de sprijin mal stâng 1015 -2 -1 -2 3 -3 -2 

9 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

10 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

11 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

12 Zid de sprijin mal drept 945 -2 -1 -2 3 -3 -2 

13 Zid de sprijin mal stâng 625 -2 -1 -2 3 -3 -2 

14 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

15 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

16 Zid de sprijin mal stâng 430 -2 -1 -2 3 -2 -2 

17 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

18 Aducere la cotă dig mal drept 6821 -1 -2 -2 3 -2 -2 

19 Aducere la cotă dig mal stâng 1247 -1 -2 -2 3 -2 -2 

20 Aducere la cotă dig mal stâng 2565 -1 -2 -2 3 -2 -2 

21 Aducere la cotă dig mal drept 5211 -1 -2 -2 3 -2 -2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

22 Aducere la cotă dig mal stâng 10260 -1 -2 -2 3 -2 -2 

23 Aducere la cotă dig mal drept 5548 -1 -2 -2 3 -2 -2 

24 Drumuri de acces/exploatare 1638 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

25 Organizare de șantier Talna   -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Lucrări pe cursul de apă Turț 

1 Zid de sprijin mal drept 985 -2 -1 -2 3 -3 -2 

2 Zid de sprijin mal stâng 340 -2 -1 -2 3 -2 -2 

3 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

4 Zid de sprijin mal stâng 170 -2 -1 -2 3 -2 -2 

5 Zid de sprijin mal drept 210 -2 -1 -2 3 -2 -2 

6 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

7 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

8 Zid de sprijin mal drept 160 -2 -1 -2 3 -2 -2 

9 Zid de sprijin mal stâng 165 -2 -1 -2 3 -2 -2 

10 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

11 Zid de sprijin mal drept 275 -2 -1 -2 3 -2 -2 

12 Zid de sprijin mal stâng 280 -2 -1 -2 3 -2 -2 

13 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

14 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

15 Zid de sprijin mal drept 215 -2 -1 -2 3 -2 -2 

16 Zid de sprijin mal drept 200 -2 -1 -2 3 -2 -2 

17 Aducere la cotă dig mal drept 1670 -1 -2 -2 3 -2 -2 

18 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

19 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

20 Prag de cădere h=0.40 m 23 -2 -1 -1 1 -2 -1 

21 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

22 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

23 Prag de cădere h=0.40 m 23 -2 -1 -1 1 -2 -1 

24 Aducere la cotă dig mal stâng 1045 -1 -2 -2 3 -2 -2 

25 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

26 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

27 Prag de cădere h=0.40 m 23 -2 -1 -1 1 -2 -1 

28 Aducere la cotă dig mal drept 385 -1 -2 -2 3 -2 -2 

29 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

30 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

31 Prag de cădere h=0.40 m 23 -2 -1 -1 1 -2 -1 

32 Aducere la cotă dig mal stâng 895 -1 -2 -2 3 -2 -2 

33 Aducere la cotă dig mal drept 1285 -1 -2 -2 3 -2 -2 

34 Aducere la cotă dig mal stâng 2710 -1 -2 -2 3 -2 -2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

35 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

36 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 -1 -1 -1 2 -1 1 

37 Prag de cădere h=0.40 m 23 -2 -1 -1 1 -2 -1 

38 Aducere la cotă dig mal drept 3740 -1 -2 -2 3 -2 -2 

39 Aducere la cotă dig mal drept 3505 -1 -2 -2 3 -2 -2 

40 Organizare de șantier Turț   -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Lucrări pe cursul de apă Tur 

1 Reabilitare baraj și creșterea capacității de 
atenuare a acumulării Călinești (batardou) 

800 -1 -1 -1 3 -3 1 

2 Aducere la cotă diguri amonte baraj 2800 -1 -2 -2 3 -2 -2 

3 Aducere la cotă dig mal drept 1315 -1 -2 -2 3 -2 -2 

4 Reabilitare zid mal drept aval baraj 115 -2 -1 -2 3 -1 -2 

5 Consolidare vegetativă dig mal stâng 120 1 -1 1 2 -1 2 

6 Consolidare vegetativă dig mal drept 155 1 -1 1 2 -1 2 

7 Consolidare vegetativă dig mal stâng 110 1 -1 1 2 -1 2 

8 Reabilitare prism din anrocamente 100 -1 -1 -1 2 -1 1 

9 Aducere la cotă dig mal drept 3630 -1 -2 -2 3 -2 -2 

10 Aducere la cotă dig mal stâng 5275 -1 -2 -2 3 -2 -2 

11 Consolidare vegetativă dig mal drept 235 1 -1 1 2 -1 2 

12 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

120 -1 -1 -1 2 -1 1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

13 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

60 -1 -1 -1 2 -1 1 

14 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

90 -1 -1 -1 2 -1 1 

15 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

16 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

17 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

18 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

100 -1 -1 -1 2 -2 1 

19 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

110 -1 -1 -1 2 -2 1 

20 Consolidare vegetativă dig mal stâng 145 1 -1 1 2 -2 2 

21 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

120 -1 -1 -1 2 -2 1 

22 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

23 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

24 Consolidare vegetativă dig mal stâng 175 1 -1 1 2 -1 2 

25 Aducere la cotă dig mal drept 3685 -1 -2 -2 3 -2 -2 

26 Consolidare vegetativă dig mal drept 600 1 -1 1 2 -1 2 

27 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

540 -1 -1 -1 2 -2 1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

28 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -2 1 

29 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

30 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

210 -1 -1 -1 2 -2 1 

31 Amenajare confluență 30.75 -1 -1 -1 1 -2 -1 

32 Aducere la cotă dig mal drept 7600 -1 -2 -2 3 -2 -2 

33 Zonă inundabilă mal drept   2 0 1 2 1 2 

34 Aducere la cotă dig stâng la cota 137,05 6950 -1 -2 -2 3 -2 -2 

35 Polder Dimoșag Vtot=20,4 mil. mc 1 -1 -1 3 2 -1 

36 Descărcător de suprafață 50 -1 -1 -1 3 -1 -3 

37 Deversor de acces 200 -1 -1 -1 3 -2 -3 

38 Dig de contur polder Dimoșag 9250 -1 -2 -2 3 -2 -2 

39 Turn de manevră și golire de fund   -1 -1 -1 3 -1 -3 

40 Uvraj de control 240 -1 -1 -1 3 -2 -3 

41 Consolidare vegetativă dig mal drept 150 1 -1 1 2 -1 2 

42 Consolidare vegetativă dig mal stâng 85 1 -1 1 2 -1 2 

43 Consolidare vegetativă dig mal drept 235 1 -1 1 2 -1 2 

44 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

85 -1 -1 -1 2 -1 1 

45 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

295 -1 -1 -1 2 -2 1 

46 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

47 Consolidare vegetativă dig mal drept 730 1 -1 1 2 -1 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

48 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

100 -1 -1 -1 2 -1 1 

49 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

220 -1 -1 -1 2 -2 1 

50 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

260 -1 -1 -1 2 -2 1 

51 Consolidare vegetativă dig mal stâng 125 1 -1 1 2 -1 2 

52 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

110 -1 -1 -1 2 -2 1 

53 Aducere la cotă dig mal drept 7385 -1 -2 -2 3 -2 -2 

54 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

300 -1 -1 -1 2 -2 1 

55 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

80 -1 -1 -1 2 -1 1 

56 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

57 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

58 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

85 -1 -1 -1 2 -1 1 

59 Consolidare vegetativă dig mal stâng 195 1 -1 1 2 -1 2 

60 Aducere la cotă dig mal stâng 1445 -1 -2 -2 3 -2 -2 

61 Consolidare vegetativă dig mal drept 125 1 -1 1 2 -1 2 

62 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

115 -1 -1 -1 2 -2 1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

63 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

90 -1 -1 -1 2 -1 1 

64 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

230 -1 -1 -1 2 -2 1 

65 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

66 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

67 Relocare dig mal stâng (dig nou 2635, eliminat 
2941 m) 

2635 2 -1 -1 2 -2 2 

68 Restaurare luncă inundabilă   2 0 1 2 2 2 

69 Consolidare vegetativă dig mal drept 180 1 -1 1 2 -1 2 

70 Consolidare vegetativă dig mal drept 160 1 -1 1 2 -1 2 

71 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

130 -1 -1 -1 2 -2 1 

72 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 370 -1 -1 -1 2 -1 1 

73 Consolidare vegetativă dig mal drept 265 1 -1 1 2 -1 2 

74 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

210 -1 -1 -1 2 -2 1 

75 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

76 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

77 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 55 -1 -1 -1 2 -1 1 

78 Consolidare vegetativă dig mal stâng 125 1 -1 1 2 -1 2 

79 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 350 -1 -1 -1 2 -1 1 

80 Amenajare confluență 30.75 -1 -1 -1 1 -2 -1 

81 Aducere la cotă dig mal drept 3345 -1 -2 -2 3 -2 -2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

82 Consolidare vegetativă dig mal drept 800 1 -1 1 2 -1 2 

83 Consolidare vegetativă dig mal stâng 1030 1 -1 1 2 -1 2 

84 Etanșare fundație dig mal drept 800 -1 -2 -2 3 -2 -2 

85 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

550 -1 -1 -1 2 -2 1 

86 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

660 -1 -1 -1 2 -2 1 

87 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

88 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

89 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

90 Reabilitare secțiune la stația hidrometrică 10 1 -1 1 3 -1 2 

91 Aducere la cotă dig mal stâng 16750 -1 -2 -2 3 -2 -2 

92 Consolidare vegetativă dig mal drept 780 1 -1 1 2 -1 2 

93 Consolidare vegetativă dig mal stâng 275 1 -1 1 2 -1 2 

94 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

95 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

96 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

205 -1 -1 -1 2 -2 1 

97 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

275 -1 -1 -1 2 -2 1 

98 Etanșare fundație dig mal drept 700 -1 -2 -2 3 -2 -2 

99 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

310 -1 -1 -1 2 -2 1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

100 Renaturare braț   2 0 1 2 1 2 

101 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

180 -1 -1 -1 2 -2 1 

102 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

103 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

104 Consolidare vegetativă dig mal stâng 190 1 -1 1 2 -1 2 

105 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

145 -1 -1 -1 2 -2 1 

106 Consolidare vegetativă dig mal drept 275 1 -1 1 2 -2 2 

107 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 100 -1 -1 -1 2 -1 1 

108 Renaturare braț   2 0 1 2 1 2 

109 Reabilitare prism din anrocamente mal stâng 120 -1 -1 -1 2 -1 1 

110 Amenajare confluență 30.75 -1 -1 -1 1 -2 -1 

111 Consolidare vegetativă dig mal drept 495 1 -1 1 3 -1 2 

112 Renaturare braț   2 0 1 2 1 2 

113 Consolidare vegetativă dig mal stâng 315 1 -1 1 2 -1 2 

114 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

325 -1 -1 -1 2 -2 1 

115 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

116 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

117 Relocare dig mal drept (dig nou 1060, dig 
eliminat 1368) 

1060 2 -1 -1 2 -1 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

118 Restaurare luncă inundabilă   2 0 1 2 2 2 

119 Consolidare vegetativă dig mal stâng 260 1 -1 1 2 -1 2 

120 Consolidare vegetativă dig mal stâng 70 1 -1 1 2 -1 2 

121 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

190 -1 -1 -1 2 -2 1 

122 Aducere la cotă dig mal drept 780 -1 -2 -2 3 -2 -2 

123 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

145 -1 -1 -1 2 -2 1 

124 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

145 -1 -1 -1 2 -2 1 

125 Relocare dig mal drept (dig nou 2960 m, dig 
eliminat 3758 m) 

2960 2 -1 -1 2 -1 2 

126 Restaurare luncă inundabilă   2 0 1 2 2 2 

127 Renaturare braț   2 0 1 2 1 2 

128 Renaturare braț   2 0 1 2 1 2 

129 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

185 -1 -1 -1 2 -2 1 

130 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

175 -1 -1 -1 2 -2 1 

131 Consolidare vegetativă dig mal stâng 150 1 -1 1 2 -1 2 

132 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

120 -1 -1 -1 2 -2 1 

133 Consolidare vegetativă dig mal stâng 375 1 -1 1 2 -1 2 

134 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

130 -1 -1 -1 2 -2 1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

135 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

120 -1 -1 -1 2 -2 1 

136 Consolidare vegetativă dig mal stâng 130 1 -1 1 2 -1 2 

137 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

130 -1 -1 -1 2 -2 1 

138 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

345 -1 -1 -1 2 -2 1 

139 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

160 -1 -1 -1 2 -2 1 

140 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 220 -1 -1 -1 2 -1 1 

141 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

320 -1 -1 -1 2 -2 1 

142 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

143 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

144 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 315 -1 -1 -1 2 -2 1 

145 Aducere la cotă dig mal drept 3570 -1 -2 -2 3 -2 -2 

146 Consolidare vegetativă dig mal drept 140 1 -1 1 2 -1 2 

147 Consolidare vegetativă dig mal drept 225 1 -1 1 2 -1 2 

148 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

230 -1 -1 -1 2 -2 1 

149 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

215 -1 -1 -1 2 -2 1 

150 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 70 -1 -1 -1 2 -1 1 

151 
Consolidare vegetativă dig mal drept 

205 1 -1 1 2 -1 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

152 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

200 -1 -1 -1 2 -2 1 

153 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

154 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

155 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

125 -1 -1 -1 2 -2 1 

156 Consolidare vegetativă dig mal stâng 245 1 -1 1 2 -1 2 

157 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

150 -1 -1 -1 2 -2 1 

158 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

130 -1 -1 -1 2 -2 1 

159 Consolidare vegetativă dig mal stâng 150 1 -1 1 2 -1 2 

160 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

190 -1 -1 -1 2 -2 1 

161 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

285 -1 -1 -1 2 -2 1 

162 Consolidare vegetativă dig mal stâng 200 1 -1 1 2 -1 2 

163 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

265 -1 -1 -1 2 -2 1 

164 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

190 -1 -1 -1 2 -2 1 

165 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

150 -1 -1 -1 2 -2 1 

166 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

2
8

6
 

Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

167 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

168 Relocare dig mal drept (dig nou 3390 m, dig 
eliminat 1338 m) 

3390 2 -1 -1 2 -1 2 

169 Restaurare luncă inundabilă   2 0 1 2 2 2 

170 Consolidare vegetativă dig mal stâng 160 1 -1 1 2 -1 2 

171 Consolidare vegetativă dig mal stâng 310 1 -1 1 2 -1 2 

172 Aducere la cotă dig mal drept 1465 -1 -2 -2 3 -2 -2 

173 Consolidare vegetativă dig mal drept 185 1 -1 1 2 -1 2 

174 Consolidare vegetativă dig mal drept 150 1 -1 1 2 -1 2 

175 Consolidare vegetativă dig mal stâng 200 1 -1 1 2 -1 2 

176 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

170 -1 -1 -1 2 -2 1 

177 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

178 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

179 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

200 -1 -1 -1 2 -2 1 

180 Consolidare vegetativă dig mal stâng 330 1 -1 1 2 -1 2 

181 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

315 -1 -1 -1 2 -2 1 

182 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

183 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

184 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

185 -1 -1 -1 2 -2 1 

185 Consolidare vegetativă dig mal stâng 440 1 -1 1 2 -1 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu în lipsa implementării 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

186 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

115 -1 -1 -1 2 -2 1 

187 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

170 -1 -1 -1 2 -2 1 

188 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 -1 -1 -1 2 -1 1 

189 Prag de fund 6 -2 -1 -1 1 -1 -1 

190 Reabilitare acumulare Hodoș 0 0 -1 -1 3 -1 1 

191 Reabilitare acumulare Tămășeni 0 0 -1 -1 3 -1 1 

192 Subtraversări 8 buc -1 -1 -1 1 -1 0 

193 Drumuri de acces/exploatare 1767 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

194 Organizări de șantier Tur   -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Unde  

Cod Semnificația impactului 

  Impact negativ semnificativ 

  Impact negativ moderat 

  Impact negativ redus 

  Lipsă impact 

  Impact pozitiv redus 

  Impact pozitiv moderat 

  Impact pozitiv semnificativ 
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Tabel 31. Matricea de impact al proiectului proiectului propus după implementarea măsurilor de prevenire/reducere  impactului asupra mediului 

Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

Lucrări pe cursul de apă Talna 

1 Zid de sprijin mal drept 910 -1 -1 -1 3 -1 -1 

2 Zid de sprijin mal stâng 900 -1 -1 -1 3 -1 -1 

3 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

4 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

5 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

6 Zid de sprijin mal stâng 190 -1 -1 -1 3 -1 -1 

7 Zid de sprijin mal drept 985 -1 -1 -1 3 -1 -1 

8 Zid de sprijin mal stâng 1015 -1 -1 -1 3 -1 -1 

9 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

10 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

11 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

12 Zid de sprijin mal drept 945 -1 -1 -1 3 -1 -1 

13 Zid de sprijin mal stâng 625 -1 -1 -1 3 -1 -1 

14 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

15 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

16 Zid de sprijin mal stâng 430 -1 -1 -1 3 -1 -1 

17 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

18 Aducere la cotă dig mal drept 6821 -1 -1 -1 3 -1 -1 

19 Aducere la cotă dig mal stâng 1247 -1 -1 -1 3 -1 -1 

20 Aducere la cotă dig mal stâng 2565 -1 -1 -1 3 -1 -1 

21 Aducere la cotă dig mal drept 5211 -1 -1 -1 3 -1 -1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

22 Aducere la cotă dig mal stâng 10260 -1 -1 -1 3 -1 -1 

23 Aducere la cotă dig mal drept 5548 -1 -1 -1 3 -1 -1 

24 Drumuri de acces/exploatare 1638 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

25 Organizare de șantier Talna   -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Lucrări pe cursul de apă Turț 

1 Zid de sprijin mal drept 985 -1 -1 -1 3 -1 -1 

2 Zid de sprijin mal stâng 340 -1 -1 -1 3 -1 -1 

3 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

4 Zid de sprijin mal stâng 170 -1 -1 -1 3 -1 -1 

5 Zid de sprijin mal drept 210 -1 -1 -1 3 -1 -1 

6 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

7 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

8 Zid de sprijin mal drept 160 -1 -1 -1 3 -1 -1 

9 Zid de sprijin mal stâng 165 -1 -1 -1 3 -1 -1 

10 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

11 Zid de sprijin mal drept 275 -1 -1 -1 3 -1 -1 

12 Zid de sprijin mal stâng 280 -1 -1 -1 3 -1 -1 

13 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

14 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 0 -1 

15 Zid de sprijin mal drept 215 -1 -1 -1 3 -1 -1 

16 Zid de sprijin mal drept 200 -1 -1 -1 3 -1 -1 

17 Aducere la cotă dig mal drept 1670 -1 -1 -1 3 -1 -1 

18 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

19 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

20 Prag de cădere h=0.40 m 23 -1 -1 -1 1 0 -1 

21 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

22 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

23 Prag de cădere h=0.40 m 23 -1 -1 -1 1 0 -1 

24 Aducere la cotă dig mal stâng 1045 -1 -1 -1 3 -1 -1 

25 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

26 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

27 Prag de cădere h=0.40 m 23 -1 -1 -1 1 0 -1 

28 Aducere la cotă dig mal drept 385 -1 -1 -1 3 -1 -1 

29 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

30 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

31 Prag de cădere h=0.40 m 23 -1 -1 -1 1 0 -1 

32 Aducere la cotă dig mal stâng 895 -1 -1 -1 3 -1 -1 

33 Aducere la cotă dig mal drept 1285 -1 -1 -1 3 -1 -1 

34 Aducere la cotă dig mal stâng 2710 -1 -1 -1 3 -1 -1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

35 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

36 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

35 0 -1 0 2 0 2 

37 Prag de cădere h=0.40 m 23 -1 -1 -1 1 0 -1 

38 Aducere la cotă dig mal drept 3740 -1 -1 -1 3 -1 -1 

39 Aducere la cotă dig mal drept 3505 -1 -1 -1 3 -1 -1 

40 Organizare de șantier Turț   -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Lucrări pe cursul de apă Tur 

1 Reabilitare baraj și creșterea capacității de 
atenuare a acumulării Călinești (batardou) 

800 -1 -1 -1 3 -1 1 

2 Aducere la cotă diguri amonte baraj 2800 -1 -1 -1 3 -1 -1 

3 Aducere la cotă dig mal drept 1315 -1 -1 -1 3 -1 -1 

4 Reabilitare zid mal drept aval baraj 115 -1 -1 -1 3 -1 -1 

5 Consolidare vegetativă dig mal stâng 120 1 -1 1 2 0 2 

6 Consolidare vegetativă dig mal drept 155 1 -1 1 2 0 2 

7 Consolidare vegetativă dig mal stâng 110 1 -1 1 2 0 2 

8 Reabilitare prism din anrocamente 100 0 -1 0 2 1 2 

9 Aducere la cotă dig mal drept 3630 -1 -1 -1 3 -1 -1 

10 Aducere la cotă dig mal stâng 5275 -1 -1 -1 3 -1 -1 

11 Consolidare vegetativă dig mal drept 235 1 -1 1 2 0 2 

12 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

120 0 -1 0 2 0 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

13 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

60 0 -1 0 2 0 2 

14 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

90 0 -1 0 2 0 2 

15 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

16 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

17 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

18 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

100 0 -1 0 2 0 2 

19 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

110 0 -1 0 2 0 2 

20 Consolidare vegetativă dig mal stâng 145 1 -1 1 2 0 2 

21 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

120 0 -1 0 2 0 2 

22 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

23 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

24 Consolidare vegetativă dig mal stâng 175 1 -1 1 2 0 2 

25 Aducere la cotă dig mal drept 3685 -1 -1 -1 3 -1 -1 

26 Consolidare vegetativă dig mal drept 600 1 -1 1 2 0 2 

27 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

540 0 -1 0 2 -1 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

28 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

29 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

30 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

210 0 -1 0 2 -1 2 

31 Amenajare confluență 30.75 -1 -1 -1 1 -1 -1 

32 Aducere la cotă dig mal drept 7600 -1 -1 -1 3 -1 -1 

33 Zonă inundabilă mal drept   2 0 1 2 2 2 

34 Aducere la cotă dig stâng la cota 137,05 6950 -1 -1 -1 3 -1 -1 

35 Polder Dimoșag Vtot=20,4 mil. mc 1 -1 -1 3 3 -1 

36 Descărcător de suprafață 50 -1 -1 -1 3 -1 -1 

37 Deversor de acces 200 -1 -1 -1 3 -1 -1 

38 Dig de contur polder Dimoșag 9250 -1 -1 -1 3 -1 -1 

39 Turn de manevră și golire de fund   -1 -1 -1 3 -1 -1 

40 Uvraj de control 240 -1 -1 -1 3 -1 -1 

41 Consolidare vegetativă dig mal drept 150 1 -1 1 2 0 2 

42 Consolidare vegetativă dig mal stâng 85 1 -1 1 2 0 2 

43 Consolidare vegetativă dig mal drept 235 1 -1 1 2 0 2 

44 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

85 0 -1 0 2 0 2 

45 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

295 0 -1 0 2 -1 2 

46 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

47 Consolidare vegetativă dig mal drept 730 1 -1 1 2 0 2 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

2
9

4
 

Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

48 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

100 0 -1 0 2 0 2 

49 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

220 0 -1 0 2 -1 2 

50 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

260 0 -1 0 2 -1 2 

51 Consolidare vegetativă dig mal stâng 125 1 -1 1 2 0 2 

52 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

110 0 -1 0 2 0 2 

53 Aducere la cotă dig mal drept 7385 -1 -1 -1 3 -1 -1 

54 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

300 0 -1 0 2 -1 2 

55 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

80 0 -1 0 2 0 2 

56 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

57 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

58 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

85 0 -1 0 2 0 2 

59 Consolidare vegetativă dig mal stâng 195 1 -1 1 2 0 2 

60 Aducere la cotă dig mal stâng 1445 -1 -1 -1 3 -1 -1 

61 Consolidare vegetativă dig mal drept 125 1 -1 1 2 0 2 

62 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

115 0 -1 0 2 0 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

63 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

90 0 -1 0 2 0 2 

64 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

230 0 -1 0 2 -1 2 

65 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

66 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

67 Relocare dig mal stâng (dig nou 2635, eliminat 
2941 m) 

2635 2 -1 -1 2 1 2 

68 Restaurare luncă inundabilă   2 0 1 2 2 2 

69 Consolidare vegetativă dig mal drept 180 1 -1 1 2 0 2 

70 Consolidare vegetativă dig mal drept 160 1 -1 1 2 0 2 

71 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

130 0 -1 0 2 0 2 

72 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 370 0 -1 0 2 1 2 

73 Consolidare vegetativă dig mal drept 265 1 -1 1 2 0 2 

74 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

210 0 -1 0 2 -1 2 

75 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

76 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

77 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 55 0 -1 0 2 1 2 

78 Consolidare vegetativă dig mal stâng 125 1 -1 1 2 0 2 

79 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 350 0 -1 0 2 1 2 

80 Amenajare confluență 30.75 -1 -1 -1 1 -1 -1 

81 Aducere la cotă dig mal drept 3345 -1 -1 -1 3 -1 -1 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

82 Consolidare vegetativă dig mal drept 800 1 -1 1 2 0 2 

83 Consolidare vegetativă dig mal stâng 1030 1 -1 1 2 0 2 

84 Etanșare fundație dig mal drept 800 -1 -1 -1 3 -1 -1 

85 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

550 0 -1 0 2 -1 2 

86 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

660 0 -1 0 2 -1 2 

87 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

88 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

89 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

90 Reabilitare secțiune la stația hidrometrică 10 1 -1 1 3 -1 2 

91 Aducere la cotă dig mal stâng 16750 -1 -1 -1 3 -1 -1 

92 Consolidare vegetativă dig mal drept 780 1 -1 1 2 0 2 

93 Consolidare vegetativă dig mal stâng 275 1 -1 1 2 0 2 

94 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

95 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

96 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

205 0 -1 0 2 -1 2 

97 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

275 0 -1 0 2 -1 2 

98 Etanșare fundație dig mal drept 700 -1 -1 -1 3 -1 -1 

99 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

310 0 -1 0 2 -1 2 
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crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 
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Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

100 Renaturare braț   2 0 1 2 2 2 

101 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

180 0 -1 0 2 -1 2 

102 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

103 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

104 Consolidare vegetativă dig mal stâng 190 1 -1 1 2 -1 2 

105 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

145 0 -1 0 2 0 2 

106 Consolidare vegetativă dig mal drept 275 1 -1 1 2 -1 2 

107 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 100 0 -1 0 2 1 2 

108 Renaturare braț   2 0 1 2 2 2 

109 Reabilitare prism din anrocamente mal stâng 120 0 -1 0 2 1 2 

110 Amenajare confluență 30.75 -1 -1 -1 1 -1 -1 

111 Consolidare vegetativă dig mal drept 495 1 -1 1 3 0 2 

112 Renaturare braț   2 0 1 2 2 2 

113 Consolidare vegetativă dig mal stâng 315 1 -1 1 2 0 2 

114 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

325 0 -1 0 2 -1 2 

115 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

116 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

117 Relocare dig mal drept (dig nou 1060, dig 
eliminat 1368) 

1060 2 -1 -1 2 1 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

118 Restaurare luncă inundabilă   2 0 1 2 2 2 

119 Consolidare vegetativă dig mal stâng 260 1 -1 1 2 0 2 

120 Consolidare vegetativă dig mal stâng 70 1 -1 1 2 0 2 

121 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

190 0 -1 0 2 -1 2 

122 Aducere la cotă dig mal drept 780 -1 -1 -1 3 -1 -1 

123 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

145 0 -1 0 2 0 2 

124 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

145 0 -1 0 2 0 2 

125 Relocare dig mal drept (dig nou 2960 m, dig 
eliminat 3758 m) 

2960 2 -1 -1 2 1 2 

126 Restaurare luncă inundabilă   2 0 1 2 2 2 

127 Renaturare braț   2 0 1 2 2 2 

128 Renaturare braț   2 0 1 2 2 2 

129 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

185 0 -1 0 2 -1 2 

130 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

175 0 -1 0 2 -1 2 

131 Consolidare vegetativă dig mal stâng 150 1 -1 1 2 0 2 

132 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

120 0 -1 0 2 -1 2 

133 Consolidare vegetativă dig mal stâng 375 1 -1 1 2 0 2 

134 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

130 0 -1 0 2 -1 2 
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Nr. 
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Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

135 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

120 0 -1 0 2 -1 2 

136 Consolidare vegetativă dig mal stâng 130 1 -1 1 2 0 2 

137 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

130 0 -1 0 2 -1 2 

138 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

345 0 -1 0 2 -1 2 

139 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

160 0 -1 0 2 -1 2 

140 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 220 0 -1 0 2 1 2 

141 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

320 0 -1 0 2 -1 2 

142 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

143 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

144 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 315 0 -1 0 2 1 2 

145 Aducere la cotă dig mal drept 3570 -1 -1 -1 3 -1 -1 

146 Consolidare vegetativă dig mal drept 140 1 -1 1 2 0 2 

147 Consolidare vegetativă dig mal drept 225 1 -1 1 2 0 2 

148 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

230 0 -1 0 2 -1 2 

149 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

215 0 -1 0 2 -1 2 

150 Reabilitare prism din anrocamente mal drept 70 0 -1 0 2 1 2 

151 
Consolidare vegetativă dig mal drept 

205 1 -1 1 2 0 2 
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Nr. 
crt. 

Tip lucrare 
Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

152 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

200 0 -1 0 2 -1 2 

153 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

154 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

155 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

125 0 -1 0 2 0 2 

156 Consolidare vegetativă dig mal stâng 245 1 -1 1 2 0 2 

157 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

150 0 -1 0 2 -1 2 

158 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

130 0 -1 0 2 0 2 

159 Consolidare vegetativă dig mal stâng 150 1 -1 1 2 0 2 

160 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

190 0 -1 0 2 -1 2 

161 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

285 0 -1 0 2 -1 2 

162 Consolidare vegetativă dig mal stâng 200 1 -1 1 2 0 2 

163 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

265 0 -1 0 2 -1 2 

164 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

190 0 -1 0 2 -1 2 

165 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

150 0 -1 0 2 -1 2 
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crt. 
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Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 

Apă Aer 
Sol/ 

Subsol 

Mediu socio-
economic și 

populație 
Biodiversitate Peisaj 

166 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

167 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

168 Relocare dig mal drept (dig nou 3390 m, dig 
eliminat 1338 m) 

3390 2 -1 -1 2 1 2 

169 Restaurare luncă inundabilă   2 0 1 2 2 2 

170 Consolidare vegetativă dig mal stâng 160 1 -1 1 2 0 2 

171 Consolidare vegetativă dig mal stâng 310 1 -1 1 2 0 2 

172 Aducere la cotă dig mal drept 1465 -1 -1 -1 3 -1 -1 

173 Consolidare vegetativă dig mal drept 185 1 -1 1 2 0 2 

174 Consolidare vegetativă dig mal drept 150 1 -1 1 2 0 2 

175 Consolidare vegetativă dig mal stâng 200 1 -1 1 2 0 2 

176 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

170 0 -1 0 2 -1 2 

177 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

178 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

179 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

200 0 -1 0 2 -1 2 

180 Consolidare vegetativă dig mal stâng 330 1 -1 1 2 0 2 

181 
Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

315 0 -1 0 2 -1 2 

182 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

183 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

184 
Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

185 0 -1 0 2 -1 2 
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Capacitate 
totală (m) 

Impact global asupra factorilor de mediu după implementarea 
măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra mediului 
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Mediu socio-
economic și 
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Biodiversitate Peisaj 

185 Consolidare vegetativă dig mal stâng 440 1 -1 1 2 0 2 

186 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

115 0 -1 0 2 0 2 

187 Consolidare mal stâng cu prism din 
anrocamente 

170 0 -1 0 2 -1 2 

188 Consolidare mal drept cu prism din 
anrocamente 

25 0 -1 0 2 0 2 

189 Prag de fund 6 -1 -1 -1 1 -1 -1 

190 Reabilitare acumulare Hodoș 0 0 -1 -1 3 -1 1 

191 Reabilitare acumulare Tămășeni 0 0 -1 -1 3 -1 1 

192 Subtraversări 8 buc -1 -1 -1 1 -1 0 

193 Drumuri de acces/exploatare 1767 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

194 Organizări de șantier Tur   -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Unde  

Cod Semnificația impactului 

  Impact negativ semnificativ 

  Impact negativ moderat 

  Impact negativ redus 

  Lipsă impact 

  Impact pozitiv redus 

  Impact pozitiv moderat 

  Impact pozitiv semnificativ 
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Tabel 32. Descrierea tipurilor de impact 

Magnitudine 

impact 

Modificări calitative/ cantitative Extindere spațială Durata impactului 

Pozitiv 

semnificativ 

Îmbunătățirea calității cu peste 50% 

față de condițiile inițiale; 

Creșterea efectivelor cu peste 50% 

față de condițiile inițiale; 

Extinderea/îmbunătățirea 

componentei naturale de 

interes cu peste 50% față 

de condițiile inițiale; 

Impact pozitiv pe 

termen lung (peste 20 

de ani); 

Pozitiv 

redus 

Îmbunătățirea calității cu până la 

50% față de condițiile inițiale; 

Creșterea efectivelor cu până la 

50% față de condițiile inițiale; 

Extinderea/îmbunătățirea 

componentei naturale de 

interes cu până la 50% 

față de condițiile inițiale; 

Impact pozitiv pe 

durata mai multor ani 

(2-20 de ani); 

Pozitiv 

scăzut 

Îmbunătățirea calității cu până la 

10% față de condițiile inițiale; 

Creșterea efectivelor cu până la 

10% față de condițiile inițiale; 

Extinderea/îmbunătățirea 

componentei naturale de 

interes cu până la 10% 

față de condițiile inițiale; 

Impact pozitiv pe 

durata unui an; 

Neutru Lipsa modificărilor calitative; Lipsa modificărilor 

cantitative; 

Modificări survenite pe 

durata unui număr 

redus de zile (sub 30 

de zile); 

Negativ 

redus 

Sub praguri de alertă; 

Scăderea calității cu până la 10% 

față de condițiile inițiale; 

Scăderea efectivelor cu până la 

10% față de condițiile inițiale; 

Afectarea a mai puțin de 

10% din suprafața 

componentei de interes; 

Impact negativ pe 

durata unui an; 

Negativ 

moderat 

Depășirea pragurilor de alertă; 

Scăderea calității cu până la 50% 

față de condițiile inițiale; 

Scăderea efectivelor cu până la 

50% față de condițiile inițiale; 

Afectarea a 10-50% din 

suprafața componentei 

de interes; 

Impact negativ pe 

durata mai multor ani 

(2-20 de ani); 

Negativ 

semnificativ 

Depășirea limitelor maxim admise; 

Scăderea calității cu peste 50% față 

de condițiile inițiale; 

Scăderea efectivelor cu peste 50% 

față de condițiile inițiale; 

Afectarea a peste 50% 

din suprafața componen-

tei de interes; 

Impact negativ 

ireversibil; 
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6 MĂSURI PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU 

COMPENSAREA ORICĂROR  EFECTENEGATIVE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate măsurile propuse în vederea evitării, prevenirii și 

reducerii impactului potențial negativ al proiectului asupra factorilor de mediu atât în perioada de 

realizare a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare a acestuia. Se precizează faptul că perioada 

de funcționare a proiectului nu asociază desfășurarea unor procese tehnologice și generarea 

unor emisii, eventualele surse de impact asupra mediului fiind legate de o eventuală degradare a 

lucrărilor și de mentenanța realizată în vederea asigurării stării de funcționare optime a acestora.  

6.1 APĂ 

În cadrul Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a fost realizată 

evaluarea impactului proiectului propus asupra stării corpurilor de apă și au fost stabilite măsurile 

de diminuare a impactului potențial. În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului 

de mediu apă în perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 

− pentru porțiunile de dig necesar a fi supraînălțate se recomandă ca lărgirea amprizei 

digului să se realizeze spre incinta protejată, și nu spre cursul de apă; 

− realizarea lucrărilor de protecție de manieră discontinuă, cu intervenții locale; 

− evitarea realizării simultane a lucrărilor pe ambele maluri ale cursurilor de apă cu scopul 

prevenirii impactului asupra continuității laterale a corpurilor de apă; 

− verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării eventualelor 

disfuncţionalităţi; 

− gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare 

(depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite 

şi de potenţialul impact asupra mediului;  

− amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, 

deşeuri de beton, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta 

hidrică; 

http://www.epmc.ro/
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− întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a containerelor 

sanitare; 

− soluția de realizare a pragurilor de cădere va fi schimbată din prag clasic de beton cu 

înălțimea de 40 cm, într-un prag de cădere din piatră, cu panta foarte mică, de 1:30. 

Totodată, pentru ca impactul asupra corpurilor de apă să fie redus la minimum, se va lucra 

pe fronturi de lucru reduse, respectiv de maximum 300 m pe uscat și respectiv 100 de m în albia 

minoră. Se va păstra o distanță de cel puțin 4 km în linie dreaptă între fronturile de lucru. 

Alte condiții de realizare a lucrărilor: 

− antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetei 

vegetale (exemplu: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunile și forma 

exactă a obiectivelor pentru care va fi necesară excavarea, fiind astfel afectat un volum 

minim se sol/subsol, respectiv vegetație); 

− organizarea generală de şantier va fi localizată pe suprafața destinată, conform datelor 

furnizate de investitor, fără a ocupa suprafețe suplimentare; 

− se interzice depozitarea de materialelor de construcție şi a deşeurilor în afara perimetrului 

organizărilor de şantier; 

− toate suprafețele a căror înveliş vegetal a fost afectat, după dezafectarea investiției vor fi 

renaturate adecvat şi redate folosinței lor inițiale; 

− se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea 

şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului de 

orice natură; 

− programarea lucrărilor de intervenție în albiile cursurilor de apă astfel încât durata de timp 

să fie redusă la minim; 

− evitarea pe cât posibil a executării lucrărilor pe amblele maluri ale râului în cadrul aceleași 

secțiuni (cu excepția lucrărilor inevitabile din interiorul localităților); 

− protecțiile antierozionale se vor realiza pe cât posibil cu soluții din materiale locale și 

vegetative;  

− realizarea lucrărilor astfel încât să se păstreze caracteristicile naturale ale morfologiei 

albiei râurilor și a tendinței naturale de mobilitate a acesteia; 

http://www.epmc.ro/
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− reducerea /eliminarea riscurilor de poluare a apei în perioada execuției lucrărilor; 

− refacerea zonei afectată de lucrări, prin readucerea terenului la starea inițială, refacerea 

protecțiilor vegetale se va face prin așternerea unui strat de sol fertil la suprafață și 

plantarea de specii locale. 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de 

funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 

− intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a lucrărilor de protecție 

împotriva inundațiilor; 

− monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a interveni cât 

mai prompt în caz de degradare. 

Pentru a urmări evoluția calității corpurilor de apă de suprafață o măsură complementară 

celor enumerate anterior este cea de monitoring de investigare adaptat presiunilor specifice 

corpurilor de apă, prevăzută și în PMBH Someș-Tisa 2015-2021. 

6.2 AER 

În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive: 

− delimitarea clară a arealelor de execuţie a lucrărilor; 

− reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe amplasament; 

− pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în 

atmosferă (în cazul verilor secetoase); 

− depozitarea corespunzătoare a deşeurilor sub formă de pulberi pentru evitarea antrenării 

acestora în masele de aer. 

În perioada de funcţionare investiţiei se vor lua următoarele măsuri cu scopul eliminării 

surselor de poluare a aerului: 

− reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport utilizate în cadrul activităţilor 

de mentenanţă; 

− realizarea lucrărilor de mentenanță cu utilaje de capacitate redusă. 

http://www.epmc.ro/
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6.3 SOL/ SUBSOL 

În ceea ce priveşte protecţia solului şi subsolului, nu vor fi realizate lucrări şi dotări speciale. 

Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv. În vederea reducerii şi 

prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada de realizare a investiţiei se vor lua 

următoarele măsuri: 

− amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, 

deşeuri de beton, etc), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta edafică; 

− evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, 

prin verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar 

în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării 

(aşternere rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi 

eliminare prin firme specializate şi autorizate); 

− depozitarea temporară a solurilor de orice tip pe suprafața incintei apărată de dig și nu în 

afara ei, în toate arealele aflate în proximitatea sau pe teritoriul ariilor naturale protejate și 

în zonele unde bancheta dig-mal are o distanța mai mică de 20 de m. 

Totodată, se va realiza reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin 

lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare  utilaje, organizarea de  şantier, în scopul 

redării în circuit a terenului la categoria de folosinţă deţinută iniţial. 

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada 

funcţionare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

− intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin proiect, astfel 

încât acestea să nu ajungă la o stare avansată de degradare și să contamineze mediul 

edafic; 

− evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, 

prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate; 

− în cazul producerii unor astfel de scurgeri la utilajele de intervenție, luarea unor măsuri de 

îndepărtare a poluării (aşternere de rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, 

excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).  

http://www.epmc.ro/
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6.4 BIODIVERSITATE 

Prezenta documentație propune o serie de măsuri pentru prevenirea sau reducerea 

impactului negativ asupra biodiversității în toate fazele proiectului, împărțite pe specii/grupuri de 

specii. 

Măsuri de prevenire și reducere a impactului în perioada de realizare a investiției 

Specii de pești  

− În cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor 

întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate 

autorităţile responsabile cu protecţia mediului; 

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În perioada 15 martie – 15 iulie sunt interzise lucrările submerse în albie (în perioada de 

reproducere a peștilor); 

− Eventualele exemplare ale unor specii de interes comunitar pentru conservare extrase 

accidental împreună cu agregatele minerale vor fi eliberate imediat în mediul lor natural, 

indiferent de dimensiune sau specie; 

− Se vor respecta limitele impuse de Avizul de gospodărire a apelor; 

− Pentru limitarea poluării fonice se vor utiliza alternativ diverse utilaje în timpul optim de 

lucru; de asemenea, nu se vor efectua lucrări de extracție în intervalul de timp 19:00 – 

07:00; 

− Se vor asigura micro-populații rămase în cuveta lacului pentru repopularea ulterioară a 

lacului, după caz; 

− Pe perioada în care lacul este golit, se va asigura paza acestuia în vederea prevenirii 

activității de braconaj; 

− Repopularea lacului este opțională și se va realiza doar la recomandarea și în prezența 

unui ihtiolog; se va respecta planul de repopulare propus în cadrul acestei documentații 

(anexa nr. 3 la studiul de evaluare adecvată); 

http://www.epmc.ro/
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− Golirea și umplerea se vor realiza pe o perioadă cât mai scurtă de timp, conform graficului 

de desfășurare a lucrărilor din proiect, cu menținerea debitului ecologic pe perioada de 

realizare a lucrărilor și de umplere a lacului; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Nu se vor realiza praguri de cădere propriu-zise. Acestea se vor realiza din anrocamente, 

cu pragul deversor cu panta de 1:30 care să permită migrarea ihtiofaunei înspre amonte. 

Anrocamentele care formează pragul deversor vor avea incluse anrocamente de 

dimensiuni diferite pentru a le face mai accesibile speciilor de pești. La baza acesteia se 

va realiza un bazin cu adâncimea minimă de 20 cm și o lungime minimă de 2 m (conform 

ghidului Fish passes – Design, dimensions and monitoring, 2002); 

− Fiind vorba despre o specie predominant nocturnă, mai ales în cazul adulților, nu este 

permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate principală a țiparului 

Misgurnus fossilis; 

− Având în vedere că specia Misgurnus fossilis are capacitatea de a se deplasa pe uscat, 

indivizii ar putea să rămână în bălțile temporare de pe malul Turului până la căderea nopții. 

Astfel, mai ales în sezonul ploios când pot apărea bălți temporare în zona lucrărilor, se 

recomandă investigarea amplasamentului înaintea începerii lucrărilor în vederea 

identificării și relocării oricăror posibili indivizi prezenți; 

− Pentru limitarea impactului în momentul realizării lucrărilor din albie (ex. prism de 

anrocamente, ziduri de beton, praguri de cădere și praguri de fund), fronturile de lucru vor 

fi protejate prin utilizarea palplanșelor/batardoului sau se vor desfășura în perioadele cu 

ape mici.  

 

Specii de amfibieni și reptile  

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

http://www.epmc.ro/
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− În perioada 15 martie – 15 iulie sunt interzise lucrările din cadrul zonelor umede (bălți 

temporare sau permanente, pâraie, iazuri etc.) sau din imediata vecinătate (20 m) – în 

perioada de reproducere a amfibienilor; 

− În perioada 15 iulie – 31 august sunt interzise lucrările de realizare a prismului de 

anrocamente care se suprapun cu zone de depunere a pontelor țestoasei de apă 

eurasiatice (Emys orbicularis), în funcție de prevederile experților care vor realiza 

monitorizarea; 

− În perioada 1 iulie – 31 octombrie se permit lucrările de realizare a prismului de 

anrocamente doar după inventarierea/monitorizarea zonelor propuse și stabilirea absenței 

pontelor neeclozate/indivizilor tineri; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere este interzisă; în cazul distrugerii 

locurilor de reproducere aflate în afara perioadei active a amfibienilor, se recomandă 

săparea gropilor în proximitatea amplasamentului în zonele care permit menținerea apei, 

compensând astfel suprafețele afectate;  

− Dacă se observă ponte/cuiburi de Emys orbicularis, se vor opri lucrările, se va marca cuibul 

pentru monitorizare; lucrările vor fi permise doar după eclozarea ouălor și părăsirea 

cuibului de către juvenili; 

− Personalul de lucru va fi instruit periodic (la începutul fiecărui sezon de activitate) pentru a 

putea discerne între acțiunile și lucrările care pot produce impact asupra speciilor și 

habitatelor acestora și ce măsuri vor fi luate la identificarea indivizilor pe amplasament sau 

în imediata vecinătate; 

− Înainte de deschiderea fronturilor de lucru un expert biolog va inspecta amplasamentul 

pentru a evidenția prezența efectivelor sau a pontelor diferitelor specii; 

− La identificarea zonelor umede potențial afectate de proiect, se vor sista lucrările și indivizii 

din acele habitate vor fi relocați în habitatele din proximitate care nu vor fi afectate de 

lucrări; 

− Se vor monitoriza vizual drumurile de acces în perioadele cu ploi și pe înserat (în perioada 

martie - septembrie) și la identificarea speciilor pe amplasament, se vor întreprinde acțiuni 

http://www.epmc.ro/
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de evitare a lor, iar dacă numărul este prea mare pentru a le evita, se va întrerupe 

activitatea și se va relua doar după eliberarea căilor de acces. 

 

Specii de păsări  

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice 

este interzisă;  

− În perioada 1 aprilie – 15 iulie sunt interzise lucrările de eliminare a vegetației, pentru 

protecția cuibăritului și a creșterii puilor de păsări; 

− În perioada 15 aprilie – 15 iulie sunt interzise lucrările pe malurile care prezintă colonii ale 

speciilor Riparia riparia, Alcedo atthis și Merops apiaster, în dreptul malurilor și la 100 m 

amonte și aval de acestea; lucrările vor fi permise doar după 15 iulie și fără să afecteze 

coloniile, fiind limitate doar la partea de sub colonii; 

− În zonele în care se observă colonii ale speciilor Riparia riparia, Alcedo atthis și Merops 

apiaster, lucrările (în principal prism de anrocamente) se vor limita la zona de sub colonii; 

− În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările permise, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

− Personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 

− La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de păsări, aceștia 

vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni 

atacurile câinilor hoinari sau a pisicilor hoinare, concomitent cu părăsirea zonei de către 

personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă) sau 

individul rănit, se vor contacta Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Satu 

Mare și organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor 

sălbatice, avizate conform ANPM; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 
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− Pe fronturile de lucru aflate în proximitatea zonelor de cuibărit sau aglomerări cunoscute 

ale speciilor de păsări (ex. heleștee, pescării, stufăriș), se vor folosi panouri 

fonoabsorbante pentru limitarea perturbării acestora;  

− Lucrările suprapuse cu aria protejată se vor realiza astfel: vor exista mai multe fronturi de 

lucru operaționale concomitent care se vor desfășura pe sectoare cu o lungime de 100 m 

în albie, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va face doar 

după finalizarea sectorului anterior; Se va asigura o distanță în linie dreaptă între fronturile 

de lucru deschise de minimum 4 km; 

− Se vor sista lucrările pe timp de noapte pentru a nu deranja odihna speciilor de păsări; 

− Înainte de începerea lucrărilor, un biolog va inspecta amplasamentul proiectului și în 

eventualitatea în care observă cuiburi de păsări se vor lua măsuri de strămutare a acestora 

sau reprogramarea lucrărilor pe acel sector. 

 

Specii de mamifere  

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă este interzisă; 

− Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice; 

− În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările permise, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

− Personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 

− La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, aceștia 

vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni 

atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se 

constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau 

individul rănit, se vor contacta Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Satu 

Mare și organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor 

sălbatice, avizate conform ANPM; 
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− Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată 

perioada de desfășurare a lucrărilor; 

− Nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate a vidrei și 

liliecilor; 

− Se vor igieniza cursurile de apă de pe amplasamentul și în proximitatea amplasamentului 

lucrărilor înainte și după finalizarea lucrărilor; 

− Prismul de anrocamente se va realiza fără lucrări suplimentare (față de cele descrise în 

prezenta documentație), astfel încât vegetația ripariană lemnoasă să fie conservată iar 

pierderile să fie cât mai mici; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Pe teritoriul UAT Oraș Livada, există un tronson al râului Tur (începutul tronsonului se află 

la X=361004.929 și Y=714338.516, iar sfârșitul tronsonului se află la X=362040.686 și 

Y=714436.059) unde vegetația ripariană constituie un coridor ecologic ce unește două 

corpuri de pădure în care a fost semnalată prezența mai multor specii de lilieci (Barbastella 

barbastellus, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus 

ferrumequinum). Pentru a asigura un impact negativ minim asupra populațiilor de 

microchiroptere, a teritoriului de hrănire sau a coloniilor de vară sau materne (după caz) 

din zona proiectului se propune ca eliminarea vegetației necesară pentru supraînălțarea 

digurilor să se realizeze în această zonă din a doua jumătate a lunii august până în la 

sfârșitul lunii februarie. Astfel, se evită perioada în care femelele adulte și juvenilii sunt 

vulnerabili; 

− Lucrările suprapuse cu aria protejată se vor realiza astfel: vor exista mai multe fronturi de 

lucru operaționale concomitent care se vor desfășura pe sectoare cu o lungime de 100 m 

în albie, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va face doar 

după finalizarea sectorului anterior. Se va asigura o distanță în linie dreaptă între fronturile 

de lucru deschise de minimum 4 km. 
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Habitate și specii de plante (Eleocharis carniolica, Iris aphylla hungarica, Marsilea 

quadrifolia) 

− În zona unde habitatul 3150 este intersectat de amplasamentele propuse pentru relocarea 

digurilor, în vederea restaurării luncii inundabile a râului Tur, pentru realizarea acestor 

lucrări se vor urmări caracteristicile de relief locale, astfel evitându-se intersectarea 

canalelor unde a fost semnalat habitatul; 

− În cazul identificării exemplarelor mature de Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, 

Acer negundo sau Quercus rubra sau pâlcurilor de Reynoutria japonica se vor înregistra 

coordonatele locației lor, pentru înlesnirea activității de monitorizare post-implementare; 

− Reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale și a 

organizării de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare și cu folosirea speciilor de plante autohtone specifice zonei; 

− Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară – în scop de regenerare – a unor specii 

care nu sunt elementele florei locale;  

− Speciile invazive deja existente pe amplasamentul lucrărilor se vor elimina cu prioritare, 

urmând ca mai apoi să se stabilească necesitatea eliminării vegetației rămase (ex. în cazul 

prismului de anrocamente); speciile invazive de interes care vor fi eliminate de pe 

amplasamentul lucrărilor sunt (dar nu se limitează la): Xanthium strumarium, Xanthium 

spinosum, Ambrosia artemisiifolia și Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, Reynoutria 

japonica, Ailanthus altissima, Rhus typhina, Acer negundo; 

− Speciile lemnoase cu care se va face renaturarea prismului de anrocamente sunt: Salix 

alba – salcie albă, Salix fragilis – salcie plesnitoare, Populus alba – plop alb, Populus 

tremula – plop tremurător, Populus nigra – plop negru, Fraxinus angustifolia – frasin de 

câmp, Fraxinus pallisiae – frasin pufos, Ulmus laevis - velniș, Ulmus minor – ulm de câmp, 

Acer campestre – arțar de câmp, Quercus robur – stejar pedunculat, Quercus 

pedunculiflora – stejar brumăriu; 

− Conectarea brațelor moarte la cursul principal se va realiza doar pentru ape medii/mari (1-

2 ori pe an) și se va realiza fără lucrări suplimentare (ex. decolmatări, eliminarea vegetației, 

praguri); 
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− În locul prismul din anrocamente clasic se va folosi prismul din anrocamente vegetat. 

Acesta este constituit dintr-o combinație de rocă și vegetație autohtonă sub formă de butași 

vii, lăstari sau arbori maturi culeși din proximitatea lucrărilor. Se vor folosi butași, lăstari 

sau arbori din flora locală în locul celor proveniți din pepiniere, pentru a asigura adaptarea 

acestora la condițiile locale și deci, dezvoltarea lor corespunzătoare; 

− Pentru limitarea impactului local asupra vegetației sau dacă este necesară suplimentarea 

cu material vegetal din pepienere, se recomandă identificarea celor din proximitatea 

amplasamentului proiectului; 

− În zonele unde habitatul este intersectat de amplasamentele propuse pentru relocarea 

digurilor, în vederea restaurării luncii inundabile a râului Tur și pentru realizarea digului de 

contur al polderului Dimoșag, pentru realizarea acestor lucrări se vor urmări caracteristicile 

de relief locale și digurile existente și se va evita zona de intersecție cu corpurile de pădure 

și cursurile de apă din acestea; 

− În cazul identificării unei cantități semnificative de lemn mort (trunchiuri sau ramuri cu 

diametrul peste 10 cm sau de orice dimensiuni dacă prezintă scorburi), aceasta va fi 

relocată în altă parcelă cu habitat 91F0 sau 92A0 (în funcție de zona unde a fost 

identificată), într-o zonă nesuprapusă cu amplasamentele propuse sau cu drumurile de 

acces; 

− Golirea trebuie să fie completă înainte de începerea sezonului de vegetație a ferigii 

Marsilea quadrifolia, pentru ca rizomii să rămână în starea de dormitare și să nu irosească 

resurse pentru dezvoltarea unor părți supraterane ce pot dispărea înainte de a contribui la 

restocarea substanțelor nutritive. Astfel, s-ar putea scădea la minimul posibil riscul pierderii 

exemplarelor tinere de Marsilea quadrifolia;  

− Se va monitoriza anual dezvoltarea formelor natante de Marsilea quadrifolia până se 

constantă revenirea la condițiile inițiale.  

− Dacă specialiștii care realizează monitorizarea consideră acest lucru necesar, se vor 

înlătura exemplarele de Trapa natans crescute excesiv în zonă sau în proximitatea ei, 

deoarece această plantă poate lua cu ușurintă locul trifoiașului de baltă, feriga având 

potenţial scăzut în competiţia interspecifică cu alte plante acvatice. Astfel, s-ar putea 
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scădea timpul de restabilire a condițiilor inițiale de la termen mediu (3-5 ani) la termen scurt 

(1-3 ani);  

− Relocarea exemplarelor de Marsilea quadrifolia în alte puncte din sit unde se găsesc 

habitatele cărora le este caracteristic pteridofitul (3150 și 3160) nu este fiabilă în această 

situație din cauza sensibilității crescute a speciei. Se estimează că lipsa condițiilor 

favorabile dezvoltării părților supraterane ale formelor natante va dura maximum două 

sezoane de vegetație, o perioadă prea scurtă pentru ca riscurile relocării (rizomii relocați 

ar putea să nu se fixeze, iar indivizii să fie pierduți iremediabil) să o facă fiabilă. O măsură 

ce nu ar duce la pierderea rizomilor ar fi colectarea sporilor, aceștia putând fi stocați cu 

ușurință în condiții de laborator sau herbariu, însă pentru colectarea lor ar putea fi necesar 

accesul în zona unde se află rizomii în stare de dormitare, ceea ce din nou presupune 

riscul deteriorării acestora (mâlul în care sunt îngropați nu oferă protecție suficientă pentru 

călcări repetate); 

− Pe suprafețele de teren acoperite de pădure (ex. 91F0) aflate în proximitatea digurilor nu 

se vor realiza rigole/canale pentru scurgerea apelor. 

 

Specii de nevertebrate  

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

− Săpăturile se vor realiza strict dupa proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană; 

− Iluminarea organizărilor de șantier sau a altor elemente ale proiectului va fi limitată și se 

va realiza strict cu iluminat LED cu fasciculul orientat în jos pentru a nu atrage de pe 

distanțe mari speciile de nevertebrate nocturne; 

 

Măsuri constructive şi organizatorice:  

− Utilităţile la frontul de lucru se asigură fără lucrări suplimentare; 
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− Alimentarea cu energie electrică se face de la un generator mobil; 

− Alimentarea cu apă se asigură de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat; 

− Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile; 

− Colectarea deșeurilor rezultate de personalul angajat pentru realizarea lucrărilor va fi 

făcută de către un operator acreditat; 

− Deșeurile rezultate din construcții vor fi ridicate de pe amplasamentul proiectului și 

depozitate până la preluarea acestora de către un operator acreditat; 

− Fronturile de lucru vor fi marcate cu benzi şi delimitate strict pentru a nu se extinde 

nejustificat în suprafețele învecinate; 

− Lucrările se vor realiza cu utilaje performante, silențioase şi mai puţin poluante pentru 

mediu. 

 

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative 

adverse asupra mediului sunt:  

− Se vor alege cele mai noi (minimum anul 2016) și performante (minimum Euro 5) utilaje 

care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de 

carburant sunt mai scăzute; 

− Pentru prevenirea poluării apelor, efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor se va face 

în afara ariilor naturale protejate, în ateliere specializate; 

− Nu se vor efectua lucrări de întreținere și/sau reparații la utilajele și mijloacele de transport 

în cadrul amplasamentului; personalul care exploatează utilajele va verifica funcționarea 

corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat;  

− Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea 

șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului asupra 

speciilor de importanţă comunitară și conservativă; 

− Se recomandă reducerea vitezei de circulație pe drumurile balastate; 

− Se vor achiziționa combustibili corespunzători din punct de vedere calitativ; 

− Se vor efectua regulat revizii tehnice la mijloacele auto și utilaje, pentru ca emisiile să se 

încadreze în normele NRTA 4/1998; 
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− Deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va 

realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate aflate la distanțe mai 

mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; 

− Se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau 

afectarea stării de sănătate sau confort a populației ca urmare a activităților generatoare 

de praf și/sau zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația 

privind protecția mediului; 

− Deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un 

operator acreditat; 

− Deșeurile observate pe amplasamentul lucrărilor, suprapuse cu ariile naturale protejate, 

vor fi colectate și transportate în depozite conforme; 

− Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/1988 privind 

Acustica în construcții. Acustica urbană - limitele admise ale nivelului de zgomot; 

− Se va asigura apa potabilă pentru angajați prin grija antreprenorilor și va consta în apa 

îmbuteliată, de la unităţi specializate autorizate; 

− Abandonarea deșeurilor de orice fel în teren este strict interzisă; 

− Se vor amenaja toalete ecologice; antreprenorii vor asigura întreținerea acestora și 

vidanjarea regulată a lor, prin intermediul unei firme specializate; 

− În vederea conservării calității apei se va limita poluarea fecalo – menajeră și se interzice 

deversarea deșeurilor de orice natură; 

− Se vor respecta prevederile Regulamentului și ale Planului de management aprobat al 

sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes 

național VII10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni; 

− Se vor respecta prevederile avizului gestionarului ariilor naturale protejate; 

 

Măsuri de prevenire și reducere a impactului în perioada de funcționare a investiției 

Specii de pești de interes comunitar  
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- Se vor monitoriza vizual periodic (săptămânal) pragurile de cădere și barierele 

transversale realizate în afara proiectului. Blocajele vor fi eliminate; 

- Se va menține vegetația ripariană din albia minoră și se vor conduce lucrările de 

mentenanță înspre dezvoltarea vegetației; 

- Este obligatorie reconstrucția ecologică a zonelor afectate de prezența lucrărilor 

degradate; 

 

Specii de amfibieni și reptile  

− Se vor monitoriza zonele umede realizate prin proiect (dacă este cazul); 

− Zonele umede realizate prin proiect vor fi marcate în teren și se vor proteja; 

 

Specii de păsări de interes comunitar (din formularul standard al sitului) 

- Nu este cazul; 

 

Specii de mamifere de interes comunitar  

- Nu este cazul; 

 

Specii de nevertebrate de interes comunitar  

− Dacă în urma monitorizării se constată că revegetarea naturală nu a avut loc în mod 

corespunzător se va realiza înierbarea digurilor și a prismurilor de anrocamente 

vegetate cu semințe sau răsăduri din plantele gazdă ale lepidopterului Lycaena 

dispar – Rumex hydrolapatum, R. crispus și R. aquaticus; 

− Dacă în urma monitorizării se constată că revegetarea naturală nu a avut loc în mod 

corespunzător se va realiza înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 6510 cu 

semințe sau răsăduri din specii caracteristice acestuia (Sanguisorba officinalis, 

Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Trifolium repens, T. 

pratense, Lotus corniculatus, Ranunculus repens, R. acris, Juncus effusus); 

 

Habitate de interes comunitar și specii de plante (Eleocharis carniolica, Iris aphylla 

hungarica, Marsilea quadrifolia) 
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− Se vor monitoriza malurilor și habitatelor ripariene suprapuse cu lucrările în vederea 

observării fenomenului de propagare a speciilor invazive; lăstarii nou apăruți vor fi eliminați; 

− Însămânțarea se va face doar cu specii autohtone a zonelor afectate de lucrări (ex: diguri), 

dacă se constată că renaturarea este deficitară pe alocuri; 

− Se va monitoriza anual dezvoltarea formelor natante de Marsilea quadrifolia până se 

constată revenirea la condițiile inițiale. Dacă specialiștii care realizează monitorizarea 

consideră acest lucru necesar, se vor înlătura exemplarele de Trapa natans crescute 

excesiv în zonă sau în proximitatea ei, deoarece această plantă poate lua cu ușurintă locul 

trifoiașului de baltă, feriga având potenţial scăzut în competiţia interspecifică cu alte plante 

acvatice. Astfel s-ar putea scădea timpul de restabilire a condițiilor inițiale de la termen 

mediu (3-5 ani) la termen scurt (1-3 ani); 

− Dacă în urma monitorizării se constată că revegetarea naturală a habitatelor nu a avut loc 

în mod corespunzător se va realiza:  

o înierbarea malurilor cu habitat 3270 intersectate de amplasamente cu semințe sau 

răsăduri din specii caracteristice acestuia (ex. Chenopodium rubrum, Bidens 

tripartita, Xanthium sp., Polygonum lapathifolium); 

o înierbarea digului aflat în imediata apropiere a habitatului 6430 intersectate de 

amplasamente cu semințe sau răsăduri din specii caracteristice acestuia (ex. 

Filipendula ulmaria, Eupatorium canabinum, Epilobium hirsutum, Lythrum salicaria, 

Lysimachia vulgaris, Aegopodium podagraria, Sanguisorba officinalis, Valeriana 

officinalis); 

o înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 6440 cu semințe sau răsăduri din 

specii caracteristice acestuia (ex. Deschampsia caespitosa, Agrostis stolonifera, 

Poa pratensis, Medicago lupulina, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Ranunculus 

repens, Lysimachia nummularia, Sanguisorba officinalis); 

o înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 6510 cu semințe sau răsăduri din 

specii caracteristice acestuia (ex. Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Trifolium 

repens, T. pratense, Lotus corniculatus, Ranunculus repens, R. acris, Juncus 

effusus, Sanguisorba officinalis, Alopecurus pratensis); 
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o înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 91F0 cu semințe sau răsăduri din 

specii caracteristice acestuia (ex. Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Galium 

odoratum, G. aparine, Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana,  Eupatorium 

canabinum, Geranium phaeum, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Lamium 

galeobdolon, Lysimachia nummularia, Viola odorata); 

o înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 92A0 cu semințe sau răsăduri din 

specii caracteristice acestuia (ex. Galium aparine, Agrostis stolonifera, Lythrum 

salicaria, Eupatorium canabinum, Myosotis scorpioides); 

− În cazul celor două parcele de habitat 91E0* aflate în proximitatea amplasamentului 

(centrul primei parcele - măsurat pe coronamentul digului - aflată la 16,5 m de axul 

coronamentului digului are coordonatele X: 367250.907 Y: 712694.328, centrul celei de-a 

doua parcele, aflată la 16,65 m de axul coronamentului digului are coordonatele X: 

368827.753 Y: 710172.459), se vor întreprinde acțiuni pentru identificarea și înlăturarea 

speciilor alohtone și pe suprafața habitatului. Metodele de eliminare diferă în funcție de 

specie și sunt anexate studiului de evaluare adecvată. 

 

Măsurile propuse se vor implementa pe perioada recomandată (în faza de construcție sau 

de exploatare), iar monitorizarea implementării va fi în sarcina Titularului Acordului de mediu, 

putând atribui sarcina Antreprenorului (pentru faza de construcție) sau a Titularului Acordului de 

mediu/Beneficiarului (pentru faza de exploatare). Este obligatorie prezența unui expert 

biolog/ecolog sau a unui specialist pentru fiecare dintre grupele de animale/plante și habitate. 

Expertiza va fi dovedită cu CV-uri și recomandări, fiind necesară experiența în minim un proiect 

pe grup de animale sau plante/habitate (conform listei de măsuri). Experiența similară este dată 

de proiectele de inventariere specii și/sau habitate de interes comunitar, evaluarea stării de 

conservare a speciilor sau habitatelor de interes comunitar, monitorizarea speciilor sau 

habitatelor de interes comunitar, implementarea măsurilor de conservare pentru specii sau 

habitate de interes comunitar etc. 

 

Măsuri de refacere, la dezafectare 
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Există elemente structurale care se propun să se dezafecteze. Este vorba de zona în care 

se va restaura lunca inundabilă. Lucrările constau în construcția unor linii noi de diguri în spatele 

celor actuale și dezafectarea digurilor actuale pentru a lăsa cât mai mult teren pentru râuri, 

restabilind în acest mod conectivitatea laterală a cursului de apă. De asemenea, dezafectarea 

batardoului utilizat pentru stocarea unei cantități importante de apă în acumularea Călinești intră 

la categoria lucrărilor care se vor dezafecta. Perioada de dezafectare este suprapusă cu perioada 

de realizare a lucrărilor, din acest motiv fiind și măsurile asemănătoare, astfel: 

Specii de pești de interes comunitar  

− În cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor 

întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate 

autorităţile responsabile cu protecţia mediului; 

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În perioada 15 martie – 15 iulie sunt interzise lucrările în albie submerse în perioada de 

reproducere a peștilor; 

− Eventualele exemplare ale unor specii de interes comunitar pentru conservare extrase 

accidental împreună cu agregatele minerale vor fi eliberate imediat în mediul lor natural, 

indiferent de dimensiune sau specie; 

− Se vor respecta limitele impuse de Avizul de gospodărire a apelor; 

− Pentru limitarea poluării fonice se vor utiliza alternativ diverse utilaje în timpul optim de 

lucru; de asemenea, nu se vor efectua lucrări de extracție în intervalul de timp 19:00 – 

07:00; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Fiind vorba despre o specie predominant nocturnă, mai ales în cazul adulților, nu este 

permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate principală a țiparului 

Misgurnus fossilis; 

− Având în vedere că specia Misgurnus fossilis are capacitatea de a se deplasa pe uscat, 

indivizii ar putea să rămână în bălțile temporare de pe malul Turului până la căderea nopții. 
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Astfel, mai ales în sezonul ploios când pot apărea bălți temporare în zona lucrărilor, se 

recomandă investigarea amplasamentului înaintea începerii lucrărilor în vederea 

identificării și relocării oricăror posibili indivizi prezenți; 

 

Specii de amfibieni și reptile  

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În perioada 15 martie – 15 iulie sunt interzise lucrările din cadrul zonelor umede (bălți 

temporare sau permanente, pâraie, iazuri etc.) sau din imediata vecinătate (20 m) în 

perioada de reproducere a amfibienilor; 

− În perioada 1 iulie – 31 octombrie se permit lucrările doar după inventarierea/monitorizarea 

zonelor propuse și stabilirea absenței pontelor neeclozate/indivizilor tineri; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere este interzisă; în cazul distrugerii 

locurilor de reproducere aflate în afara perioadei active a amfibienilor, se recomandă 

săparea gropilor în proximitatea amplasamentului în zonele care permit menținerea apei 

în vederea compensării suprafețelor afectate;  

− Dacă se observă ponte/cuiburi de Emys orbicularis, se vor opri lucrările, se va marca cuibul 

pentru monitorizare; lucrările vor fi permise doar după eclozarea ouălor și părăsirea 

cuibului de către juvenili. 

− Înainte de exploatare un expert biolog va inspecta amplasamentul pentru a evidenția 

prezența efectivelor sau a pontelor diferitelor specii; 

 

Specii de păsări  

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările permise, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

− Personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 
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− La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de păsări, aceștia 

vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni 

atacurile câinilor hoinari sau a pisicilor hoinare, concomitent cu părăsirea zonei de către 

personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă) sau 

individul rănit, se vor contacta Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Satu 

Mare și organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor 

sălbatice, avizate conform ANPM; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Pe fronturile de lucru aflate în proximitatea zonelor de cuibărit sau aglomerări cunoscute 

ale speciilor de păsări (ex. heleștee, pescării, stufăriș), se vor folosi panouri 

fonoabsorbante pentru limitarea perturbării acestora;  

− Lucrările suprapuse cu aria protejată se vor realiza astfel: vor exista mai multe fronturi de 

lucru operaționale concomitent care se vor desfășura pe sectoare cu o lungime de 100 m 

în albie, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va face doar 

după finalizarea sectorului anterior; Se va asigura o distanță în linie dreaptă între fronturile 

de lucru deschise de minimum 4 km; 

− Se vor sista lucrările pe timp de noapte pentru a nu deranja odihna speciilor de păsări; 

− Înainte de începerea lucrărilor, un biolog va inspecta amplasamentul proiectului și în 

eventualitatea în care observă cuiburi de păsări se vor lua măsuri de strămutare a acestora 

sau reprogramarea lucrărilor pe acel sector; 

 

Specii de mamifere de interes comunitar  

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă este interzisă; 

− Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice; 

− În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările permise, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 
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− Personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 

− La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, aceștia 

vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni 

atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se 

constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau 

individul rănit, se vor contacta Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Satu Mare 

și organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, 

avizate conform ANPM; 

− Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată 

perioada de desfășurare a lucrărilor; 

− Nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate a vidrei și 

liliecilor; 

− Se vor igieniza cursurile de apă pe amplasamentul și în proximitatea amplasamentului 

lucrărilor înainte și după finalizarea lucrărilor; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Lucrările suprapuse cu aria protejată se vor realiza astfel: vor exista mai multe fronturi de 

lucru operaționale concomitent care se vor desfășura pe sectoare cu o lungime de 100 m 

în albie, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va face doar 

după finalizarea sectorului anterior; Se va asigura o distanță în linie dreaptă între fronturile 

de lucru deschise de minimum 4 km; 

 

Habitate și specii de plante (Eleocharis carniolica, Iris aphylla hungarica, Marsilea 

quadrifolia) 

− În zona unde habitatul 3150 este intersectat de amplasamentele propuse pentru relocarea 

digurilor, în vederea restaurării luncii inundabile a râului Tur, pentru realizarea acestor 

lucrări se vor urmări caracteristicile de relief locale sau digurile existente, astfel evitându-

se intersectarea canalului unde a fost semnalat habitatul; 
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− În cazul identificării exemplarelor mature de Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, 

Acer negundo sau Quercus rubra sau pâlcurilor de Reynoutria japonica se vor înregistra 

coordonatele locației lor, pentru înlesnirea activității de monitorizare post-implementare; 

− Reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale și a 

organizării de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare și cu folosirea speciilor de plante autohtone specifice zonei; 

− Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară – în scop de regenerare – a unor specii 

care nu sunt elementele florei locale;  

 

Specii de nevertebrate  

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

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

− Săpăturile se vor realiza strict după proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană. 

 

Măsuri constructive şi organizatorice:  

− Utilităţile la frontul de lucru se asigură fără lucrări suplimentare; 

− Alimentarea cu energie electrică se face de la un generator mobil; 

− Alimentarea cu apă se asigură de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat; 

− Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile; 

− Colectarea deșeurilor rezultate de personalul angajat pentru realizarea lucrărilor va fi 

făcută de către un operator acreditat; 

− Deșeurile rezultate din construcții vor fi ridicate de pe amplasamentul proiectului și 

depozitate până la preluarea acestora de către un operator acreditat; 

− Fronturile de lucru vor fi marcate cu benzi şi delimitate strict pentru a nu se extinde 

nejustificat în suprafețele învecinate; 
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− Lucrările se vor realiza cu utilaje performante, silențioase şi mai puţin poluante pentru 

mediu. 

 

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative 

adverse asupra mediului sunt:  

− Se vor alege cele mai noi (minimum anul 2016) și performante (minimum Euro 5) utilaje 

care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de 

carburant sunt mai scăzute; 

− Pentru prevenirea poluării apelor, efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor se va face 

în afara ariilor naturale protejate, în ateliere specializate; 

− Nu se vor efectua lucrări de întreținere și/sau reparații la utilajele și mijloacele de transport 

în cadrul amplasamentului; personalul care exploatează utilajele va verifica funcționarea 

corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat;  

− Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea 

șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului asupra 

habitatelor și speciilor de importanţă comunitară; 

− Se recomandă reducerea vitezei de circulație pe drumurile balastate; 

− Se vor achiziționa combustibili corespunzători din punct de vedere calitativ; 

− Se vor efectua regulat revizii tehnice la mijloacele auto și utilaje, pentru ca emisiile să se 

încadreze în normele NRTA 4/1998; 

− Deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va 

realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate aflate la distanțe mai 

mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; 

− Se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau 

afectarea stării de sănătate sau confort a populației ca urmare a activităților generatoare 

de praf și/sau zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația 

privind protecția mediului; 

− Deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un 

operator acreditat; 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

3
2

8
 

− Deșeurile observate pe amplasamentul lucrărilor, suprapuse cu ariile naturale protejate, 

vor fi colectate și transportate în depozite conforme; 

− Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/1988 privind 

Acustica în construcții. Acustica urbană - limitele admise ale nivelului de zgomot; 

− Abandonarea deșeurilor de orice fel în teren este strict interzisă; 

− Se vor amenaja toalete ecologice; antreprenorii vor asigura întreținerea acestora și 

vidanjarea regulată a lor, prin intermediul unei firme specializate; 

− În vederea conservării calității apei, se va limitarea poluarea fecalo – menajere și se 

interzice deversarea deșeurilor de orice natură; 

− Se vor respecta prevederile Regulamentului și ale Planului de management aprobat al 

sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes 

național VII10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni; 

− Se vor respecta prevederile avizului gestionarului ariilor naturale protejate. 

De asemenea, pentru refacerea organizărilor de șantier din proximitatea sau de pe 

teritoriul ariilor naturale protejate, se vor readuce la starea inițială, iar în cazul în care sunt 

necesare supraînsămânțări, acestea se vor realiza cu specii din flora locală. 

Nu este permisă introducerea de specii alohtone, ex: salcâm – Robinia peudoacacia, 

amorfă – Amorpha fruticosa, glădiță – Gleditsia triacanthos, Reynoutria japonica, cenușer – 

Ailanthus altissima, oțetar – Rhus typhina și altele.  

6.5 PEISAJ 

Având în vedere că valoarea vizuală și estetică a peisajului este dată de combinarea unor 

factori de structurare, respectiv relieful, clima, hidrografia, vegetația, fauna, factorul antropic, toate 

măsurile pentru reducerea impactului asupra peisajului se suprapun cu măsurile propuse pentru 

ceilalți factori de mediu menționați anterior. 

 Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricaror efecte semnificative 

adverse asupra peisajului sunt:  
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− se vor alege cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil 

și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute; 

− pentru prevenirea poluării apelor, efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor se va 

realiza la ateliere de specialitate; 

− deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va 

realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate aflate la distanțe mai 

mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; 

− se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau 

afectarea stării de sănătate sau confort a populației ca urmare a activităților generatoare 

de praf și/sau zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația 

privind protecția mediului; 

− deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un 

operator acreditat; 

− deșeurile observate pe amplasamentul și în proximitatea  lucrărilor, indiferent de 

suprapunerea cu arii naturale protejate, vor fi colectate și transportate în depozite 

conforme; 

− nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate a vidrei; 

− monitorizarea zonelor umede și inundabile în vederea observării fenomenului de 

depozitare neconformă a deșeurilor; 

− se va lucra pe fronturi de lucru reduse, respectiv de maximum 300 m pe uscat și respectiv 

100 de m în albia minoră. Se va păstra o distanță de cel puțin 4 km în linie dreaptă între 

fronturile de lucru. 

− lucrările de decolmatare se vor realiza fără modificarea lățimii și adâncimii albiei, doar 

pentru realizarea lucrărilor de consolidare sau a pragurilor; 

− odată ce lucrările au fost încheiate, la nivelul fiecărui amplasament, se vor elimina toate 

resturile de materiale și eventualele deșeuri, astfel încât suprafețele de teren să fie complet 

igienizate și plăcute din punct de vedere estetic. 

Suprafețele de teren afectate de realizarea lucrărilor vor fi aduse la starea inițială. 
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6.6 MEDIU SOCIAL ȘI ECONOMIC  

Măsurile de reducere sau prevenire a impactului asupra componentei umane în etapa de 

realizare a proiectului sunt: 

− desfăşurarea activităţilor pe timp de zi; 

− limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea zgomotului; 

− dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic; 

− verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de pe 

amplasament; 

− delimitarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru unde accesul populației este 

interzis; 

− colectarea și depozitarea zilnică a deșeurilor generate din lucrările de excavare în afara 

zonelor de acces al populației; 

− obținerea acordului autentificat al tuturor proprietarilor de teren afectați temporar de 

desfășurarea lucrărilor propuse; 

− depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și a materialelor utilizate zilnic doar pe 

amplasamentul lucrărilor pe durata timpului de lucru și transportul acestora pe 

amplasamentul organizărilor de șantier pe timpul perioadelor nelucrătoare. 

Pentru a preveni impactului negativ asupra componentei umane în etapa de funcţionare 

a investiţiei sunt propuse următoarele măsuri: 

− verificarea stării de funcționare a lucrărilor realizate; 

− intervenția rapidă în cadrul constatării unor disfuncționalități la lucrările realizate. 

În ceea ce privește desemnarea zonelor umede și afectarea temporară sau definitivă a 

oricăror terenuri prin alte investiții ale proiectului, va fi obținut acordul autentificat al proprietarilor 

de teren afectați de realizarea lucrărilor.  

6.7 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR 

În ceea ce priveşte protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, nu vor fi realizate amenajări 

speciale. Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu caracter preventive. Principalele măsuri 
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de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de realizare a proiectului propus 

sunt: 

− utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; 

− desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi; 

− manipularea materialelor de construcţie în condiţii de atenţie sporită, în special la 

operaţiunile de descărcare a acestora; 

− limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii 

pe amplasamente şi în vecinătăţi; 

− se va lucra pe fronturi de lucru reduse, respectiv de maximum 300 m pe uscat și respectiv 

100 de m în albia minoră. Se va păstra o distanță de cel puțin 4 km în linie dreaptă între 

fronturile de lucru. 

Odată cu finalizarea lucrărilor, sursele de zgomot vor fi înlăturate de pe amplasamente. 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de 

funcţionare a investiţiei sunt: 

− limitarea vitezei autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe 

amplasamente şi în vecinătăţi; 

− utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic. 

7 METODE PREVIZIONATE UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI 

EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

În cadrul prezentului capitol sunt oferite informații cu privire la metodele utilizate pentru 

evaluarea impactului asupra factorilor de mediu în cadrul prezentului studiu, precum și programul 

de monitorizare recomandat pe parcursul realizării lucrărilor propuse prin proiect și post-execuție. 

7.1 METODE UTILIZATE PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE 

MEDIU 

Evaluarea impactului proiectului propus asupra factorilor de mediu a fost realizată prin 

aplicarea atât a unor metode de cercetare cu caracter general, precum metode observației directe 

și a observației indirecte, cât și a unor metode specifice de evaluare a impactului asupra mediului. 
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În cele ce urmează sunt descrise etapele metodologice parcurse și tehnicile de evaluare a 

impactului asupra mediului utilizate în cadrul realizării prezentei documentații: 

− studiul materialelor bibliografice și al rapoartelor disponibile cu privire la starea mediului la 

nivelul amplasamentului proiectului propus, respectiv Raportul anual privind starea 

mediului în județul Satu Mare 2018, Raportul anual privind starea mediului în județul Satu 

Mare 2019, Rapoartele de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie din 

perioada 2011 – 2019, Planul de management al bazinului hidrografic Someș-Tisa 2016-

2021 și alte rapoarte și studii de cercetare cu informații relevante privind starea factorilor 

de mediu din arealul acoperit de proiect; 

− observații directe ale amplasamentelor vizate pentru realizarea proiectului propus în cadrul 

mai multor vizite în teren desfășurate în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 și mai 

2021, cu scopul evaluării stării actuale a factorilor de mediu și a inventarierii speciilor și 

habitatelor de interes comunitar din zona potențial afectată de proiectul propus; 

− analiza de evaluare a vulnerabilităților și a riscului la schimbările climatice a fost realizată 

în conformitate cu ghidul CE Non-paper Guideline for Project Managers: Making 

vulnerable investments climate change resilient; 

− pentru evaluarea impactului proiectului propus asupra corpurilor de apă a fost folosită 

metodologia specifică de evaluare impusă prin Ordinul nr. 828/2019 provind aprobarea 

Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire 

a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a 

Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a 

Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și 

prevederile Ghidului Optional tool for WFD Compliance (JASPERS); 

− pentru evaluarea stării actuale a comunităților acvatice și în special a speciilor de pești de 

interes comunitar și pentru estimarea impactului asupra acestora pe durata realizării 

proiectului propus și pe durata funcționării lucrărilor propuse prin proiect, în perioada 

octombrie 2018 – noiembrie 2019 și în mai 2021 au fost desfășurate activități de pescuit 

științific, ale căror rezultate sunt evidențiate în cadrul secțiunilor 3.5 și 4.4. Impactul asupra 

biodiversității, în special asupra biodiversității acvatice a fost studiat pornind de la situația 

din teren, respectiv de la efectivele speciilor de pești estimate în urma activităților de 
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pescuit științific. Rezultatele acestor investigații au oferit și oportunitatea evaluării sub 

aspect calitativ a stării speciilor de pești; 

− a fost de asemenea întocmită matricea de impact al proiectului propus, pentru a exprima 

de manieră sintetică impactul asociat fiecăreia dintre lucrările propuse asupra factorilor de 

mediu, în lipsa măsurilor de evitare, prevenire și de reducere a impactului asupra mediu, 

dar și a impactului rezidual, rezultat în urma implementării măsurilor de evitare, prevenire 

și reducere a factorilor de mediu. Aceasta este prezentată în cadrul secțiunii 5.9 a 

prezentei documentații. 

Raportul privind impactul asupra mediului a fost întocmit în conformitate cu prevederile 

Anexei nr. 4 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului și cu solicitările transmise prin îndrumarul emis de Agenția pentru Protecția 

Mediului Satu Mare nr. 4008 din 23.06.2020. Totodată, prin raportul privind impactul asupra 

mediului s-a urmărit îndeplinirea cerințelor de evaluare transmise de Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor prin adresa nr. 30060/MF/07.04.2020 cu privire la cele două părți potențial afectate 

de implementarea proiectului, Republica Ungară și Ucraina. Raportul privind impactul asupra 

mediului a fost elaborat având în vedere prevederile Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea 

ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului 

pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice 

pentru diferite domenii şi categorii de proiecte și a ținut cont de Ghidul JASPERS pentru evaluarea 

impactului asupra mediului – Lucrări pentru prevenirea și protecția împotriva inundațiilor.   

Pentru factorul de mediu apă, sursele, formele și caracterul impactului au fost identificate 

având în vedere starea actuală a factorului de mediu, sursele de presiune existente în arealul de 

studiu, tipul lucrărilor propuse și mecanismele cauză-efect asociate operațiunile desfășurate atât 

în etapa de realizare a lucrărilor, cât și în etapa de funcționare a investițiilor realizate. Astfel, au 

fost identificate sursele și formele de impact asociate proiectului propus atât asupra regimului 

hidrologic al corpurilor de apă afectate de proiect, cât și asupra elementelor de calitate fizico-

chimică și biologică a corpurilor de apă, având mereu în vedere obiectivele de mediu stabilite 

pentru fiecare corp de apă în parte prin implementarea prevederilor Directive-Cadru privind Apa 

la nivelul bazinului hidrografic. Rezultatele Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor 
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de apă realizat pentru proiectul propus au fost integrate în conținutul raportului privind impactul 

asupra mediului.  

Pentru factorul de mediu aer, sursele, formele și caracterul impactului au fost identificate 

având în vedere starea actuală a factorului de mediu, sursele de presiune existente în arealul de 

studiu, tipul lucrărilor propuse și mecanismele cauză-efect asociate operațiunile desfășurate cu 

precădere în etapa de realizare a lucrărilor. Astfel, au fost identificate sursele și formele de impact 

asociate proiectului propus atât asupra calității aerului și au fost estimate, în conformitate cu 

prevederile Ghidului privind inventarul emisiilor atmosferice poluante, publicat de Agenția 

Europeană de Mediu, ediția octombrie 2019. Astfel, au fost calculate emisiile atmosferice 

rezultate din arderea combustibililor folosiți pentru transportul materiilor prime și auxiliare în etapa 

de realizare a lucrărilor, precum și emisiile fugitive rezultate din activitățile de manipulare a 

materialelor de umplutură, a nisipului și stratului vegetal, având în vedere faptul că cea mai mare 

parte a lucrărilor propuse sunt cele care presupun terasamente. 

Pentru factorul de mediu sol și subsol, sursele, formele și caracterul impactului au fost 

identificate având în vedere starea actuală a factorului de mediu, sursele de presiune existente 

în arealul de studiu, tipul lucrărilor propuse și mecanismele cauză-efect asociate operațiunile 

desfășurate cu precădere în etapa de realizare a lucrărilor. Astfel, au fost identificate sursele și 

formele de impact asociate proiectului propus atât asupra calității solului și subsolului și au fost 

calculate estimativ suprafețele nou-ocupate de investițiile propuse prin proiect, suprafețele 

ocupate temporar, suprafețele ocupate definitiv și suprafețele care are capacitatea de a se 

renatura, de a reveni fără intervenții în acest sens la starea naturală. 

Pentru factorul de mediu peisaj, sursele, formele și caracterul impactului au fost identificate 

având în vedere starea actuală a factorului de mediu, sursele de presiune existente în arealul de 

studiu, tipul lucrărilor propuse și mecanismele cauză-efect asociate operațiunile desfășurate cu 

precădere în etapa de realizare a lucrărilor. Astfel, au fost identificate atât efectele vizuale ale 

lucrărilor propuse prin proiect, cât și modificările de natură ecologică care ar putea asocia efecte 

asupra peisajului, atât în perioada de realizare a lucrărilor, cât și în cea de operare a acestora. 

În ceea ce privește factorul mediu social și economic, este important de precizat că scopul 

pentru care proiectul a fost propus este acela de a scoate populația, respectiv mediul social și 

economic din bazinul hidrografic al râului Tur de sub efectul inundațiilor cu probabilitatea de 
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producere de 1% în mediul rural și respectiv 0,5% în mediul urban. Deși în perioada de operare 

a investițiilor este cert caracterul pozitiv al impactului asociat proiectului, aspect relevat de 

rezultatele modelării hidraulice a debitelor în situația actuală și în situația propusă, pentru 

perioada de realizare a lucrărilor au fost identificare sursele și formele de impact asociate realizării 

lucrărilor, atât asupra caracteristicilor fizico-chimice ale solului și subsolului, cât și asupra 

capacității sale de suport pentru mediul biotic. Caracteristicile impactului au fost evaluate ținând 

cont de sursele de presiune existente în arealul de studiu, de tipul lucrărilor propuse și de 

mecanismele cauză-efect operațiunilor desfășurate.  

Pentru realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului, în special pentru 

componentele proiectului aflate pe teritoriul ariilor protejate pe care urmează a se desfășura 

proiectul, precum și asupra biodiversității din afara ariilor naturale protejate, pentru identificarea 

tipurilor de specii și habitate de interes comunitar, s-au realizat mai multe ieșiri pe teren, atât în 

perioada de activitate a speciilor, cât și în afara ei, în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 

și în mai 2021. 

În cadrul ieșirilor în teren, fiecare observație/stație de observație asupra speciilor de faună 

de interes comunitar sau conservativ s-a marcat cu aparatul GPS Garmin 64s, la fel și traseul 

parcurs de-a lungul obiectelor/obiectivelor de investiții. De asemenea, s-a folosit și camera foto 

Canon EOS 80D, împreună cu obiectivele 18-55 mm și 150-600 mm pentru a certifica prezența 

și identificarea corectă a speciilor aflate la distanțe mai mari.  

Pentru identificarea habitatelor s-a realizat conexiunea dintre speciile de plante identificate 

în teren și hărțile de distribuție ale habitatelor din aria protejată ROSCI0214 Râul Tur. De 

asemenea, s-a consultat Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 

Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei 

naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean 

Noroieni și baza de date privind distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar pusă la 

dispoziție de fostul custode al siturilor – Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare. Acesta a fost 

implicat de la început în stabilirea măsurilor verzi și structurale ale proiectului, pentru a respecta 

prevederile Planului de management și de a permite implementarea măsurilor verzi cu cea mai 

mare eficiență în îmbunătățirea unor condiții de mediu pentru speciile sau habitatele de interes 

conservativ. 
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După analiza anexelor cartografice și a distribuției speciilor și habitatelor, în analiza acestui 

studiu s-a avut în vedere și cele mai recente ortofotoplanuri (pentru confirmarea prezenței unor 

habitate, studiul de fundamentare a planului de management fiind realizat în perioada 2012-2013) 

și starea de conservare a speciilor și habitatelor sau sensibilitatea acestora la elementele 

antropice și influența acestora asupra factorilor de mediu. 

O atenție deosebită a fost acordată impactului asupra speciilor de pești, astfel că s-a 

efectuat inventarierea speciilor prin pescuit științific prin metoda pescuitului electric pe baza 

autorizației de pescuit științific nr. 21/30.10.2019 eliberată de către Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură. S-au selectat zone de pescuit în ariile de interes pentru proiect, iar 

localizarea efectivă a stațiilor de pescuit a fost aleasă de experți, în teren. 

Aparatul de electronarcoză emite un curent slab ce amețește peștii pentru o scurtă 

perioadă de timp pentru a putea fi prinși și măsurați, astfel încât aceștia să revină în mediul natural 

cât mai repede. 

Peștii colectați se păstrează în vase cu apă până la realizarea activităților de inventariere, 

determinare a speciilor, completarea fișelor biologice ihtiologice.  

De asemenea, se ia în calcul și influenţa factorilor abiotici (naturali și antropici) ce vor putea 

fi observați asupra speciilor de pești urmărite.  

Aceste activități se realizează cu viteză mare, în așa fel încât peștii să nu fie stresați, iar 

după efectuarea măsurătorilor se eliberează înapoi în habitatul acvatic. 

Pe baza datelor colectate și inventariate considerate date primare de teren se determină 

diversitatea ihtiofaunistică pe specii exprimată în abundența relativă pe stații.  

Pentru celelalte grupe de animale (amfibieni, reptile, păsări și mamifere), inventarierea s-

a realizat pe baza transectelor și a punctelor fixe. În principal s-a urmărit accesul din diferite locuri 

de-a lungul drumurilor județene limitelor ariilor naturale protejate spre malul râului și pâraielor din 

interiorul ariilor. Astfel, s-a pus accentul pe locațiile propuse pentru lucrări, reprezentând 

meandrele râului Tur pentru realizarea prismului de anrocamente, dar și a digurilor noi propuse – 

digul de contur al polderului Dimoșag și cele 4 suprafețe în care se va reda terenul râului.  

De asemenea au fost consultate articole de specialitate, în vederea evaluării impactului 

lucrărilor împotriva inundațiilor asupra habitatelor și speciilor și stabilirea unor măsuri de reducere 

a impactului în cunoștință de cauză. Pentru a se evalua impactul asupra stării de conservare a 
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speciilor și habitatelor și a se întelege mai bine de către persoanele/specialiștii aflați în procedura 

de autorizare de mediu, dar și de către public, s-au realizat o matrice de interpretare a 

semnificației impactului și de apreciere a magnitudinii lui, prin folosirea a 7 grupe de impact.  

Prin prezentul raport au fost recomandate măsuri necesar atât pentru durata de executare 

a lucrărilor, dar și după finalizarea acestora, în funcție de specificul zonei sau al lucrărilor. 

Măsurile au în vedere în primul rând evitarea și prevenirea impactului, acolo unde a fost posibil, 

și respectiv reducerea efectelor negative acolo unde nu pot fi evitate formele de impact.  

7.2 MONITORIZARE 

Pentru a asigura protecția factorilor de mediu pe durata execuției lucrărilor va fi realizată o 

monitorizare, cu scopul identificării eventualelor efecte negative, stabilirii măsurilor de diminuare 

a impactului până la îndeplinirea cerințelor ecologice specifice. Astfel, pe durata execuției 

lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

− monitorizarea stării terenurilor atât în perimetrul organizării de șantier, cât și în zonele 

adiacente; 

− control permanent al stării de funcționare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, 

realizarea periodică a reviziilor și verificărilor acestora, conform prevederilor cărților 

tehnice și instrucțiunilor furnizate de producător; 

− evidența utilizării de substanțe chimice utilizate și a depozitării lor temporare; 

− evidența tuturor deșeurilor utilizate (tip de deșeu, cod, stare fizică, cantitate 

generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă) în 

conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și 

completările ulterioare; 

− monitorizarea calității corpurilor de apă în perioada desfășurării proiectului și după 

dezafectarea șantierelor de lucru; 

− instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din acordul de mediu 

emis pentru acest obiectiv; 

− informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la 

modificările faţă de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative 
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asupra mediului înconjurător; 

− instruirea corespunzătoare a personalului privitor la prevederile SSM, apărare împotriva 

incendiilor. 

Monitoringul de supraveghere are rolul de a evalua starea tuturor apelor din cadrul 

bazinului hidrografic, furnizând informaţii pentru: validarea procedurii de evaluare a impactului, 

proiectarea eficientă a viitoarelor programe de monitoring, evaluarea tendinţei de variaţie pe 

termen lung a resurselor de apă, inclusiv datorită impactului activităţilor antropice. 

Rețeaua de monitorizare de pe corpurile de apă pe sectorul investițiilor este bine 

dezvoltată în prezent și răspunde cerințelor Directivei Cadru Apă. 

Rețeaua calitativă de monitorizare pentru corpurile de apă analizate, aprobată conform 

Manualului de Operare al Sistemului Național de Monitoring și a legislației specifice, este 

prezentată mai jos:  

1. Corpul de apă ROLW1.1.11_B1 – Acumularea Călinești 

Se monitorizează prin 2 secțiuni:  

− Mijloc lac; 

− Baraj; 

2. Corpul de apă RORW1.1.11_B3 – Tur – aval ac. Călinești – Oaș – cf. Turț 

− “Tur aval de acumulare Călinești”, cu următorul program de monitoring: 0 (operațional); 

3. Corpul de apă RORW1.1.11_B4 – Tur cf. Turț – granița RO – HU 

− “Tur la Micula”, cu următoarele programe de monitoring: 0 (operațional), CI (convenții 

internaționale RO – HU), EIONET – Water; 

4. Corpul de apă RORW1.1.11.3_B1 – Talna – izvoare – av. Cf. Racșa și afluenți 

− “Talna – am. cf. Racșa”, cu programul de monitoring: S (supraveghere); 

− “Pârâul Someș – captare Vama”, cu programul de monitoring: P (potabilizare); 

5. Corpul de apă RORW1.1.11.3_B2 – Talna av. Cf. Racșa – cf. Turț 

− “Talna la Pășunea Mare”, cu programul de monitoring: S (supraveghere); 

6. Corpul de apă RORW1.1.11.4_B1 – Turț 

− “Tur amonte EM Turț”, cu următoarele programe de monitoring: 0 (operațional), R 

(referință); 
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− “Tur amonte confluența Tur”, cu următorul program de monitoring: 0 (operațional); 

7. Corpul de apă ROS017 – Câmpia Turului Superior 

În cadrul acestui corp de apă au fost monitorizate:  

− două foraje de rețea de ord. I: Tur F1, Orașu Nou F1; 

− două foraje de rețea de ord. II: Certeze F1 și Bixad F1. 

Conform Manualului de Operare a Sistemului de Monitoring pentru anul 2017, la forajele 

aparținătoare corpului de apă subterană ROS017, au mai fost monitorizați o serie de alți parametri 

fizico – chimici, care nu intră în evaluarea stării chimice, după cum urmează:  

− regim termic și acidifiere: temperatura, pH; 

− indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat; 

− indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, alcalinitate totală, duritate totală, 

bicarbonați, sodiu, potasiu,  calciu, magneziu; 

− metale (concentrația formei dizolvate): Fe, Mn. 

Pe durata realizării lucrărilor și a operării investițiilor realizate prin proiect, monitorizarea 

calității apelor de suprafață și subterane se va desfășura conform programului actual de 

monitorizare. 

Sarcina monitorizării biodiversității în perioada de efectuare a lucrărilor și în perioada de 

funcționare este în sarcina titularului Acordului de mediu (ABA Someș-Tisa), dar acesta poate fi 

atribuită Antreprenorului prin caietele de sarcini în faza de efectuare a lucrărilor. 

În perioada de realizare a lucrărilor, monitorizarea biodiversității se va realiza în principal 

pe fronturile de lucru și înainte de deschiderea acestora, pentru a putea pune în evidență prezența 

eventualelor specii de interes comunitar sau conservativ și pentru a preveni impactul asupra 

acestora (degradarea habitatelor, distrugerea adăposturilor/cuiburilor, mortalitate). Monitorizarea 

va fi efectuată de specialiști (biologi, ecologi sau similar), dar și de către personalul angajat al 

Antreprenorului, personal care va fi instruit în vederea protecției și conservării mediului. 

Flora și habitatele vor fi monitorizate înainte de deschiderea fronturilor de lucru, iar expertul 

implicat va recomanda menținerea pe picior a unor arbori cu rol ecologic important (ex: Alnus 

glutinosa, Fraxinus excelsior, specii de Salix spp.) sau chiar extragerea lor în condiții de siguranță 

și instalarea lor după finalizarea lucrării sau în altă parte. De asemenea, va trebui să asigure 
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protecție ecosistemelor din proximitate, în eventualitatea în care lucrările se pot extinde 

nejustificat. Monitorizarea înaintea deschiderii fronturilor de lucru are și rolul de a evita afectarea 

habitatelor umede de genul habitatelor 3150 sau 3160. În perioada de implementare a proiectului, 

observarea speciilor acvatice de interes comunitar (Marsilea quadrifolia, Eleocharis carniolica) pe 

amplasamentul proiectului care poate fi afectat de lucrări va presupune izolarea zonei și derularea 

activităților numai dacă este asigurată conservarea acestora. Pentru specia Marsilea quadrifolia, 

monitorizarea va avea în vedere și capacitatea speciei de a forma sporii de rezistență, de a rezista 

perioadelor mai lungi fără apă (perioada în care lacul este golit) sau de a observa presiunile 

cauzate de factorii externi (ex. animale domestice) o au asupra componentelor subterane. 

Este necesară monitorizarea nevertebratelor, în special a celor cu dezvoltare supraterană 

sau acvatică și se va realiza înainte de deschiderea fronturilor de lucru. Zonele importante din 

punct de vedere a diversității vor fi evitate și programate a se realiza după perioada de activitate 

a speciilor, în funcție de specificul acestora. De perioadele de interdicție în vederea desfășurării 

lucrărilor submerse vor beneficia speciile de nevertebrate acvatice.  

Amfibienii și reptilele nu vor fi monitorizați doar înainte de deschiderea fronturilor de lucru, 

ci și în timpul realizării lucrărilor pe fronturile de lucru deschise, herpetofauna putând apărea pe 

amplasament din zonele din proximitate în timpul ploilor sau după perioade în care din anumite 

cauze nu s-au desfășurat lucrări 2-3 zile, spre exemplu zilele de weekend sau sărbătorile legale. 

Zonele de interes pentru monitorizarea herpetofaunei sunt reprezentate de bălți și brațele moarte 

care aparțin fostului traseu al râului Tur, care pot fi afectate de lucrări, fie prin excavarea malului 

sau decolmatare sau aflate de-a lungul drumurilor tehnologice și de acces pe amplasament dar 

și cele aflate în proximitatea fronturilor de lucru (ex. aducerea la cotă sau supraînălțarea malurilor 

care se poate extinde sau afla în imediata vecinătate a bălților speciilor de amfibieni). Dacă în 

timpul desfășurării lucrărilor, habitatele potențial afectate conțin indivizi, aceștia vor fi relocați 

până la începerea lucrărilor care pot produce impact. De asemenea, personalul instruit anterior 

începerii lucrărilor, dar și pe perioada de desfășurare a acestora, va monitoriza vizual și drumurile 

de acces în perioadele cu ploi sau pe înserat (în perioada martie - septembrie) și la identificarea 

speciilor pe amplasament, va întreprinde acțiuni de evitare a lor, iar dacă numărul este prea mare 

pentru a le evita, va întrerupe activitatea și o va relua doar după eliberarea drumurilor. 
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Specialiștii responsabili cu monitorizarea vor evidenția prezența speciilor sau 

probabilitatea de apariție a speciilor și vor decide suspendarea activităților pe anumite sectoare 

sau fronturi de lucru dacă se constată adunări importante (ex: zone umede în perioada de 

reproducere, hibernacule șerpi). Reluarea activității se va face după eliberarea zonelor, fără a 

deranja în vreun fel efectivele (ex: la sfârșitul perioadei de reproducere, după ce speciile au 

eliberat bălțile, inclusiv mormolocii și juvenilii, după părăsirea hibernaculelor la venirea 

primăverii). Dacă lucrările vor degrada habitate importante pentru specii de herpetofaună, 

acestea vor fi compensate prin realizarea lor la aceleași dimensiuni și cu aceleași caracteristici 

în proximitatea celor afectate de lucrări, dar în locuri unde nu vor fi exercitate presiuni antropice 

și se asigură capacitatea de a le menține pe termen lung. 

Mamiferele vor fi și acestea monitorizate din prisma prevenirii impactului asupra lor sau 

habitatelor potențiale și adăposturilor, în momentul deschiderii fronturilor de lucru. Monitorizarea 

(specia de interes în acest caz este vidra – Lutra lutra) se va realiza în perioada de implementare 

a proiectului și este necesară pentru observarea adăposturilor speciei, care în perioada de 

vegetație sunt mai greu de observat. Dacă se vor observa adăposturi/galerii ale speciei (sau alte 

specii de mamifere), se va anunța observația dirigintelui de șantier și administratorului ariilor 

naturale protejate, iar lucrările vor fi oprite pe o distanță de 100 m amonte și aval. Continuarea 

lucrărilor va fi permisă de către expertul biolog doar după analiza situației și doar dacă lucrările 

nu vor afecta negativ indivizii. 

În cazul acestor specii este importantă și gestionarea deșeurilor menajere la nivelul 

fronturilor de lucru și ale organizărilor de șantier, existând posibilitatea ca o gestionare improprie 

să creeze premisele apariției și modificării comportamentului pentru unele specii de mamifere (ex: 

vulpe, bursuc, rozătoare etc.). 

Monitorizarea păsărilor se va face pe amplasamentul proiectului, dar și în aval sau amonte, 

pe râul Tur. Prezența specialiștilor se va face înainte de deschiderea fronturilor de lucru aferente 

proiectului, din perioada de pregătire a terenului și este necesară monitorizarea în vederea 

prevenirii apariției impactului negativ (ex: eliminarea vegetației, unde este cazul). Zonele 

importante de cuibărit (ex: colonii păsări acvatice, colonii aflate în malurile abrupte) vor fi evitate, 

iar la suprapunerea lucrărilor cu acestea, activitățile se vor suspenda, iar reluarea va fi posibilă 

doar după eliberarea naturală a acestor suprafețe de teren (ex. migrația păsărilor). Pentru lucrările 
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aflate în proximitate cu zonele în care se constată adunări importante, se vor utiliza panouri 

fonoabsorbante. Monitorizarea va avea în vedere și capacitatea panourilor de a reduce impactul 

sonor, iar în cazul în care efectivele vor fi afectate, specialiștii pot decide sistarea activității. În 

timpul monitorizării ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca inferioară a 

Turului, la identificarea unui tip de impact care se manifestă asupra speciilor de păsări de interes 

comunitar (ex: turbiditate accentuată, surse de poluare accidentală etc.), activitățile din amonte 

care produc efectele se vor suspenda și se vor lua toate măsurile necesare de oprire a 

manifestării impactului asupra mediului în general și asupra ariei protejate și speciilor de păsări 

în mod particular.  

Pentru componenta cea mai afectată de proiect – peștii din lacul Călinești – monitorizarea 

ar trebui să se realizeze după golirea lacului, pentru a vedea ce specii au rămas la nivelul cuvetei 

lacului, în timpul lucrărilor și după terminarea acestora, timp de 5 ani, pentru a observa eficiența 

planului de repopulare. Tot la nivelul acumulării, monitorizarea din perioada de realizare a 

lucrărilor are și rolul de a verifica starea de sănătate a indivizilor, capacitatea acestora de a rezista 

și acomoda la noile condiții, de a stabili nivelul suprapopulării și efectele negative care se pot 

manifesta. Specialiștii implicați vor putea recomanda și alte măsuri decât cele specificate în 

prezentul studiu, cum ar fi capturarea speciilor care nu sunt de interes conservativ și relocarea 

sau comercializarea acestora. În cazul speciilor de pești alohtone, odată ce efectivele sunt 

capturate, nu vor fi eliberate în niciun alt corp de apă. În cazul speciilor de pești de interes 

comunitar sau conservativ capturate accidental, vor fi eliberate în același loc de unde au fost 

prinse. Aceste măsuri vor avea în vedere și importanța acestora pentru prădători. Tot pe perioada 

în care acumularea este golită, se va asigura paza acesteia 24/24 de ore în vederea prevenirii 

activității de braconaj.    

De asemenea, monitorizarea cursului de apă (din cauza lucrărilor în albie) este necesară 

pentru a stabili exact impactul proiectului asupra ihtiofaunei, cât și capacitatea de revenire a 

acesteia în urma finalizării lucrărilor și implementarea măsurilor de prevenire/reducere a efectelor 

negative. Perioada din an optimă pentru derularea activității este martie – septembrie, excepțional 

mergând până în octombrie – noiembrie dacă temperatura o permite. Vor fi luați în considerare 

și parametri fizico-chimici în evaluarea impactului lucrărilor în momentul realizării monitorizării. 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

3
4

3
 

Pentru evitarea blocării cursului de apă, se recomandă monitorizarea vizuală frecventă (o 

dată pe săptămână). Aceasta se poate face și cu personal propriu al Beneficiarului sau 

Constructorului.  

În perioada de funcționare a investiției, monitorizarea vegetaţiei și a florei se va face, 

desigur, în funcție de specificul habitatului și perioadei de vegetație. Aceasta implică în special 

campanii de teren (două-trei) în perioada aprilie-iulie, perioadă optimă de studiu pentru 

majoritatea categoriilor de specii. De asemenea, sunt necesare observaţii în teren (cel putin două-

trei) în lunile martie-aprilie, pentru plantele care apar primăvara devreme, și o verificare în august-

octombrie pentru cele care înfloresc toamna. În acest fel se va forma o imagine suficient de clară 

asupra vegetaţiei şi florei din zonă.  

De asemenea, monitorizarea florei se va face ținând cont de prezența speciilor invazive. 

Se vor observa zonele în care au rămas pe picior arborii sau tufărișurile invazive și a lăstarilor 

nou apăruți în teritoriile cu soluri nude sau lucrări recente. Monitorizarea propagării speciilor 

invazive se va realiza pe perioada post-implementare timp de 3 ani. Dacă se observă prezența 

lor, se vor implementa măsuri pentru eliminare. 

Speciile de pești vor fi monitorizate pe perioada de realizare a lucrărilor și post-

implementare timp de 3 ani. Locațiile exacte în care se propune monitorizarea va fi atașată 

prezentului capitol. Stațiile de monitorizare se suprapun cu zonele cu lucrări propuse, dar în 

același timp și cu monitorizarea efectuată pe perioada de desfășurare a procedurii de mediu 

(studiul de evaluare a impactului asupra peștilor). Dacă se observă pierderi neașteptate ale 

speciilor, atunci vor fi necesare măsuri active din partea Beneficiarului. Măsurile active pot consta 

în monitorizarea și curățarea blocajelor identificate pe cursurile de apă și căderile din 

anrocamente, igienizarea cursurilor de apă, eliminarea punctelor de poluare identificate, mergând 

chiar până la repopularea cu specii de pești autohtone sau de interes comunitar, în funcție de 

speciile afectate. Programul de repopulare atașat prezentului studiu este opțional și va fi 

implementat doar la recomandarea specialiștilor ihtiologi care vor efectua monitorizarea speciilor 

de pești. 

Pentru insecte, alte nevertebrate (miriapode, arahnide, gasteropode), amfibieni şi reptile, 

sunt suficiente 4-5 campanii de teren, în perioada martie – august (excepție octombrie pentru 

Emys orbicularis) și se va avea în vedere în principal zonele umede aflate în proximitatea 
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lucrărilor finalizate sau a celor nou-create (dacă a fost cazul). Amfibienii și reptilele vor fi 

monitorizate în perioada de funcționare timp de 3 ani. 

Pentru păsări sunt necesare campanii lunare pe întregul amplasament al proiectului pentru 

a putea surprinde dinamica sezonieră a populaţiilor acestor specii, aici intrând perioadele de 

cuibărit și creștere a puilor, de migrație, iernat sau observații asupra prezenței speciilor rezidente 

pe tot anul. Rezultatele monitorizării din faza de implementare vor fi comparate cu cele din 

perioada de construcție sau pre-construcție (din prezentul studiu) și vor fi interpretate în acest 

sens.  

Efectivele de vidră vor fi monitorizate în primul rând în timpul iernii, pentru a permite 

observarea urmelor acestora, fiind perioada optimă de realizare a observațiilor, dar și în lunile 

aprilie-octombrie. Deplasări frecvente ale expertului biolog se vor face în perioada de post-

implementare timp de 3 ani. Speciile de interes pentru activitate sunt vidra – Lutra lutra și castorul 

– Castor fiber. Acesta din urmă nu a fost identificat pe amplasament, dar este posibilă 

expansiunea teritorială a populațiilor în viitor. În ultimii ani, urme ale prezenței au fost observate 

în amonte de acumularea Călinești. 

De asemenea, se recomandă pregătirea înaintea ieșirilor pentru monitorizare a unor fișe 

de observare pentru fiecare grup de specii/habitate de interes comunitar și completarea acestora 

în momentul observărilor. Fișele de observație pot fi și digitale și vor conține următorii parametri 

urmăriți: locație, specie, număr de indivizi, tipul observației (ex: observație directă, amprente, 

cântec etc.) și comportament (hrănire, în zbor, la cuib/adăpost etc.), presiunile și amenințările 

identificate asupra obiectivelor de interes. Pentru fiecare grup taxonomic sau tip (floră, faună sau 

habitate) se vor menționa și alți parametri specifici care vor rămâne la latitudinea specialistului 

care asigură monitorizarea. În perioada de funcționare, fișele de monitorizare vor conține minimul 

parametrilor investigați din perioada de construcție, putând fi adăugați și alții. 

În cazul în care monitorizările desfășurate în oricare dintre cele 2 perioade ale proiectului 

identifică anumite presiuni sau surse de impact care nu au fost tratate în studiile realizate în cadrul 

procedurii de mediu, experții vor recomanda măsuri de reducere sau eliminare a impactului. În 

funcție intensitatea impactului, experții pot considera ca fiind necesare adoptarea măsurilor în 

mod prioritar, astfel că vor notifica direct Titularul acordului de mediu și/sau Constructorul în 
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paralel cu ANANP și APM SM, fără a mai aștepta depunerea rapoartelor trimestriale sau anuale 

(după caz). 

Mai mult, este recomandată analiza integrată a datelor colectate cu ocazia monitorizării 

speciilor acvatice (pești, nevertebrate, vidră) și a stării habitatelor ripariene cu a indicatorilor 

monitorizați de către Beneficiar pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă 

(macronevertebrate acvatice, fitobentos etc.) prin Directiva Cadru Apă. 

În cazul dezafectării componentelor proiectului, rămân valabile prevederile monitorizării 

din perioada de execuție. 
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Tabel 33. Eșalonarea perioadelor pentru monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar sau specii invazive, în cazul florei, 
reprezentând perioadele optime, respectiv suboptime de monitorizare 

                                  Luna 

Grup 
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.  Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. 

Plante și Habitate             

Floră – specii invazive             

Mamifere             

Amfibieni             

Reptile             

Pești             

Nevertebrate             

Păsări             

 

Tabel 34.Program de monitorizare a biodiversității 

Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

1 

Specii de 

plante și 

habitate 

(inclusiv specii 

invazive) 

Perioada de 

execuție  

Aprilie – 

octombrie 

pentru 

habitatele și 

speciile de 

interes 

comunitar, 

respectiv tot 

anul pentru 

speciile de 

plante 

invazive 

Bilunar Fronturile de lucru 

deschise și în 

imediata vecinătate a 

acestora (100 m), la 

care se adaugă coada 

lacului (pentru 

habitatele 3160, 3150 

și specia Marsilea 

quadrifolia) 

Identificarea 

zonelor cu 

habitate sau 

specii de plante 

de interes 

comunitar posibil 

a fi afectate, 

specii invazive 

instalate, 

speciile 

identificate, 

acoperire, 

presiuni și 

amenințări 

3150, 3160, 3270, 

91E0*, 92A0, 

Marsilea 

quadrifolia, 

Eleocharis 

carniolica, specii 

invazive 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

componentele 

de interes 

comunitar sau 

personalul 

instruit al 

Executantului 

pentru 

monitorizarea 

și eliminarea 

speciilor 

invazive 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

Perioada de 

funcționare – 5 

ani 

Perioada de 

funcționare 

Lunar Fronturile de lucru 

închise, coada lacului 

(pentru habitatele 

3160, 3150 și specia 

Marsilea quadrifolia) 

și cele 2 parcele 

91E0* de pe pârâul 

Talna 

Identificarea 

zonelor cu specii 

invazive 

instalate, 

speciile 

identificate de 

interes 

conservativ și 

invazive, 

acoperire, 

presiuni și 

amenințări 

Specii invazive și 

flora de interes 

conservativ, 

inclusiv 

capacitatea de 

revegetare a 

digurilor, prismului 

de anrocamente și 

de refacere a 

habitelor de interes 

comunitar de la 

coada lacului 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personalul 

instruit al ABA 

Someș-Tisa 

pentru 

monitorizarea 

și eliminarea 

speciilor 

invazive 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

Perioade de 

dezafectare 

Perioada de 

dezafectare 

Bilunar Întreg amplasamentul 

proiectului 

Identificarea 

zonelor cu 

habitate sau 

specii de plante 

de interes 

comunitar posibil 

a fi afectate, 

specii invazive 

instalate, 

speciile 

identificate, 

acoperire, 

presiuni și 

amenințări 

3150, 3160, 3270, 

91E0*, 92A0, 

Marsilea 

quadrifolia, 

Eleocharis 

carniolica, specii 

invazive 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

componentele 

de interes 

comunitar sau 

personalul 

instruit al 

Executantului 

pentru 

monitorizarea 

și eliminarea 

speciilor 

invazive 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

2 Mamifere 

Perioada de 

execuție 

Tot anul, 

predominant 

noiembrie - 

martie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

Fronturile de lucru în 

curs de deschidere, 

fronturile de lucru 

deschise, amonte și 

Adăposturi ale 

speciilor, specii 

identificate, 

număr de indivizi 

Lutra lutra, speciile 

de chiroptere și 

posibil Castor fiber 

 

Expert 

biolog/ecolog  

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

lucru, 

fronturile de 

lucru 

deschise și 

organizările 

de șantier 

aval pe o distanță de 

50 m 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

e către 

APM SM și 

ANANP 

Perioada de 

funcționare – 3 

ani 

Tot anul, 

predominant 

noiembrie - 

martie 

Lunar Sectorul de curs de 

râu Tur de la 

acumularea Călinești 

(inclusiv) până la 

frontieră 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Lutra lutra, speciile 

de chiroptere și 

posibil Castor fiber 

 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personal 

instruit al ABA 

Someș-Tisa 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Tot anul, 

predominant 

noiembrie - 

martie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru, 

fronturile de 

lucru 

deschise și 

organizările 

de șantier 

Fronturile de lucru în 

curs de deschidere, 

fronturile de lucru 

deschise, amonte și 

aval pe o distanță de 

50 m 

Adăposturi ale 

speciilor, specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Lutra lutra, speciile 

de chiroptere și 

posibil Castor fiber 

 

Expert 

biolog/ecolog  

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

3 
Amfibieni și 

reptile 

Perioada de 

execuție  

Martie - 

Septembrie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru în 

curs de deschidere 

sau deschise 

Identificarea 

zonelor umede, 

speciile 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

Bombina 

variegata,  

Bombina bombina, 

Triturus cristatus, 

Triturus 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

fronturile de 

lucru în curs 

de deschidere, 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

dobrogicus, Emys 

orbicularis  

personalul 

Executantului 

pentru 

monitorizarea 

vizuală a 

fronturilor de 

lucru deschise 

sau a căilor de 

acces unde 

pot apărea 

amfibieni și 

reptile 

APM SM și 

ANANP 

Perioada de 

funcționare – 3 

ani 

Martie - 

Septembrie 

Lunar Zonele umede din 

proximitatea lucrărilor 

sau cele nou-create 

Zonele umede 

identificate 

anterior, speciile 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

asupra speciilor 

și habitatelor 

Bombina 

variegata,  

Bombina bombina, 

Triturus cristatus, 

Triturus 

dobrogicus, Emys 

orbicularis 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Martie - 

Septembrie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru în 

curs de deschidere 

sau deschise 

Identificarea 

zonelor umede, 

speciile 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

Bombina 

variegata,  

Bombina bombina, 

Triturus cristatus, 

Triturus 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

fronturile de 

lucru în curs 

de deschidere, 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

dobrogicus, Emys 

orbicularis  

personalul 

Executantului 

pentru 

monitorizarea 

vizuală a 

fronturilor de 

lucru deschise 

sau a căilor de 

acces unde 

pot apărea 

amfibieni și 

reptile 

APM SM și 

ANANP 

4 Pești 

Perioada de 

execuție  

Martie - 

Septembrie 

Bilunar 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

lunar prin 

pescuit 

științific 

Monitorizare vizuală 

pe fiecare front de 

lucru din albie 

deschis, în curs de 

deschidere sau 

finalizat, respectiv 

monitorizare prin 

pescuit științific în 

următoarele puncte:  

X: 375130   Y: 705308 

X: 366363   Y: 722628 

X: 373331   Y: 711720 

X: 371318   Y: 712680 

X: 367309   Y: 714432 

X: 360014   Y: 714904 

X: 356999   Y:716161 

X: 351293   Y: 716985 

X: 346956   Y: 719016 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări; în 

cazul punctelor 

de monitorizare 

de pe lac, nivelul 

suprapopulării și 

stării de 

sănătate a 

indivizilor 

capturați 

Aspius aspius, 

Barbus 

carpathicus, 

Cobitis taenia, 

Misgurnus fossilis, 

Rhodeus amarus, 

Romanogobio 

kesslerii, 

Romanogobio 

vladykovi, Rutilus 

pigus, 

Sabanejewia 

balcanica, Zingel 

streber 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru pescuit 

științific, 

respectiv 

personalul 

Executantului/ 

Antreprenorul

ui pentru 

monitorizarea 

vizuală și 

evitarea 

barierelor 

transversale 

pe cursurile de 

apă 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

Perioada de 

funcționare – 5 

ani 

Tot anul 

pentru 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

Martie – 

Septembrie 

pentru 

pescuit 

științific 

Lunar 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

semestrial 

prin pescuit 

științific 

Monitorizare vizuală 

pe cursurile de apă 

implicate în proiect, 

respectiv monitorizare 

prin pescuit științific în 

următoarele puncte: 

X: 375130   Y: 705308 

X: 366363   Y: 722628 

X: 373331   Y: 711720 

X: 371318   Y: 712680 

X: 367309   Y: 714432 

X: 360014   Y: 714904 

X: 356999   Y:716161 

X: 351293   Y: 716985 

X: 346956   Y: 719016 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Aspius aspius, 

Barbus 

carpathicus, 

Cobitis taenia, 

Misgurnus fossilis, 

Rhodeus amarus, 

Romanogobio 

kesslerii, 

Romanogobio 

vladykovi, Rutilus 

pigus, 

Sabanejewia 

balcanica, Zingel 

streber 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru pescuit 

științific, 

respectiv 

personalul 

ABA Someș-

Tisa pentru 

monitorizarea 

vizuală și 

evitarea 

barierelor 

transversale 

pe cursurile de 

apă 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

Dezafectarea 

batardoului 

Dezafectarea 

batardoului 

dacă se 

realizează în 

perioada 

martie – 

septembrie, 

excepțional 

martie – 

octombrie, 

fără a se 

dubla cu 

activitatea din 

perioada de 

construcție 

Conform 

perioadei de 

construcție 

Următoarele puncte: 

X: 373331   Y: 711720 

X: 371318   Y: 712680 

 

Asemănători 

perioadei de 

construcție 

Barbus 

carpathicus, 

Aspius aspius, 

Cobitis taenia 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru pescuit 

științific 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

Perioada de 

dezafectare 

Martie - 

Septembrie 

Bilunar 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

lunar prin 

pescuit 

științific 

Monitorizare vizuală 

pe fiecare front de 

lucru din albie 

deschis, în curs de 

deschidere sau 

finalizat, respectiv 

monitorizare prin 

pescuit științific în 

următoarele puncte: 

X: 375130   Y: 705308 

X: 366363   Y: 722628 

X: 373331   Y: 711720 

X: 371318   Y: 712680 

X: 367309   Y: 714432 

X: 360014   Y: 714904 

X: 356999   Y:716161 

X: 351293   Y: 716985 

X: 346956   Y: 719016 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Aspius aspius, 

Barbus 

carpathicus, 

Cobitis taenia, 

Misgurnus fossilis, 

Rhodeus amarus, 

Romanogobio 

kesslerii, 

Romanogobio 

vladykovi, Rutilus 

pigus, 

Sabanejewia 

balcanica, Zingel 

streber 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru pescuit 

științific, 

respectiv 

personalul 

Executantului/ 

Antreprenorul

ui pentru 

monitorizarea 

vizuală și 

evitarea 

barierelor 

transversale 

pe cursurile de 

apă 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

5 Nevertebrate 

Perioada de 

execuție  

Martie – 

August 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru 

propuse a se deschide 

în următoarele 2 

săptămâni 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Coenagrion 

ornatum, 

Graphoderus 

bilineatus, 

Ophiogomphus 

cecilia, Unio 

crassus 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Martie – 

August 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

Fronturile de lucru 

propuse a se deschide 

în următoarele 2 

săptămâni 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

Coenagrion 

ornatum, 

Graphoderus 

bilineatus, 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

fronturilor de 

lucru 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Ophiogomphus 

cecilia, Unio 

crassus 

e către 

APM SM și 

ANANP 

6 Păsări 

Perioada de 

execuție  

Tot anul, 

predominant 

aprilie - iulie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru 

propuse a se deschide 

în următoarele 2 

săptămâni  

Zone importante 

de cuibărit, 

specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Speciile din 

formularul 

standard al sitului 

ROSPA0068 

Lunca inferioară a 

Turului, în special 

Alcedo atthis, 

Riparia riparia, 

Merops apiaster 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

Perioada de 

funcționare – 3 

ani 

Tot anul Lunar Sectorul de râu Tur 

între acumularea 

Călinești (inclusiv) și 

frontieră, dar și pârâul 

Talna cuprins în aria 

protejată  

Zone importante 

de cuibărit, 

specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Speciile din 

formularul 

standard al sitului 

ROSPA0068 

Lunca inferioară a 

Turului, în special 

Alcedo atthis, 

Riparia riparia, 

Merops apiaster 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personal 

instruit al ABA 

Someș-Tisa 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizar

e către 

APM SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Tot anul, 

predominant 

aprilie - iulie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

Fronturile de lucru 

propuse a se deschide 

Zone importante 

de cuibărit, 

specii 

identificate, 

Speciile din 

formularul 

standard al sitului 

ROSPA0068 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizar
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil 

cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

fronturilor de 

lucru 

în următoarele 2 

săptămâni  

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Lunca inferioară a 

Turului, în special 

Alcedo atthis, 

Riparia riparia, 

Merops apiaster 

e către 

APM SM și 

ANANP 
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8 DESCRIEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE 

ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE 

VULNERABILITATEA PROIECTULUI ÎN FAȚA RISCURILOR DE 

ACCIDENTE MAJORE ȘI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU 

PROIECTUL ÎN CAUZĂ 

În capitolele 4 și 5 ale prezentei documentații sunt prezentate toate sursele de impact 

potențial asociat proiectului propus atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în cea de 

funcționare a acestora, este evaluat impactul asociat acestor surse sub aspectul caracterului 

direct sau indirect, al magnitudinii, extinderii, al complexității, reversibilității și al probabilității de 

producere. Având în vedere natura proiectului și localizarea acestuia, efectele potențial 

semnificative au fost cele legate de factorul de mediu apă (corpurile de apă) și de ecosistemele 

acvatice. Rezultatele Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă au relevat 

posibile forme de impact negativ asupra factorilor de mediu, care pot fi însă prevenite sau 

diminuate prin aplicarea unor măsuri de prevenire și de reducere a impactului. 

Proiectul în sine reprezintă o modalitate de răspuns la creșterea vulnerabilității și a riscului 

la producerea inundațiilor la care sunt expuse arealele din bazinul hidrografic al râului Tur. Ținând 

cont de tipul lucrărilor propuse prin proiect, se apreciază că acesta nu prezintă o vulnerabilitate 

la producerea accidentelor majore sau a dezastrelor. 

9 CONCLUZII 

Ținând cont de evaluarea impactului asupra tuturor factorilor de mediu realizată în cadrul 

prezentului raport privind impactul asupra mediului, precum și de concluziile Studiului de evaluare 

a impactului asupra corpurilor de apă și ale Studiului de evaluare a vulnerabilității și riscului la 

schimbărilor climatice, prin aplicarea tuturor măsurilor de prevenire și reducere a impactului 

prevăzute în cadrul prezentei documentații, se apreciază că proiectul propus va afecta factorii de 

mediu în limite acceptabile. 
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Realizarea unei monitorizări stricte a biodiversității pe durata execuției proiectului și după 

încheierea acesteia conform planului de monitorizare prezentat în secțiunea 7.2 a prezentei 

documentații are rolul de a urmări efectele realizării lucrărilor propuse prin proiect atât pe durata 

execuției, cât și în perioada post-implementare și urmărește verificarea integrității factorilor de 

mediu, un aspect esențial în urmărirea efectelor pe termen scurt și mediu ale unui astfel de 

proiect. Monitorizarea riguroasă în etapa de execuție a lucrărilor are rolul de a pune în evidență 

eventuale forme de impact care depreciază calitatea factorilor de mediu în etapa execuției 

lucrărilor și permite adoptarea unor măsuri suplimentare de reducere a impactului asupra mediului 

pentru eventualitatea în care acestea se impun. 

Observațiile din teren efectuate pentru realizarea prezentului studiu au avut un rol hotărâtor 

în estimarea impactului asupra speciilor, habitatelor sau siturilor de interes comunitar. Trebuie 

menționat că proiectul poate fi considerat de importanță locală și regională având în vedere 

obiectivul acestuia și anume prevenirea inundațiilor pentru zonele de intravilan de pe cele 3 

cursuri de apă: Tur, Turț și Talna. 

În această variantă a proiectului, lucrările reduse ca intensitate sau amplitudine și măsurile 

propuse în cadrul prezentului studiu asupra unor grupuri de specii (în special acvatice) reduc 

impactul și îl aduc într-o categorie care face posibilă implementarea lui fără pierderi sau extincții 

locale pe termen scurt și lung a unor specii sau habitate de interes comunitar sau conservativ. 

În cadrul studiului realizat pentru identificarea speciilor de pești și evaluarea impactului 

proiectului asupra acestora s-au identificat o serie de măsuri care implementate, vor situa efectele 

negative la un nivel nesemnificativ, permițând astfel implementarea proiectului. De asemenea, 

printr-un program de golire și reumplere a lacului bine stabilit și un sistem de repopulare ulterioară 

finalizării proiectului (opțional, implementat la recomandarea specialiștilor implicați în 

monitorizare), biocenozele din acumulare pot fi restaurate într-o perioadă medie de timp. Trebuie 

menționat totuși că lacul nu este reprezentativ pentru aria naturală protejată ca habitat natural al 

speciilor de pești de interes comunitar pentru care s-a instituit situl ROSCI0214 Râul Tur. În 

principal, speciile pentru care s-a desemnat aria protejată sunt specii de râu de câmpie care s-au 

adaptat caracteristicilor locale ale acumulării, în unele locuri fiind asemănătoare. În acest sens, 

impactul golirii lacului nu va duce la pierderea unor efective importante de pești din acumulare 

sau reducerea semnificativă a habitatului speciilor de pești de interes conservativ. Prin scăderea 
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nivelului apei prin uzinare, pe lângă pierderea directă a efectivelor prin grupul electrogen al MHC-

ului Călinești, apare și posibilitatea pierderii indirecte a peștilor printr-o creștere a efectivelor de 

păsări, reptile, vidră care pot prăda populațiile captive în masa apei. Prădarea peștilor (și a 

macronevertebratelor acvatice) previne în același timp alterarea parametrilor de calitate ai apei 

cauzate de suprapopulare. 

Celelalte specii vor fi și ele ușor afectate de lucrări, mai ales păsările prin eliminarea 

vegetației pentru pregătirea terenului în vederea realizării anumitor lucrări. Au fost propuse măsuri 

pentru reducerea impactului negativ și pentru acest grup, în principal prin interzicerea tăierii 

vegetației în perioada cuibăritului și creșterii puilor de păsări. Astfel se previne pierderea 

generației tinere (ouă, pui sau juvenili) și se asigura succesul reproductiv asemănător stării 

inițiale. 

În cazul amfibienilor și reptilelor de interes comunitar, habitatele umede utilizate în 

perioada de reproducere sunt distribuite pe suprafețe întinse în proximitatea digurilor, de o parte 

și de alta a acestora. Astfel, impactul negativ evaluat în urma studiilor de teren era relativ ridicat, 

fiind necesare măsuri de preveni și atenuare a impactului, iar în funcție de condițiile specifice din 

teren, chiar de compensare a unor potențiale pierderi de habitat. 

Se poate considera că prin implementarea măsurilor propuse, prin stricta supraveghere a 

lucrărilor în momentul realizării lor și prin monitorizarea biodiversității în tot acest timp, se poate 

implementa proiectul fără să existe extincții (locale sau generale) pentru niciuna dintre speciile 

de interes comunitar, conservativ sau neconservativ, scăderi ale biodiversității specifice sau 

pierderi semnificative de suprafețe a habitatelor de interes comunitar sau habitate potențiale 

pentru speciile mai sus amintite. Nu trebuie uitat nici de regimul de arie naturală protejată de 

interes național cu care siturile Natura 2000 se suprapun. 

Mai mult, unele măsuri vor continua să fie implementate și după finalizarea lucrărilor – ex. 

eliminarea speciilor invazive, pentru a reduce orice formă de impact în perioada de funcționare a 

investiției. 

Conform Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, proiectul nu 

prezintă riscul apariţiei de efecte, respectiv nu prezintă riscul deteriorării stării corpurilor 

de apă, la nivel de element de calitate. Proiectul nu prezintă riscul apariţiei de efecte, 

respectiv nu poate împiedica îmbunătăţirea stării corpurilor de apă, la nivel de element de 
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calitate. Proiectul nu prezintă riscul apariţiei de efecte, respectiv nu poate împiedica 

atingerea obiectivelor relevante pentru zonele protejate. 

Având în vedere aspectele precizate anterior, concluzionăm că proiectul propus 

afectează factorii de mediu în limite acceptabile și se recomandă emiterea acordului de 

mediu. 

10 REZUMAT NETEHNIC 

Proiectul propus are denumirea „Creșterea capacității de atenuare a acumulării 

Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, 

județul Satu Mare” și prevede următoarele categorii de măsuri: 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Călinești; 

− realizarea acumulării nepermanente – polderul Dimoșag cu volumul atenuat W = 20,40 

mil. mc la debitul Q1% at = 160 mc/s cu dig contur de 9250 m; 

− reabilitarea și punerea în siguranță a barajelor Hodoș și Tămășeni; 

− asigurarea înălțimilor de calcul și asigurarea incintelor apărate prin aducere la cotă a 

digurilor existente și aducerea la cotă a acestora – 112882 m; 

− protecția malurilor albiei minore pe sectoarele cu eroziuni active și punerea în siguranță a 

digurilor pe sectoarele de curs cu bancheta dig-mal foarte redusă, prin consolidări de mal 

a căror înălțime respectă înălțimea malurilor existente (prism din anrocamente 12135 m, 

reabilitare prism din anrocamente 1700 m,  zid de sprijin 9000 m, reabilitare zid de sprijin 

115 m, consolidare vegetativă cu geogrilă 12000 m, etașare fundație dig 1500 m); 

− stabilizarea talvegului la cote impuse și punerea în siguranță a consolidărilor de mal – 35 

praguri de fund din anrocamente; 

− remeandrarea și renaturarea brațelor vechi ale râului Tur – 5 buc; 

− crearea unor zone umede (celule de inundare) – 5 buc; 

− relocare diguri și restaurarea luncii inundabile – 10045 m; 

− cădere de anrocamente – 5 buc; 

− amenajare confluență – 3 buc; 

− reabilitare secțiune la stație hidrometrică – 3 buc; 
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− realizare și reabilitare subtraversări – 8 buc; 

− echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 

Analiza de opțiuni a proiectului propus a fost formată din o alternativă bazată exclusiv pe 

măsuri de infrastructură verde și din alte 4 alternative cu măsuri de infrastructură verde și măsuri 

structurale de reducere a riscului la inundații. Criteriie de mediu în baza cărora a fost efectuată 

analiză vizează cu prioritate modul în care proiectul influențează starea corpurilor de apă și 

biodiversitatea (speciile și habitatele de interes comunitar). Analiza timpurie a alternativelor din 

perspectiva impactului asupra factorilor de mediu a permis conturarea unei variante de amenajare 

care să nu contravină obiectivelor de mediu stabilite pentru factorii de mediu din arealul studiat. 

Pornind de la această evaluare preliminară a opțiunilor propuse, au fost identificate cu precizie 

arealele necesar a fi amenajate cu lucrări și a început procedura de reglementare a propunerii de 

proiect. 

În conturarea soluției propuse spre amenajare s-a pornit de la studierea situației existente 

în zona de interes, au fost identificate vulnerabilitățile sistemului actual de protecție la producerea 

unor fenomene ce depășesc probabilitatea de 1% în mediul rural și respectiv probabilitatea de 

0,5% în mediul urban și au fost propuse măsuri de reducere a riscului la inundații. Soluțiile de 

amenajare propuse au fost fundamentate în baza Planului de Management al Riscului la Inundații 

al bazinului hidrografic Someș-Tisa, precum și a Planului pentru Prevenirea, Protecția și 

Diminuarea Efectelor Inudațiilor, prin intermediul cărora au fost identificate zonele expuse unui 

risc semnificativ de producere a inundațiilor, precum și o serie de măsuri considerate a fi necesare 

în vederea reducerii riscului de inundații din viituri rapide în zona studiată. 

La alcătuirea analizei de opțiuni a proiectului propus au fost avute în vedere prevederile 

planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214, ariei de protecție 

specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejatede interes 

național, VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni aprobat prin Ordinul 

MMAP nr. 1177/2016, având în vedere că sectorul cursului de apă Tur din aval de acumularea 

Călinești se află sub regim de protecție. Măsurile verzi incluse în cadrul proiectului propus sunt 

unele care au beneficii asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar, o parte dintre acestea 

regăsindu-se în planul de management aprobat. Măsurile de tip verde și gri-verde prezintă 

eficacitate pe sectoarele cu viteze sub 4 m/s. Cu toate acestea, există măsuri de tipul împăduririlor 
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sau al reglementării zonelor natural inundabile în sensul prezervării acestora, care oferă, pe 

termen lung, efecte pozitive și o gestionare mai eficientă și durabilă a debitelor excedentare la 

nivelul bazinului hidrografic, atât prin capacitatea lor de retenție a scurgerilor de suprafață, cât și 

prin contribuția lor la atenuarea efectului viiturilor. 

Restaurarea luncii inundabile a râurilor, prin îndepărtarea structurilor de protecție și prin 

redarea spațiului natural al râului reprezintă o modalitate viabilă de protecție împotriva inundațiilor 

prin utilizarea mecanismului natural de atenuare a viiturilor al râurilor. În contextul actual, al 

schimbărilor climatice, folosirea unor soluții de tipul restaurării luncii inundabile sau al prezervării 

zonelor natural inundabile, care oferă mai mult spațiu râului asigură flexibilitate în gestionarea 

riscului la inundații prin capacitatea acestora de a stoca debitele excedentare și de a încetini 

viteza de scurgere a râurilor. Dincolo de beneficiile de natură practică, de protecție împotriva 

inundațiilor, restaurarea luncilor inundabile contribuie la îmbunătățirea calității apei și a 

ecosistemelor acvatic și terestru, prin stocarea și filtrarea apei, contribuind la refacerea echilibrului 

ecologic al zonei ripariene și la sporirea diversității biologice în zonele de luncă a râurilor. Acestea 

asociază creșterea producției de biomasă, refacerea rezervelor de apă subterană, reducerea 

fenomenelor de eroziune prin încetinirea vitezei de scurgere a apei și filtrarea apei. Inundarea 

frecventă a terenurilor oferă beneficii și în ceea ce privește calitatea mediului edafic, indiferent de 

modul de utilizare a acestuia. Cazurile de bună practică au pus în evidență faptul că beneficiile 

aduse prin adoptarea unei astfel de măsuri pot fi net superioare soluțiilor structurale de tip rigid, 

atât sub aspectul protecției împotriva inundațiilor, cât și în ceea ce privește biodiversitatea, la 

costuri mult mai reduse (ex. proiectul Lenzener Elbtalaue). 

Durata de execuție a lucrărilor propuse este de 24 de luni. Perioada de implementare 

estimată (de execuție a lucrărilor) este: 12.2021 – 11.2023. Desigur, această perioadă depinde 

de data la care se aprobă pentru finanțare proiectul și de data la care se va delega execuția 

lucrărilor. Lucrările propuse pe sectoarele din arii naturale protejate vor fi realizate în afara 

perioadelor de maximă vulnerabilitate a speciilor și habitatelor de interes comunitar, conform 

recomandărilor din capitolul 6 al prezentei documentații.  

Scopul propunerii acestor măsuri este acela de a asigura protecția populației din mediu 

urban la debite ale cursurilor de apă cu probabilitatea de depășire de 0,5% în mediul urban și 
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respectiv de 1% în mediul rural. Astfel prin măsurile și acțiunile care vor fi propuse este necesară 

atingerea următoarelor obiective: 

− obiective generale de management 

o evitarea/ prevenirea unor riscuri noi; 

o reducerea riscurilor existente; 

o creșterea rezilienței; 

o conștientizarea publicului; 

− obiective specifice de management 

o economic 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra infrastructurii de transport; 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra activităților economice – 

managementul riscului inundațiilor asupra terenurilor agricole; 

o social 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții – minimizarea riscului 

inundațiilor asupra comunității; 

o mediu 

▪ suport pentru atingerea și conservarea stării ecologice bune / potențialului 

ecologic bun în conformitate cu Directiva-Cadru Apă; 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra zonele protejate pentru captarea apei 

în scopul consumului uman; 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra obiectivelor potențial poluatoare. 

o patrimoniu cultural 

▪ minimizarea riscului inundațiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural. 

Ca urmare a realizării proiectului, populația expusă riscului la inundații este redusă de la 

12875 de locuitori la 0 locuitori. Proiectul propus scoate de sub risc cele 4753 de proprietăți 

expuse. În ceea ce privește terenul agricol expus riscului, prin realizarea proiectului propus, cele 

5760 ha de teren agricol expuse riscului de inundații se vor situa în categoria de risc scăzut. Cu 

privire la cei 131,75 km de infrastructură de transport expuși riscului și cele 27 poduri/podețe 

actualmente expuse sunt scoase de sub incidența riscului. 

Obiectivele atinse după amenajarea cursurilor de apă studiate: 
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− reducerea riscului la inundație pe care îl prezintă în prezent imobilele și obiectivele sociale 

aflate in intravilanul localităților; 

− stabilizarea malurilor și a talvegului în vederea asigurării terenului de fundare al 

construcțiilor inginerești prin aplicarea de structuri cu rol antierozional și de sprijinire a 

malului; 

− punerea în siguranță a căilor de comunicație și a rețelelor de utilități; 

− reducerea riscurilor de poluare care pot apărea în timpul inundațiilor; 

− drenarea debitelor provenite din precipitațiile căzute pe suprafața intravilană a localităților; 

− reabilitarea și ecologizarea zonei adiacente malurilor cursurilor; 

− protejarea surselor de apă ale populației. 

În cadrul acestui raport, au fost analizate și inventariate potențialele surse de poluare a 

factorilor de mediu:  

Apă:  

Natura investițiilor precum cele prevăzute prin proiectul propus manifestă atât forme de 

impact negativ asupra factorului de mediu apă, cât și de impact pozitiv. În cadrul acestor proiecte 

impactul negativ este de regulă asociat etapei de execuție a lucrărilor, specifică oricăror lucrări 

de infrastructură, în timp ce pe durata funcționării investițiilor propuse prin proiect, impactul 

asociat este unul pozitiv, contribuind la îmbunătățirea modalității de gestionare a resurselor de 

apă și la scăderea riscului de producere al inundațiilor. 

Astfel că, în perioada de execuție a lucrărilor, impactul asociat proiectului este unul negativ 

moderat, cu caracter direct, pe termen scurt și mediu, reversibil și redus ca extindere, datorită 

faptului că pe durata execuției lucrărilor sursele de poluare a apelor de suprafață și a apelor 

subterane sunt de natură fizică (lucrări în albie) și de natură chimică. Cele chimice apar doar în 

situații excepționale, de nefuncționare corespunzătoare a utilajelor sau de gestionare 

necorespunzătoare a materiiilor prime utilizate sau a deșeurilor la realizarea proiectului. În acest 

fel considerăm că impactul fizic generat pe parcursul execuției lucrărilor este unul cu o 

probabilitate mare de producere, spre deosebire de cel chimic care se va produce cu probabilitate 

scăzută. Cu respectarea măsurilor de reducere a impactului, printre care se numără realizarea 

lucrărilor pe fronturi de lucru de dimensiuni reduse, înlocuirea pragurilor de cădere din beton cu 
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praguri de cădere din anrocamente cu panta de 1:30, magnitudinea impactului se menține la nivel 

nesemnificativ.  

În perioada de funcționare a proiectului, în momentul apariției unor degradări la nivelul 

lucrărilor, se va produce cu siguranță un impact negativ, dar având în vedere că structurile 

construite sunt prevăzute pentru a avea o durată lungă de viață, sunt mici șansele ca aceste 

deteriorări să se întâmple, iar efectul degradării, respectiv al reabilitării lor asupra calității apei 

este unul nesemnificativ. 

Aer:  

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu aer în 

faza de realizare a investiţiei, însă impactul negativ este unul cu caracter pe termen scurt, 

reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate mare de producere. 

Cât despre faza de funcţionare a investiţiei, impactul este unul indirect, potenţial negativ, 

pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate redusă de 

producere.  

Sol:  

În perioada de realizare a investiției, impactul asociat surselor de poluare este unul direct, 

potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindereşi cu 

probabilitate ridicată de producere. Modificările de natură fizică, rezultate din realizarea lucrărilor 

au un impact direct, reversibil, redus ca şi complexitate, cu extindere mare şi probabilitate mare 

de producere. În ceea ce privește modificările de natură fizică, se precizează faptul că peste 93% 

din suprafața de teren afectată de proiect are capacitatea de a se renatura fără intervenție 

antropică pe termen scurt și mediu. Sursele de impact asupra calității chimice a solului sunt unele 

cu caracter accidental și cu probabilitate foarte redusă de producere, efectul acestora fiind unul 

nesemnificativ. 

Pe parcursul funcționării, impactul este unul direct, negativ, pe termen scurt, reversibil, 

redus ca şi complexitate şi extindere, cu probabilitate redusă de producere și este cel asociat 

degradării structurilor de protecție realizare și activităților de mentenanță și respectiv reabilitare a 

acestora. 

Biodiversitate:  

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

3
6

4
 

Având în vedere și specificul proiectului și zona de implementare, vor fi afectate vegetația 

ripariană și speciile acvatice sau semi-acvatice care utilizează suprafața de teren suprapusă cu 

corpul de apă sau din proximitate. 

Vegetația abundentă cu șanse mai mari să fie afectată negativ va fi în zona de intravilan, 

unde se propune realizarea zidurilor de sprijin care va presupune eliminarea vegetației de pe 

maluri și realizarea lucrărilor în albie, fiind incluse aici și excavările. 

Peisaj:  

După finalizarea lucrărilor și în timpul funcționării investiției, peisajul își va recăpăta treptat, 

pe termen scurt și mediu aspectul inițial, în cea mai mare parte. 

Schimbările climatice: 

În ceea ce privește impactul proiectului asupra climei, se apreciază faptul că în etapa de 

realizare a proiectului, pot exista unele mici modificări ale condițiilor termice în zona fronturilor de 

lucru cauzate de funcționarea utilajelor. Efectul local al acestora dispare când utilajele sunt oprite. 

Proiectul prezintă beneficii în sensul reducerii vulnerabilității la schimbările climatice pentru 

populația și bunurile din zona sa de influență. 

Impactul în context transfrontieră: 

Amplasamentul lucrărilor propuse se află în proximitate față de granița nord-vestică a țării 

cu Ucraina și respectiv în proximitatea zonei de frontieră cu Republica Ungară. Lucrările de 

aducere la cotă a digului de pe malul drept al râului Tur se încheie la o distanță de aproximativ 

740 m față de frontiera cu Ucraina, iar lucrările de aducere la cotă de pe malul stâng al râului Tur 

urmează granița cu Ucraina la o distanță de aproximativ 910 m. În ceea ce privește proximitatea 

cu frontiera față de Republica Ungară, lucrările de aducere la cotă a digului de pe malul stâng al 

râului Tur se desfășoară la o distanță de aproximativ 2650 m față de frontieră. Cu privire la 

lucrările în albie, cel mai apropiat prag de fund și consolidările de mal aferente sunt propuse la o 

distanță de aproximativ 930 m în linie dreaptă, respectiv 1700 m pe cursul de apă față de Ucraina 

și 2700 m în linie dreaptă, respectiv 5000 m pe cursul de apă față de granița cu Republica Ungară. 

Având în vedere natura lucrărilor propuse prin proiect, dar și distanța acestora față de frontieră și 

de elementele vulnerabile de pe teritoriile vecine, se apreciază că proiectul propus nu prezintă un 

impact negativ semnificativ în context transfrontalier. 

Prezentare generală a modalității de abordare a evaluării impactului asupra mediului 
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Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul propus a debutat încă din etapa de 

studiere a opțiunilor de amenajare propuse în vederea reducerii riscului de producere a 

inundațiilor din viituri în arealul studiat. La fel ca majoritatea proiectelor de infrastructură propuse 

a se finanța din fonduri europene, proiectul propus este rezultatul unui studiu de fezabilitate în 

cadrul căruia, pornind de la problema existentă – riscul semnificativ de producere a inundațiilor –  

au fost identificate mai multe opțiuni de amenajare, fiecare dintre acestea fiind analizate pe baza 

unor criterii de natură tehnică, financiară, socială și de mediu.  

În conturarea soluției propuse spre amenajare s-a pornit de la studierea situației existente 

în zona de interes, au fost identificate vulnerabilitățile sistemului actual de protecție la producerea 

unor fenomene ce depășesc probabilitatea de 1% în mediul rural și respectiv probabilitatea de 

0,5% în mediul urban și au fost propuse măsuri de reducere a riscului la inundații. Soluțiile de 

amenajare propuse au fost fundamentate în baza Planului de Management al Riscului la Inundații 

al bazinului hidrografic Someș-Tisa, precum și a Planului pentru Prevenirea, Protecția și 

Diminuarea Efectelor Inudațiilor, prin intermediul cărora au fost identificate zonele expuse unui 

risc semnificativ de producere a inundațiilor, precum și o serie de măsuri considerate a fi necesare 

în vederea reducerii riscului de inundații din viituri rapide în zona studiată. 

La alcătuirea analizei de opțiuni a proiectului propus au fost avute în vedere prevederile 

planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214, ariei de protecție 

specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejatede interes 

național, VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni aprobat prin Ordinul 

MMAP nr. 1177/2016, având în vedere că sectorul cursului de apă Tur din aval de acumularea 

Călinești se află sub regim de protecție. Măsurile verzi incluse în cadrul proiectului propus sunt 

unele care au beneficii asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar, o parte dintre acestea 

regăsindu-se în planul de management aprobat. 

Restaurarea luncii inundabile a râurilor, prin îndepărtarea structurilor de protecție și prin 

redarea spațiului natural al râului reprezintă o modalitate viabilă de protecție împotriva inundațiilor 

prin utilizarea mecanismului natural de atenuare a viiturilor al râurilor. În contextul actual, al 

schimbărilor climatice, folosirea unor soluții de tipul restaurării luncii inundabile sau al prezervării 

zonelor natural inundabile, care oferă mai mult spațiu râului asigură flexibilitate în gestionarea 

riscului la inundații prin capacitatea acestora de a stoca debitele excedentare și de a încetini 
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viteza de scurgere a râurilor. Dincolo de beneficiile de natură practică, de protecție împotriva 

inundațiilor, restaurarea luncilor inundabile contribuie la îmbunătățirea calității apei și a 

ecosistemelor acvatic și terestru, prin stocarea și filtrarea apei, contribuind la refacerea echilibrului 

ecologic al zonei ripariene și la sporirea diversității biologice în zonele de luncă a râurilor. Acestea 

asociază creșterea producției de biomasă, refacerea rezervelor de apă subterană, reducerea 

fenomenelor de eroziune prin încetinirea vitezei de scurgere a apei și filtrarea apei. Inundarea 

frecventă a terenurilor oferă beneficii și în ceea ce privește calitatea mediului edafic, indiferent de 

modul de utilizare a acestuia. Cazurile de bună practică au pus în evidență faptul că beneficiile 

aduse prin adoptarea unei astfel de măsuri pot fi net superioare soluțiilor structurale de tip rigid, 

atât sub aspectul protecției împotriva inundațiilor, cât și în ceea ce privește biodiversitatea, la 

costuri mult mai reduse (ex. proiectul Lenzener Elbtalaue). 

Evaluarea impactului asupra mediului a fost realizată pe 4 componente (tipuri de studii 

distincte): 

− întocmirea Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru a evaluarea 

impactului proiectului propus asupra corpurilor de apă și pentru identificare unor măsuri de 

prevenire/diminuare a efectelor acestuia; 

− întocmirea Studiului de evaluare adecvată pentru a evaluarea impactului proiectului propus 

asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar; 

− realizarea Studiului de evaluare a vulnerabilității și riscului proiectului propus la schimbările 

climatice, ale cărui concluzii sunt incluse în prezenta documentație; 

− realizarea raportului privind impactul asupra mediului, care include concluziile tuturor 

studiilor anterioare precum și concluziile. 

Realizarea studiilor sus-menționate a pornit de la o evaluare obiectivă a stării actuale a 

factorilor de mediu, bazată pe de o parte pe studii sau rapoarte privind starea mediului relevante 

pentru arealul studiat și pe observații în teren, pe de altă parte. 

Starea actuală a factorilor de mediu a constituit punctul de referință pentru prognozarea 

impactului asociat proiectului propus. Astfel, în funcție de tipul lucrărilor propuse prin proiect, în 

funcție de caracteristicile amplasamentelor proiectului, dar și în funcție de obiectivele de mediu 

relevante stabilite pentru factorii de mediu din aria de studiu, au fost identificate sursele, formele 

și magnitudinea impactului asociat proiectului.  
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În vederea prevenirii, acolo unde a fost posibil, și apoi a diminuării efectelor potențiale ale 

proiectului asupra factorilor de mediu, au fost propuse măsuri cu caracter general și măsuri 

specifice de reducere a impactului, iar pentru a verifica starea factorilor de mediu pe parcursul 

realizării și al funcționării proiectului, a fost stabilit un plan de monitorizare a factorilor susceptibili 

a fi afectați de proiect. 

Întregul demers de evaluare a impactului asupra mediului a fost realizat în conformitate cu 

normele legislative în vigoare și ținând cont de ghidurile metodologice existente în prezent și 

relevante pentru specificul proiectului propus. 

Explicații privind procesul de aprobare a proiectului și rolul evaluării impactului asupra 

mediului în acest proces 

Procesul de aprobare a proiectului a început cu obținerea certificatului de urbanism. 

Evaluarea impactului asupra mediului a debutat, însă, din etapa de studiere a opțiunilor propuse 

în vederea reducerii riscului de producere a inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Tur. 

În vederea obținerii aprobării de realizare a proiectului, au fost obținute până la momentul 

actual avizele și autorizațiile solicitate prin certificatul de urbanism. Procedura de obținere a 

avizului de gospodărire a apelor este derulată în paralel cu cea de obținere a acordului de mediu. 

Odată cu obținerea avizului de gospodărire a apelor și a acordului de mediu vor putea fi 

continuate demersurile în vederea obținerii finanțării pentru proiectul propus și a aprobării finale 

de realizare (a autorizației de construire). 

Metodologii utilizate în evaluarea impactului asupra mediului 

Evaluarea impactului proiectului propus asupra factorilor de mediu a fost realizată prin 

aplicarea atât a unor metode de cercetare cu caracter general, precum metode observației directe 

și a observației indirecte, cât și a unor metode specifice de evaluare a impactului asupra mediului. 

În cele ce urmează sunt descrise etapele metodologice parcurse și tehnicile de evaluare a 

impactului asupra mediului utilizate în cadrul realizării prezentei documentații: 

− studiul materialelor bibliografice și al rapoartelor disponibile cu privire la starea mediului la 

nivelul amplasamentului proiectului propus, respectiv Raportul anual privind starea 

mediului în județul Satu Mare 2018, Raportul anual privind starea mediului în județul Satu 

Mare 2019, Rapoartele de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie din 

perioada 2011 – 2019, Planul de management al bazinului hidrografic Someș-Tisa 2016-
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2021 și alte rapoarte și studii de cercetare cu informații relevante privind starea factorilor 

de mediu din arealul acoperit de proiect; 

− observații directe ale amplasamentelor vizate pentru realizarea proiectului propus în cadrul 

mai multor vizite în teren desfășurate în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 și mai 

2021, cu scopul evaluării stării actuale a factorilor de mediu și a inventarierii speciilor și 

habitatelor de interes comunitar din zona potențial afectată de proiectul propus; 

− analiza de evaluare a vulnerabilităților și a riscului la schimbările climatice a fost realizată 

în conformitate cu ghidul CE Non-paper Guideline for Project Managers: Making 

vulnerable investments climate change resilient; 

− pentru evaluarea impactului proiectului propus asupra corpurilor de apă a fost folosită 

metodologia specifică de evaluare impusă prin Ordinul nr. 828/2019 provind aprobarea 

Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire 

a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a 

Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a 

Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și 

prevederile Ghidului Optional tool for WFD Compliance (JASPERS); 

− pentru evaluarea stării actuale a comunităților acvatice și în special a speciilor de pești de 

interes comunitar și pentru estimarea impactului asupra acestora pe durata realizării 

proiectului propus și pe durata funcționării lucrărilor propuse prin proiect, în perioada 

octombrie 2018 – noiembrie 2019 și în mai 2021 au fost desfășurate activități de pescuit 

științific, ale căror rezultate sunt evidențiate în cadrul secțiunilor 3.5 și 4.4. Impactul asupra 

biodiversității, în special asupra biodiversității acvatice a fost studiat pornind de la situația 

din teren, respectiv de la efectivele speciilor de pești estimate în urma activităților de 

pescuit științific. Rezultatele acestor investigații au oferit și oportunitatea evaluării sub 

aspect calitativ a stării speciilor de pești; 

− a fost de asemenea întocmită matricea de impact al proiectului propus, pentru a exprima 

de manieră sintetică impactul asociat fiecăreia dintre lucrările propuse asupra factorilor de 

mediu, în lipsa măsurilor de evitare, prevenire și de reducere a impactului asupra mediu, 

dar și a impactului rezidual, rezultat în urma implementării măsurilor de evitare, prevenire 
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și reducere a factorilor de mediu. Aceasta este prezentată în cadrul secțiunii 5.9 a 

prezentei documentații. 

Raportul privind impactul asupra mediului a fost întocmit în conformitate cu prevederile 

Anexei nr. 4 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului și cu solicitările transmise prin îndrumarul emis de Agenția pentru Protecția 

Mediului Satu Mare nr. 4008 din 23.06.2020. Totodată, prin raportul privind impactul asupra 

mediului s-a urmărit îndeplinirea cerințelor de evaluare transmise de Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor prin adresa nr. 30060/MF/07.04.2020 cu privire la cele două părți potențial afectate 

de implementarea proiectului, Republica Ungară și Ucraina. Raportul privind impactul asupra 

mediului a fost elaborat având în vedere prevederile Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea 

ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului 

pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice 

pentru diferite domenii şi categorii de proiecte și a ținut cont de Ghidul JASPERS pentru evaluarea 

impactului asupra mediului – Lucrări pentru prevenirea și protecția împotriva inundațiilor.   

Pentru factorul de mediu apă, sursele, formele și caracterul impactului au fost identificate 

având în vedere starea actuală a factorului de mediu, sursele de presiune existente în arealul de 

studiu, tipul lucrărilor propuse și mecanismele cauză-efect asociate operațiunile desfășurate atât 

în etapa de realizare a lucrărilor, cât și în etapa de funcționare a investițiilor realizate. Astfel, au 

fost identificate sursele și formele de impact asociate proiectului propus atât asupra regimului 

hidrologic al corpurilor de apă afectate de proiect, cât și asupra elementelor de calitate fizico-

chimică și biologică a corpurilor de apă, având mereu în vedere obiectivele de mediu stabilite 

pentru fiecare corp de apă în parte prin implementarea prevederilor Directive-Cadru privind Apa 

la nivelul bazinului hidrografic. Rezultatele Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor 

de apă realizat pentru proiectul propus au fost integrate în conținutul raportului privind impactul 

asupra mediului.  

Pentru factorul de mediu aer, sursele, formele și caracterul impactului au fost identificate 

având în vedere starea actuală a factorului de mediu, sursele de presiune existente în arealul de 

studiu, tipul lucrărilor propuse și mecanismele cauză-efect asociate operațiunile desfășurate cu 

precădere în etapa de realizare a lucrărilor. Astfel, au fost identificate sursele și formele de impact 

asociate proiectului propus atât asupra calității aerului și au fost estimate, în conformitate cu 
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prevederile Ghidului privind inventarul emisiilor atmosferice poluante, publicat de Agenția 

Europeană de Mediu, ediția octombrie 2019. Astfel, au fost calculate emisiile atmosferice 

rezultate din arderea combustibililor folosiți pentru transportul materiilor prime și auxiliare în etapa 

de realizare a lucrărilor, precum și emisiile fugitive rezultate din activitățile de manipulare a 

materialelor de umplutură, a nisipului și stratului vegetal, având în vedere faptul că cea mai mare 

parte a lucrărilor propuse sunt cele care presupun terasamente. 

Pentru factorul de mediu sol și subsol, sursele, formele și caracterul impactului au fost 

identificate având în vedere starea actuală a factorului de mediu, sursele de presiune existente 

în arealul de studiu, tipul lucrărilor propuse și mecanismele cauză-efect asociate operațiunile 

desfășurate cu precădere în etapa de realizare a lucrărilor. Astfel, au fost identificate sursele și 

formele de impact asociate proiectului propus atât asupra calității solului și subsolului și au fost 

calculate estimativ suprafețele nou-ocupate de investițiile propuse prin proiect, suprafețele 

ocupate temporar, suprafețele ocupate definitiv și suprafețele care are capacitatea de a se 

renatura, de a reveni fără intervenții în acest sens la starea naturală. 

Pentru factorul de mediu peisaj, sursele, formele și caracterul impactului au fost identificate 

având în vedere starea actuală a factorului de mediu, sursele de presiune existente în arealul de 

studiu, tipul lucrărilor propuse și mecanismele cauză-efect asociate operațiunile desfășurate cu 

precădere în etapa de realizare a lucrărilor. Astfel, au fost identificate atât efectele vizuale ale 

lucrărilor propuse prin proiect, cât și modificările de natură ecologică care ar putea asocia efecte 

asupra peisajului, atât în perioada de realizare a lucrărilor, cât și în cea de operare a acestora. 

În ceea ce privește factorul mediu social și economic, este important de precizat că scopul 

pentru care proiectul a fost propus este acela de a scoate populația, respectiv mediul social și 

economic din bazinul hidrografic al râului Tur de sub efectul inundațiilor cu probabilitatea de 

producere de 1% în mediul rural și respectiv 0,5% în mediul urban. Deși în perioada de operare 

a investițiilor este cert caracterul pozitiv al impactului asociat proiectului, aspect relevat de 

rezultatele modelării hidraulice a debitelor în situația actuală și în situația propusă, pentru 

perioada de realizare a lucrărilor au fost identificare sursele și formele de impact asociate realizării 

lucrărilor, atât asupra caracteristicilor fizico-chimice ale solului și subsolului, cât și asupra 

capacității sale de suport pentru mediul biotic. Caracteristicile impactului au fost evaluate ținând 
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cont de sursele de presiune existente în arealul de studiu, de tipul lucrărilor propuse și de 

mecanismele cauză-efect operațiunilor desfășurate.  

Pentru realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului, în special pentru 

componentele proiectului aflate pe teritoriul ariilor protejate pe care urmează a se desfășura 

proiectul, precum și asupra biodiversității din afara ariilor naturale protejate, pentru identificarea 

tipurilor de specii și habitate de interes comunitar, s-au realizat mai multe ieșiri pe teren, atât în 

perioada de activitate a speciilor, cât și în afara ei, în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 

și în mai 2021. 

În cadrul ieșirilor în teren, fiecare observație/stație de observație asupra speciilor de faună 

de interes comunitar sau conservativ s-a marcat cu aparatul GPS Garmin 64s, la fel și traseul 

parcurs de-a lungul obiectelor/obiectivelor de investiții. De asemenea, s-a folosit și camera foto 

Canon EOS 80D, împreună cu obiectivele 18-55 mm și 150-600 mm pentru a certifica prezența 

și identificarea corectă a speciilor aflate la distanțe mai mari.  

Pentru identificarea habitatelor s-a realizat conexiunea dintre speciile de plante identificate 

în teren și hărțile de distribuție ale habitatelor din aria protejată ROSCI0214 Râul Tur. De 

asemenea, s-a consultat Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 

Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei 

naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean 

Noroieni și baza de date privind distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar pusă la 

dispoziție de fostul custode al siturilor – Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare. Acesta a fost 

implicat de la început în stabilirea măsurilor verzi și structurale ale proiectului, pentru a respecta 

prevederile Planului de management și de a permite implementarea măsurilor verzi cu cea mai 

mare eficiență în îmbunătățirea unor condiții de mediu pentru speciile sau habitatele de interes 

conservativ. 

După analiza anexelor cartografice și a distribuției speciilor și habitatelor, în analiza acestui 

studiu s-a avut în vedere și cele mai recente ortofotoplanuri (pentru confirmarea prezenței unor 

habitate, studiul de fundamentare a planului de management fiind realizat în perioada 2012-2013) 

și starea de conservare a speciilor și habitatelor sau sensibilitatea acestora la elementele 

antropice și influența acestora asupra factorilor de mediu. 
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O atenție deosebită a fost acordată impactului asupra speciilor de pești, astfel că s-a 

efectuat inventarierea speciilor prin pescuit științific prin metoda pescuitului electric pe baza 

autorizației de pescuit științific nr. 21/30.10.2019 eliberată de către Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură. S-au selectat zone de pescuit în ariile de interes pentru proiect, iar 

localizarea efectivă a stațiilor de pescuit a fost aleasă de experți, în teren. 

Pentru celelalte grupe de animale (amfibieni, reptile, păsări și mamifere), inventarierea s-

a realizat pe baza transectelor și a punctelor fixe. În principal s-a urmărit accesul din diferite locuri 

de-a lungul drumurilor județene limitelor ariilor naturale protejate spre malul râului și pâraielor din 

interiorul ariilor. Astfel, s-a pus accentul pe locațiile propuse pentru lucrări, reprezentând 

meandrele râului Tur pentru realizarea prismului de anrocamente, dar și a digurilor noi propuse – 

digul de contur al polderului Dimoșag și cele 4 suprafețe în care se va reda terenul râului.  

De asemenea au fost consultate articole de specialitate, în vederea evaluării impactului 

lucrărilor împotriva inundațiilor asupra habitatelor și speciilor și stabilirea unor măsuri de reducere 

a impactului în cunoștință de cauză. Pentru a se evalua impactul asupra stării de conservare a 

speciilor și habitatelor și a se întelege mai bine de către persoanele/specialiștii aflați în procedura 

de autorizare de mediu, dar și de către public, s-au realizat o matrice de intrepretare a 

semnificației impactului și de apreciere a magnitudinii lui, prin folosirea a 7 grupe de impact.  

Prin prezentul raport au fost recomandate măsuri necesar atât pentru durata de executare 

a lucrărilor, dar și după finalizarea acestora, în funcție de specificul zonei sau al lucrărilor. 

Măsurile au în vedere în primul rând evitarea și prevenirea impactului, acolo unde a fost posibil, 

și respectiv reducerea efectelor negative acolo unde nu pot fi evitate formele de impact.  

Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului parcurse și ulterioare 

Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului parcurse și cele ulterioare 

sunt redate succint în cadrul tabelului de mai jos: 

Tabel 35. Calendarul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 

Nr. 
crt 

Specificatia Nr./data sau, dupa caz, completari 

ETAPA DE EVALUARE INITIALA  

1 Data depunerii notificarii 4008/ 27.03.2019 

2 Dovada achitarii tarifului aferent etapei de evaluare initiala 
(OP/chitanta) 

- 

3 Data verificarii amplasamentului (nr. PV) 4669/09.04.2019 

4 Nr. si data deciziei de evaluare initiala 354/11.04.2019 

5 Data depunerii memoriului de prezentare (APM) 4008/21.05.2019 
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Nr. 
crt 

Specificatia Nr./data sau, dupa caz, completari 

6 Solicitare completari la memoriul de prezentare, dupa caz 4008/12.06.2019 

7 Depunere completari la memoriul de prezentare, dupa caz 23.12.2019 MP rev. 1,  
06.02.2020 – MP lb. engleza si lb. maghiara - 
ESPOO 

8 Data inregistrarii documentatiei (la ACPM) dupa caz  

ETAPA DE INCADRARE A PROIECTULUI  

9 Nr. si data adresei transmisa catre MMP-ref la legea 
22/2001  -daca este cazul 

 

10 Data achitarii tarifului aferent etapei de incadrare a 
proiectului (OP/chitanta) 

- 

11 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu (data)-ACPM 

21.05.2019 

12 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu (data si numele cotidianului, data si nr. 
de inreg. La sediul Consiliului local/Consiliilor locale pe 
raza carora este propusa implementarea proiectului)-
titular 

Gazeta de Nord-Vest, 24.05.2019 
Cotidianul Sătmărenilor, 27.02.2020 
Primăria Călinești-Oaș – 723/29.05.2019 
Primăria Negrești-Oaș  -11471/27.05.2019 
Primăria Vama – 3333/28.05.2019 
Primăria Gherța Mică – 1096/29.05.2019  
Primăria Turț – 2853/29.05.2019 
Primăria Racșa – 3016/28.05.2019 
Primăria Turulung – 1982/29.05.2019 
Primăria Livada – 4760/29.05.2019 
Primăria Porumbești – 2155/29.05.2019 
Primăria Halmeu – 3468/29.05.2019 
Primăria Agriș – 2682/29.05.2019 
Primăria Micula – 2752/29.05.2019 
Primăria Lazuri – 3370/ 29.05.2029 
Primăria Orașu Nou – 2781/28.05.2019 
Primăria Bătarci – 412/13.02.2020 
Nr. 1341/06.02.2020 – sediu titular 
22.05.2019 și 10.02.2020 – site titular 

13 Data sedintei CAT – etapa de incadrare 30.04.2020 

14 Nr. si data deciziei etapei de incadrare a proiectului Nr. 326/25.05.2020 

15 Tipul deciziei: - EIA 
- EIA+EA 
- EIA+SEICA 
- EIA+EA+SEICA 
- Fara EIA+fara EA+ fara SEICA 

EIA+EA+SEICA 
 

16 Incadrarea finala conform cu anexele din Legea nr. 
292/2018 

pct. 10, lit. f); 
pct. 10, lit. g); 
pct. 13, lit. a). 

17 Data anuntului public privind decizia de incadrare a 
proiectului - ACPM 

12.05.2020 

18 Data+numele cotidianului anuntului public privind decizia 
de incadrare a proiectului - titular 

Gazeta de Nord-Vest, 05.05.2020 

19 Comentarii si observatii justificate ale publicului referitoare 
la decizia etapei de incadrare a proiectului 

Nu este cazul. 

20 Data sedintei CAT de reconsiderare a deciziei-daca este 
cazul 

Nu este cazul. 
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Nr. 
crt 

Specificatia Nr./data sau, dupa caz, completari 

21 Data anuntului public privind reconsiderarea deciziei de 
incadrare a proiectului – ACPM-daca este cazul 

Nu este cazul. 

22 Data si numele cotidianului anuntului public privind 
reconsiderarea deciziei de incadrare a proiectului-titualar-
daca este cazul 

Nu este cazul. 

ETAPA DE DEFINIRE A DOMENIULUI DE EVALUARE 

23 Transmitere propunerii privind aspectele  relevante care 
trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra 
mediului și în studiul de evaluare adecvată  

27.05.2020 

24 Nr. si data îndrumarului privind aspectele  relevante care 
trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra 
mediului și în studiul de evaluare adecvată 

4008/23.06.2020 

 

Pe tot parcursul demersului procedural, s-au publicat anunțuri în presa scrisă, pe site-ul și 

la sediul beneficiarului lucrărilor, precum și pe site-ul APM Satu Mare cu privire la solicitarea de 

emitere a acordului de mediu, la emiterea deciziei etapei de încadrare, precum și la dezbatarea 

publică a proiectului. 

Prezentarea sintetică a diferitelor forme de impact asupra mediului identificate și a zonelor 

în care se resimte acesta 

Efectele potențiale de poluare a factorilor de mediu sunt cele asociate etapei de realizare 

a investiției propuse și se pot datora pe de o parte intervențiilor realizate prin lucrările propuse și 

unor potențiale incidente sau nerespectări ale măsurilor de prevenire a impactului recomandate. 

Factorii de mediu susceptibili la a resimți un impact mai pronunțat ca urmare a realizării lucrărilor 

sunt apa și biodiversitatea acvatică. Este de așteptat ca și ulterior încheierii lucrărilor să se 

păstreze unele efecte asupra factorilor de mediu (spre exemplu modificări locale ale transportului 

de sedimente cauzate de lucrările de consolidare a malurilor, de realizarea pragurilor de fund și 

a celor de cădere), însă în condițiile respectării măsurilor de prevenire și reducere a impactului 

asupra factorilor de mediu, se apreciază că efectele produse nu vor avea un caracter semnificativ. 

Pe durata realizării proiectului propus, impactul asociat proiectului este unul potențial 

negativ în zonele direct afectate de lucrări, la nivelul fronturilor de lucru și al organizărilor de 

șantier. În ceea ce privește lucrările realizate în albie, modificări ale turbidității, temperaturii sau 

ale gradului de oxigenare pot apărea și în aval de amplasamentele propriu-zise ale lucrărilor 

propuse, efectul acestora diminuându-se progresiv pe măsură ce crește distanța față de frontul 

de lucru. Cu privire la populație, impactul asociat realizării lucrărilor este unul ce se extinde în 

http://www.epmc.ro/
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principal la nivelul și în imediata vecinătate a organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru și a 

căilor de acces spre organizările de șantier și spre fronturile de lucru.  

În perioada de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect nu se estimează a fi premise 

ale producerii unor poluări asupra factorilor de mediu, investiția realizată nefiind de natură a 

genera poluare. Efectele asupra populației însă sunt unele benefice și care exced zona la nivelul 

căreia au fost amenajate. Ca și consecință a naturii lucrărilor propuse, impactul asupra factorilor 

de mediu se caracterizează prin complexitate redusă, cu extindere moderată, cu efecte atât pe 

durată redusă, cât și pe termen mediu și lung. De asemenea, impactul asociat proiectului este 

atât direct, cât și indirect, cu extindere medie și cu caracter reversibil. 

Efectele potențiale de poluare a factorilor de mediu sunt cele asociate etapei de realizare 

a investiției propuse și se pot datora pe de o parte intervențiilor realizate prin lucrările propriu-zise 

și unor potențiale incidente sau nerespectări ale măsurilor de prevenire a impactului 

recomandate. Factorii de mediu susceptibili la a resimți un impact mai pronunțat ca urmare a 

realizării lucrărilor sunt apa și biodiversitatea acvatică. Pentru evaluarea exhaustivă a naturii, dar 

și a magnitudinii impactului asupra tuturor factorilor de mediu în general și în special asupra 

factorilor de mediu apă și biodiversitate au fost desfășurare investigații în teren începând din 

octombrie 2019 și până în noiembrie 2019 și mai 2021, inclusiv pescuit științific în diferite locații 

propuse din arealele propuse spre amenajare atât pe cursul de apă principal, al Turului, cât și pe 

afluenții acestuia. Pe durata realizării proiectului propus, impactul asociat proiectului este unul 

potențial negativ în zonele direct afectate de lucrări, la nivelul fronturilor de lucru și al organizărilor 

de șantier. În ceea ce privește lucrările realizate în albie, modificări ale turbidității, temperaturii 

sau ale gradului de oxigenare pot apărea și în aval de amplasamentele propriu-zise ale lucrărilor 

propuse. Cu privire la populație, impactul asociat realizării lucrărilor este unul ce se extinde în 

principal la nivelul și în imediata vecinătate a organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru și a 

căilor de acces spre organizările de șantier și spre fronturile de lucru. În perioada de funcționare 

a lucrărilor propuse prin proiect nu se estimează a fi premise ale producerii unor poluări asupra 

factorilor de mediu, investiția realizată nefiind de natură a genera poluare. Efectele asupra 

populației însă sunt unele benefice și care exced zona la nivelul cărora lucrările au fost 

amenajate. Ca urmare a realizării proiectului, populația expusă riscului la inundații este redusă 

de la 12875 de locuitori la 0 locuitori. Proiectul propus scoate de sub risc cele 4753 de proprietăți 

http://www.epmc.ro/
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expuse. În ceea ce privește terenul agricol expus riscului, prin realizarea proiectului propus, cele 

5760 ha de teren agricol expuse riscului de inundații se vor situa în categoria de risc scăzut. Cu 

privire la cei 131,75 km de infrastructură de transport expuși riscului și cele 27 poduri/podețe 

actualmente expuse sunt scoase de sub incidența riscului. 

Ca și consecință a naturii lucrărilor propuse, impactul asupra factorilor de mediu se 

caracterizează prin complexitate redusă, cu extindere moderată, cu efecte atât pe durată redusă, 

cât și pe termen mediu și lung. De asemenea, impactul asociat proiectului este atât direct, cât și 

indirect și cu caracter reversibil. 

Prezentarea sintetică a măsurilor de prevenire și de reducere a efectelor negative și a 

impactului rezidual 

Măsurile de prevenire sau de diminuare a impactului asupra mediului fac parte din mai 

multe categorii, explicate succint în cele ce urmează: 

− măsuri de prevenire a impactului asupra factorilor de mediu prin 

o realizarea lucrărilor pe fronturi de lucru reduse; 

o folosirea unor utilaje cu performanțe ridicate sub aspectul emisiilor atmosferice și al 

zgomotului generat; 

o realizarea lucrărilor pe fronturi de lucru reduse, cu închiderea progresivă a acestora 

pe măsură ce lucrările sunt încheiate; 

o verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării 

eventualelor disfuncţionalităţi; 

o amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri 

menajere, deşeuri metalice, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat contactul cu 

componenta hidrică; 

o folosirea utilajelor de capacitate mică și evitarea pătrunderii acestora în albie; 

o întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a 

containerelor sanitare; 

o utilităţile la frontul de lucru se asigură fără lucrări suplimentare; 

o organizările de șantier vor fi amplasate în afara ariilor naturale protejate; 

o alimentarea cu energie electrică se face de la reţele existente sau un generator 

mobil; 

http://www.epmc.ro/
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o alimentarea cu apă se asigura de la reţele existente de alimentare cu apă sau în 

sistem îmbuteliat; 

o fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile;  

o fronturile de lucru vor fi marcate cu benzi reflectorizante şi delimitate strict pentru a 

nu se extinde nejustificat în suprafețele învecinate; 

o aducerea la starea inițială a suprafețelor afectate de realizarea proiectului propus; 

− măsuri de diminuare a impactului asupra mediului reprezentate de restricționări ale 

execuției lucrărilor în perioadele de maximă vulnerabilitate a florei și mai ales a faunei 

acvatice de pe cursurile de apă care fac obiectul proiectului; 

− gestionarea corespunzătoare a materiilor prime și auxiliare folosite la realizarea lucrărilor, 

precum și a deșeurilor generate pe parcursul execuției acestora. 

Concluzii majore ale studiului și prognoza asupra calității vieții, standardului de viață și 

asupra condițiilor sociale și comunităților afectate de proiect 

Proiectul propus este realizat cu scopul asigurării protecției comunităților din 15 unități 

administrativ-teritoriale din bazinul hidrografic al râului Tur la producerea unor inundații cu 

probabilitatea de producere de 1% în mediul rural (1 eveniment la 100 de ani), respectiv 0.5% (1 

eveniment la 200 de ani). În acest sens, populația actualmente expusă riscului la inundații va fi 

protejată ca urmare a realizării proiectului propus, contribuind astfel la creșterea standardului de 

viață în localitățile afectate de proiect. 

Ca urmare a realizării proiectului, populația expusă riscului la inundații este redusă de la 

12875 de locuitori la 0 locuitori. Proiectul propus scoate de sub risc cele 4753 de proprietăți 

expuse. În ceea ce privește terenul agricol expus riscului, prin realizarea proiectului propus, cele 

5760 ha de teren agricol expuse riscului de inundații se vor situa în categoria de risc scăzut. Cu 

privire la cei 131,75 km de infrastructură de transport expuși riscului și cele 27 poduri/podețe 

actualmente expuse sunt scoase de sub incidența riscului. 

În ceea ce privește starea lucrărilor de gestionare a riscului la inundații ca urmare a 

realizării proiectului propus, se precizează următoarele: 

− din lungimea totală de terasamente și diguri, respectiv 131,6 km 

o 90% se vor afla în stare bună sau mai bună; 

o 10% se vor afla în stare echitabilă; 

http://www.epmc.ro/
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o 0% se vor afla în stare proastă sau mai scăzut; 

− din lungimea totală de curs de apă protejat la riscurile de producere a inundațiilor, respectiv 

62,8 km 

o 78% se vor afla în stare bună sau mai bună; 

o 11% se vor afla în stare echitabilă; 

o 11% se vor afla în stare proastă sau mai scăzut; 

− din lungimea totală de protecție a malurilor, respectiv 27,5 km 

o 100% se vor afla în stare bună sau mai bună; 

o 0% se vor afla în stare echitabilă; 

o 0% se vor afla în stare proastă sau mai scăzut; 

− din volum total al acumulărilor de atenuare a viiturilor, mărit de la 18.413.000 mc la 

21.413.000 mc 

o 95% se va afla în stare bună sau mai bună; 

o 5% se va afla în stare echitabilă; 

− din volumul total al acumulărilor nepermanente de atenuare a viiturilor, mărit de la 

1.193.000 mc la 21.593.000 mc 

o 95% se va afla în stare bună sau mai bună; 

o 5% se va afla în stare echitabilă; 

− suprafața totală a zonelor inundabile va crește de la 6,6 kmp la 16,8 kmp.  

Ținând cont de evaluarea impactului asupra tuturor factorilor de mediu realizată în cadrul 

prezentului raport privind impactul asupra mediului, precum și de concluziile Studiului de evaluare 

adecvată, ale Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și ale Studiului de 

evaluare a vulnerabilității și riscului la schimbărilor climatice, prin aplicarea tuturor măsurilor de 

prevenire și reducere a impactului prevăzute în cadrul prezentei documentații, se apreciază că 

proiectul propus va afecta factorii de mediu în limite acceptabile și se recomandă emiterea 

acordului de mediu. 

 

http://www.epmc.ro/


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

3
7

9
 

11 BIBLIOGRAFIE 

1. Enciclopedia geografică a României, 1982, Editura Didactică și Enciclopedică; 

2. Dinamica și tipologia peisajului – Note de curs, Baciu Nicolae, 2014, 

https://enviro.ubbcluj.ro/wp-

content/uploads/2015/11/CARTE_DINAMICA_TIPOLOGIA_PEISAJULUI_N-BACIU.pdf 

3. Ghidul JASPERS pentru evaluarea impactului asupra mediului – Lucrări pentru prevenirea 

și protecția împotriva inundațiilor, https://tinyurl.com/wl5wrej; 

4. Ghid privind inventarul emisiilor atmosferice poluante, publicat de Agenția Europeană de 

Mediu, ediția octombrie 2019, https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-

guidebook-2019; 

5. Ghidul solicitantului aferent axei prioritare 5, OS. 5.1. Reducerea efectelor și pagubelor 

asupra populației cauzate de fenomene naturale ascoiate principalelor riscuri accentuate 

de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră, 2019; 

6. Green approaches in river engineering. Supporting implementation to Green Infrastructure, 

2017, https://tinyurl.com/tfdjt2b;  

7. Guideline for Project Managers: Making vulnerable investments climate change resilient, 

https://tinyurl.com/ty7skna; 

8. Inventarul Corine Land Cover, 2018, https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-

cover/clc2018; 

9. Îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul 

asupra mediului, în studiul de evaluare adecvată și în studiul de evaluare a impactului 

asupra corpurilor de apă, emis de Agenția pentru Protecția Satu Mare prin adresa nr. 4008 

din 23.06.2020; 

10. Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Someș-Tisa, 2016-2021, 

Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa ; 

11. Planul de management al riscului la inundații Someș-Tisa, Administrația Națională Apele 

Române – Administrația Bazinală de Someș-Tisa, https://tinyurl.com/tdpdtwh; 

12. Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de 

protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale 

protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean 

Noroieni, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 1177/2016; 

13. Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul 

hidrografic Someș-Tisa, Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală 

de Apă Someș-Tisa; 

14. Raportul privind starea mediului în județul Satu Mare, 2019, elaborat de Agenția pentru 

Protecția Mediului Satu Mare, 959ba072-a2cc-4cbb-9a4d-5d9af3a8450d (anpm.ro); 

15. Raportul privind starea mediului în județul Satu Mare, 2018, elaborat de Agenția pentru 

Protecția Mediului Satu Mare, 00ef688d-c9c0-43f5-ab7b-4a48e36026b7 (anpm.ro) ; 

http://www.epmc.ro/
https://enviro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/11/CARTE_DINAMICA_TIPOLOGIA_PEISAJULUI_N-BACIU.pdf
https://enviro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/11/CARTE_DINAMICA_TIPOLOGIA_PEISAJULUI_N-BACIU.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
https://tinyurl.com/ty7skna
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
https://tinyurl.com/tdpdtwh
http://www.anpm.ro/documents/26567/40956477/SM+anuar2019.pdf/959ba072-a2cc-4cbb-9a4d-5d9af3a8450d
http://www.anpm.ro/documents/26567/34908097/SM+raport+an+2018.pdf/00ef688d-c9c0-43f5-ab7b-4a48e36026b7


 

 

www.epmc.ro  EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România   

Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
a
g
. 

3
8

0
 

16. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2019, 

http://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/raport/Raport-2019.pdf; 

17. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2018, 

http://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/raport/Raport-2018.pdf; 

18. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2017, 

http://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/raport/Raport-2017.pdf; 

19. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2016, 

http://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/raport/Raport-2016.pdf;  

20. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2015, 

http://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/raport/Raport-2015.pdf;  

21. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2014, 

http://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/raport/Raport-2014.pdf; 

22. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2013, 

http://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/raport/Raport-2013.pdf; 

23. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2012, 

http://www.meteoromania.ro/wp-content/uploads/raport/Raport-2012.pdf; 

24. Raport de activitate a Administrației Naționale de Meteorologie în anul 2011, 

http://www.meteoromania.ro/despre-noi/raport-anual/raport-anual-2011/; 

25. Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020, 2013, 

http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia-Nationala-pe-Schimbari-Climatice-

2013-2020.pdf;  

26. Studiul de evaluare adecvată pentru proiectul „Creșterea capacității de atenuare a 

acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica 

Ungară, județul Satu Mare” elaborat de către SC EPMC Consulting SRL, iunie 2021; 

27. Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Creșterea capacității de atenuare a acumulării 

Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, 

județul Satu Mare”, SC Aqua Prociv Proiect SRL și Universitatea Tehnică de Construcții 

București; 

28. Studiu geotehnic „Creşterea capacității de atenuare a acumulării Călineşti şi de tranzitare 

a debitelor de viitură până la frontiera cu Republica Ungaria, jud. Satu Mare”, noiembrie 

2018, elaborator SC GEODESIGN SRL; 

29. Studiul scurgerii lichide din bazinul hidrografic Tur, drd. Pop Oana Antonia, 2010, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, rezumat teză de 

doctorat,https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/geografie/Pop_Oa

na_RO.pdf. 

30. Lista monumentelor istorice publicată de Institutul Național al Patrimoniului, Ministerul 

Culturii, https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice; 

31. Repertoriul Arheologic Național publicat de Ministerul Culturii, http://ran.cimec.ro/. 
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12 ANEXE 

Anexa 1. Decizia etapei de încadrare nr. 354/11.04.2019 emisă de Agenția pentru 

Protecția Mediului Satu Mare; 

Anexa 2. Îndrumar nr. 4008 din 23.06.2020 emis de Agenția pentru Protecția Mediului Satu 

Mare și solicitări în cadrul procedurii ESPOO; 

Anexa 3. Profile longitudinale realizate pentru arealul de interes; 

Anexa 4. Certificat de Urbanism nr. 4/18.03.2019 prelungit; 

Anexa 5. Plan de ansamblu al proiectului propus; 

Anexa 6. Planuri de situație ale proiectului propus; 

Anexa 7. Secțiuni-tip ale proiectului propus; 

Anexa 8. Decizia etapei de evaluare inițială nr. 354/11.04.2019 emisă de Agenția pentru 

Protecția Mediului Satu Mare. 
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