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MEMORIU DE PREZENTARE 

 

1 DENUMIREA PROIECTULUI 

Elaborare documentație pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul: 
“Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară” 

 

2 BENEFICIAR 

CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați 

Galați, Strada Portului nr. 34, cod poştal 500025 

Tel./fax: 0236.460.070 / 0236.460.140 

email: apdm@apdmgalati.ro 

Numele persoanelor de contact (BCPC SRL): 

Ing Tiberiu Dumitrescu, Tel  021 310 71 14 

 

3 DESCRIEREA PROIECTULUI 
3.1 Rezumatul proiectului 

Obiectivul de investiţie se află în judeţul Tulcea, în extravilanul oraşului Isaccea, pe malul 
drept al fluviului Dunărea, în zona Mm 56+050, în dreptul localității Isaccea, care se află la o 
distanță de cca. 1500 m de malul Dunării. Localitatea este traversata de DN 22, la distanță de 57 
km de Brăila şi la distanța de 36 km de Tulcea. Accesul auto se face pe drumul de legătură cu 
oraşul, care a fost reabilitat recent. 

Portul Isaccea este situat în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, cod cadastral XIV-
1.000.00.00.00.0, pe malul drept al Dunării, la Mm 56+050 (km 103+800). 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 100/13.08.2018, eliberat de Primăria Oraşului 
Isaccea, folosinţa actuală a terenului este: curți construcții, iar destinația amplasamentului, conform 
PUG Oraş Isaccea: Teren portuar – Port Isaccea. 

Terenul este proprietatea STATULUI ROMÂN – domeniu public prin Ministerul Transporturilor 
şi a fost concesionat CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați pe o perioadă de 49 anl, 
începând cu data de 12.09.2008. Suprafata terenului este de 18.358 mp. 

În condițiile în care Beneficiarul, CN APDM SA Galați, a solicitat nu numai reabilitarea, dar şi 
modernizarea danelor din zona portuară Isaccea, s-a propus un plan general adaptat, supus 
aprobării Beneficiarului, care va crea posibilitatea realizării în zona amonte a actualului front de 
acostare a unei dane noi, cu structura de tip cheu pereat. Fronturile existente până la limita danei 4 
vor constitui subiectul unei consolidări structurale importante, iar danele 4 şi 5 aferente viitorului 
PCTF, a cărui execuție a început, vor fi reparate local menținând soluțiile inițiale proiectate şi 
executate, având în vedere şi degradările reduse comparativ cu celelalte dane din amonte. În 
consecință, soluțiile structurale propuse pot fi grupate în 3 categorii principale, începând dinspre 
amonte spre aval, conform descrierilor de mai jos. 
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3.2 Necesitatea şi oportunitatea proiectului 
Ȋn contextul României ca stat membru al UE, sunt disponibile fonduri structurale pentru 

îmbunătăţirea situaţiei infrastructurii de transport româneşti. Ȋn domeniul transporturilor, fondurile 
europene se vor aloca în baza Programului Operaţional lnfrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi a 
Master Planului General de Transport al României. 

La nivel regional, în cadrul Planului de Dezvoltare a Regiunii Sud- Est, a fost identificat ca 
obiectiv specific al strategiei de dezvoltare regională creşterea atractivităţii regiunii prin dezvoltarea 
accesibilităţii, prin continuarea extinderii şi modernizării infrastructurii portuare. POIM 2014 – 2020 
are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor, 
la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiții 
de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale. 

Porturile au un rol important în atingerea obiectivelor strategice trasate la nivel european şi 
transpuse la nivel naţional. Transportul naval joacă un rol important în crearea unui sistem de 
transport eficient şi durabil. Creşterea accesibilităţii în condiţii de siguranţă şi sustenabilitate aduce 
în prim plan transportul naval şi implicit porturile. 

Autoritatea contractantă, CN APDM SA Galaţi, face parte din numărul redus al beneficiarilor 
eligibili pentru POIM ţinând cont de faptul că această companie administrează infrastructura 
portuară aferentă sectorului maritim al Dunării şi se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor. 

Fluviul Dunărea, cale navigabilă internaţională, este componenta navală a coridorului TEN-T 
Rhin-Danube şi reprezintă coridorul VII de transport PAN european. Pe sectorul maritim al Dunării, 
de la Sulina până la Brăila (km 170+875) pot naviga nave maritime cu pescaj de până la 7,5 m. 

Lucrările hidrotehnice care constituie infrastructura portului Isaccea au fost realizate 
începând cu anul 1958. De-a lungul timpului s-au înregistrat nivele mari sau extraordinare ale 
Dunării, în special în anii 1996, 2000, 2006 şi 2010, în urma cărora s-au înregistrat degradări 
importante ale lucrărilor existente, cu surparea malurilor pe porţiuni mari. Până în anul 2007 nu s-au 
derulat lucrări de întreținere periodică. Lucrările de reabilitare executate între anii 2007-2008 (etapa 
I) şi 2009-2011 (etapa a Il-a) au avut ca rezultat obținerea unui front continuu de acostare, lung de 
421 m, care a fost organizat în 5 dane fluviale. 

În ultimii 25 de ani, în zona portului Isaccea s-a produs o modificare a configuraţiei albiei, din 
cauza dezvoltării unei insule de nisip, lungă de aproximativ 500 m, care în prezent este acoperită cu 
vegetaţie lacustră. Evoluția insulei a produs modificări ale morfologiei brațului format între insulă şi 
malul drept, în sensul eroziunii puternice a malului. Eroziunea puternică a malului drept, produsă de 
curenţii de apă de pe acest braţ secundar a provocat surpările malului din anii 1997, 2000 şi 2004. 
Datorită faptului că fenomenele de eroziune au fost şi rămân active în zona frontului de acostare al 
portului Isaccea, acestea au avut şi pot avea în continuare ca efect instabilitatea lucrărilor 
hidrotehnice din zonă. 

Pentru eliminarea efectelor inundaţiilor şi a eroziunii la malul drept al Dunării, în trecut s-au 
executat lucrări de dirijare a curentului şi calibrare a albiei, în zona amonte de cheul danei 1, lucrări 
care au constat în execuția a 4 epiuri submersibile, încastrate în malul drept. Lucrările executate 
până în prezent prezintă o uzură accentuată, provocată de condiţiile naturale. Avariile punctuale ale 
infrastructurii sunt datorate inclusiv exploatării, respectiv operațiunilor de încărcare/ descărcare, 
manipulare şi depozitare temporară a mărfurilor. Avariile/ distrugerile/ degradările suferite de 
construcțiile hidrotehnice existente în portul Isaccea pot fi sintetizate astfel: 

Pereul danelor este deteriorat pe circa 50 % din suprafaţa (~2.000 mp). Zonele distruse/ 
deteriorate se regăsesc pe mai multe suprafeţe (cuprinse între 1-2 mp până la 30-50 mp), 
împrăştiate pe tot pereul. Distrugerile sunt mai mari în zona danelor din amonte (unde există şi o 
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prăbuşire/ alunecare pe circa 15 ml, care a dus la alunecarea grinzii de coronament insotita de 
tasari mari 10-20cm) şi mai reduse în zona danelor din aval. Pe zona primelor două dane se 
întâlnesc frecvente alunecări ale blocurilor de piatră din pereu şi alunecări ale ancastramentelor pe 
taluz. Tot pe acest sector s-au constatat spălări locale ale prismului de anrocamente de la baza 
pereului şi alunecarea acestuia spre larg inclusiv alunecarea casetelor prefabricate din beton armat 
umplute cu piatră care alcătuiesc grinda de sprijin a pereului de zidărie. 

În zona danelor 2 şi 3 s-au constatat prăbuşiri locale ale materialului din spatele grinzii de 
coronament din beton, cu antrenarea materialului pe taluz şi distrugerea pereului. 

La capătul dinspre aval al danei 4, în lungul danei, pe o lungime de circa 40 m, pe aluviunile 
depuse la baza pereului, s-a dezvoltat o vegetație compactă, alcătuită din arbori şi arbuşti. Local, pe 
întreaga lungime a frontului de acostare, s-au mai constatat mici pâlcuri de vegetație/ puieți, 
crescute pe taluz sau la baza acestuia. O caracteristică a danelor centrale şi din aval o constituie 
colmatarea la bază cu material aluvionar, depus în timp. 

Din punct de vedere al stării tehnice, danele din aval (dana 4, respectiv dana 5), se prezintă 
în condițiile cele mai bune, fără distrugeri semnificative ale pereului, cu casetele umplute cu piatră, 
de la bază, stabile şi menținute în amplasament, cu accesoriile de cheu (ancastramente, binte, scări 
pe taluz) în stare bună. O explicație poate fi şi faptul că au fost mai puțin exploatate şi nu au fost 
supuse direct curentului de apă, precum danele din amonte, influențate de curgerea apei pe brațul 
format între insulă şi malul drept. 

 

3.3 Lucrări proiectate 
Ȋn prezent, datorită modificărilor în configurația albiei şi datorită unei exploatări intensive, 

corelate cu schimbarea condiţiilor climatice din ultimii ani, s-au produs fenomene de instabilitate şi 
deteriorări ale construcțiilor hidrotehnice existente. Având în vedere condițiile actuale nefavorabile 
din amplasament şi obiectivele cuprinse în programul Guvernului României potrivit Master Planului 
General de Transport, este necesară modernizarea infrastructurii de operare în portul Isaccea. 

În cadrul documentaţiei de proiectare, faza studiu de fezabilitate, s-au identificat soluţiile de 
reabilitare a lucrărilor hidrotehnice de la danele existente şi de extindere a portului cu o dană spre 
amonte, în limita teritoriului pe care îl administrează. Lucrările propuse îşi propun atingerea 
următoarelor obiective: 

- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii existente, în concordanță cu nevoia de creştere a 
capacității de operare şi ținând cont de întreg arealul posibil de exploatat; 

 - reabilitarea suprafeței de teren de 18.358 mp, situată în amonte de drumul de acces în 
port, prin aducerea ei la cota infrastructurii portuare şi amenajarea acesteia în vederea utilizării, 
având ca efect creşterea veniturilor; 

 - lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare, fără a 
afecta construcțiile hidrotehnice executate în zona malului; 

 - extinderea rețelelor de utilități dinspre oraş şi dotarea cu hidranți şi prize de cheu pentru 
alimentarea cu apă potabilă şi energie electrică a navelor acostate la cheu. 

În condițiile în care Beneficiarul, CN APDM SA Galați, a solicitat nu numai reabilitarea, dar şi 
modernizarea danelor din zona portuară Isaccea, s-a propus un plan general adaptat, supus 
aprobării Beneficiarului, care va crea posibilitatea realizării în zona amonte a actualului front de 
acostare a unei dane noi, cu structura de tip cheu pereat. Fronturile existente până la limita danei 4 
vor constitui subiectul unei consolidări structurale importante, iar danele 4 şi 5 aferente viitorului 
PCTF, a cărui execuție a început, vor fi reparate local menținând soluțiile inițiale proiectate şi 
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executate, având în vedere şi degradările reduse comparativ cu celelalte dane din amonte. În 
consecință, soluțiile structurale propuse pot fi grupate în 3 categorii principale, începând dinspre 
amonte spre aval. 

 

3.3.1 Tipuri de lucrări propuse pentru realizarea lucrărilor 
Soluția structurală 1, aplicabilă la extremitatea amonte, pe o lungime de cca. 140 ml (noua 

dană 1), unde are loc extinderea frontului de acostare, propune realizarea unui cheu pereat din dale 
prefabricate din beton armat 1,0 x 1,0 x 0,2 m, aşezate pe un pat din balast de 15 cm grosime şi 
filtru din geotextil, cu grindă din beton armat la coronament (eventual din elemente prefabricate) şi 
grindă la baza din beton armat, fundată pe piloți bătuți din beton armat prefabricat 40 x 40 cm, 
dispuşi pe două rânduri în şah. Fişa acestor piloți este de 12 m, în concordanță cu asigurarea 
stabilității locale şi generale a noului front de cheu. Întreaga structură a cheului pereat reazemă la 
bază pe un prism de piatră de 200 - 600 kg/buc, pozat pe o saltea autolestantă, protejată cu piatră 
brută de 30 - 50 kg/buc. În corpul cheului se va realiza o umplutură din piatră brută nesortată. Atât 
grinda de coronament, cât şi grinda de fundare a pereului, se vor poza pe un strat de egalizare din 
beton simplu. 

Soluția structurală 2 este aplicabilă pe o lungime cumulată de cca. 200 ml (noile dane 2 şi 3), 
la fronturile de acostare aferente actualelor dane 1, 2 şi 3, caracterizate prin avarii majore, cu tasări 
şi alunecări importante. După desfacerea îmbrăcăminților degradate şi reprofilarea infrastructurii 
cheurilor pereate existente, se va proceda la realizarea unei secțiuni transversale consolidate, de 
tipul celei prezentate anterior la soluția 1. 

Cele trei dane descrise anterior vor fi dotate cu bolarzi (câte 4 pentru danele 1 şi 2 şi 2 
bolarzi pentru dana 3), ancastrament şi scară de acces (câte 1 pentru fiecare dană) şi locaşe pentru 
şcondri (câte 2 pentru fiecare dană). În spatele acestor dane se va realiza un trotuar cu lățimea de 2 
m, delimitat de drumul tehnologic prin borduri carosabile prefabricate. 

Soluția structurală 3 va fi aplicabilă danelor 4 şi 5, aferente viitorului PCTF. Având în vedere 
numărul scăzut de avarii comparativ cu zona amonte, se propun reparații locale ale pereului şi 
grinzii coronament, în condițiile respectării soluțiilor proiectate şi executate inițial. La baza pereului 
existent, se vor executa tăieri ale vegetației crescute în albie şi dragaje care să permită manevrele 
de acostare, apropiere şi intrare/ieşire a navelor la danele portului. Volumul de dragaje aproximat 
este de cca. 30.000 mc. 

 Pe o lungime de cca. 60 ml se va realiza apărarea de mal amonte, pe latura de încastrare în 
mal, asemănătoare structurii din soluția 1, cu nucleu din piatră brută nesortată, în care pereul din 
dale de beton este înlocuit cu o protecție cu anrocamente de 200 – 600 kg/buc, cu grosimea de min. 
1,2 m. Pe acest sector se renunță la structurile din beton armat (piloții prefabricați, grinda de 
coronament şi grinda de fundare a pereului). 

 La solicitarea beneficiarului, va fi adusă la cota de exploatare (+6,0 mMNS) întreaga 
suprafață a portului prin realizarea de umpluturi locale foarte bine compactate (Proctor 98%), iar 
platformele se vor amenaja la nivel de macadam (10 cm) pozat pe un strat de balast de 15 cm, 
aceasta fiind o alcătuire minimală a sistemului rutier pentru platforme. 

 Drumurile din interiorul portului vor avea următorul sistem rutier: îmbrăcăminte din beton 
rutier BcR 4,5, pe fundație din piatră spartă şi strat de bază din balast, pozat pe filtru din geotextil. 
Drumurile vor avea următoarele lățimi: 8 m - drumul perimetral din spatele cheurilor, 4,0 m 
(incluzând trotuarul dinspre PCTF) - breteaua de intrare în port pe lângă clădirea administrativă şi 
7,5 m în rest. Drumul perimetral din spatele cheurilor va fi delimitat de borduri prefabricate spre apă 
şi rigolă carosabilă pentru trafic greu spre platformele de depozitare. Sensul giratoriu de la intrarea 
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în port va fi executat în acelaşi sistem rutier cu cel al drumurilor, iar centrul acestuia, care va fi 
delimitat cu borduri carosabile, va putea fi amenajat cu pământ vegetal şi aranjamente florale. Vor fi 
realizate marcaje orizontale şi verticale. 

 Pe latura sudică, pe o lățime de 5 m, platforma portuară va fi realizată din pământ vegetal 
compactat şi însămânțat (inclusiv taluzul de legătură cu terenul natural, aflat la o cotă inferioară). 

 La intrarea în port va fi amplasată o cabină de poartă pentru funcțiuni de control/pază, din 
container 2,0 x 3,0 m, dotată cu instalație electrică. Cabina de poartă va fi prevăzută şi cu barieră de 
acces auto. 

 Pe latura sudică şi vestică se va realiza o împrejmuire metalică din panouri autoportante din 
sârmă zincată, montate pe profile metalice (țeavă pătrată de 50x50x5 mm), pe o lungime totală de 
340 ml. 

 Dana nou construită şi cele două reabilitate/modernizate vor fi racordate la utilităţi, astfel: 

  Reţele de apă-canal 

 Alimentarea cu apă pentru încărcarea rezervoarelor de apă potabilă ale navelor se va face 
din conducta publică a oraşului Isaccea. Punctul de branşare va fi pe partea dreaptă a drumului de 
acces în port, la limita proprietății. La intrarea în incinta portului, pe conducta de aducțiune din 
polietilenă de înaltă densitate PEHD se va executa un cămin de vane şi apometru. Rețeaua de 
distribuție va fi din PEHD, paralelă cu cheul şi va asigura alimentarea celor trei prize de apă pentru 
alimentarea navelor. Pentru alimentarea navelor, în zona de mijloc a fiecărei dane, s-a prevăzut 
câte un cămin de apă, prevăzut cu contor de apă şi racord pentru furtun. Contorul de apă va fi 
montat între 2 robinete. Rețeaua de aducțiune şi cea de distribuție se vor poza la adâncimea de -
1,50 m, pe un strat de nisip. 

 Pentru preluarea apei din Dunăre, necesară combaterii incendiului, s-au prevăzut la capetele 
fiecărei danei câte o priză de apă, formată din sorb, țeavă de aspirație din oțel zincat şi guri de 
incendiu cu racord fix, mărimea A. Preluarea apei se va face printr-o motopompă de incendiu, 
autoamorsată, precum şi dotările necesare intervenției în caz de incendiu, cu un jet în funcționare 
simultană. Dotarea pentru hidranții de incendiu exteriori s-a asigurat conform normei de dotare He 
din NP 073 – 2002, anexa 13. S-au prevăzut trei posturi exterioare de incendiu (unul pentru fiecare 
dană), dotate conform anexei 19 din NP 073 – 2002. 

 Colectarea apelor pluviale se va face prin rigola carosabilă amplasată la limita dintre 
platforme şi drumul tehnologic din lungul cheului. Rigola se va executa din elemente prefabricate 
din beton, acoperite cu grătare nervurate din fontă modulară. Rigola va avea lungimea totală de 250 
m. Apele pluviale colectate de rigolă vor fi preluate printr-o rețea de canalizare pluvială, paralelă cu 
rigolă, din tuburi PVC cu panta de scurgere i = 0,003, respectiv i= 0,002. La capătul din aval al 
rigolei se va monta un separator de nămol şi hidrocarburi din beton armat, cu by-pass încorporat, 
debit nominal 20 l/s, debit total 100l/s, complet echipat, cu filtru coalescent, închidere automată, cu 
colector de aluviuni încorporat, carosabil, clasa D400. După epurare în separatorul de namol şi 
hidrocarburi, apele pluviale vor fi descărcate în Dunăre, cu respectarea condițiilor de calitate impuse 
de Normativul NTPA 001/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Reţele electrice 

Documentaţie predată la beneficiar tratează, din punct de vedere al rețelelor electrice, 
următoarele: alimentarea cu energie electrică; distribuția energiei electrice; prize 230/400V, forță; 
măsuri de protecție împotriva electrocutării şi PSI. Instalațiile electrice proiectate sunt dimensionate 
pentru tensiunea de utilizare 400-230V; 50Hz. În prezent, portul este alimentat din sistemul 
energetic națioanal şi nu se intervine asupra branşamentelor. 
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Danele 2 şi 3 sunt prevăzute cu instalații electrice pentru alimentare la cheu a navelor, însă 
aceastea se vor reamplasa datorită lucrărilor de reabilitare şi modernizare a cheului. Pentru dana 1 
se prevede o instalație electrică de alimentare nouă. Deasemenea, se va alimenta cu energie 
electrică cabina poartă de la accesul în port. 

 Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul tabloului electric existent 
(TGGF - Gara Fluvială) în clădirea căpităniei portului, care conform specificațiilor Beneficiarului, este 
prevăzut cu rezerve pentru lucrările nou propuse. Consumul de energie electrică se efectuează prin 
următoarele categorii de receptori electrici: alimentare nave la cheu, cabină de poartă (iluminat 
artificial, aparate de climatizare, aparatură audio-video, aparatură electrocasnică) şi barieră de 
acces. 

Materialele ce vor fi folosite pentru execuţie sunt următoarele: 

Dana 1 

Tipuri de lucrări propuse UM Cantitate 

Piloți prefabricați 40x40 cm, L/buc = 12 m buc 190 

Saltea dublă din geoextil, umplută cu nisip mp 2.470 

Piatră brută sort 30÷50 kg/buc mc 1.120 

Anrocamente de 200÷600 kg/buc mc 3.640 

Grindă din beton armat C35/45 în fundația pereului mc 105 

Piatră brută nesortată mc 4.760 

Geotextil mp 2.340 

Beton de egalizare C 12/15 mc 50 

Pereu din dale de beton C 35/45, de 20 cm grosime mp 840 

Balast în fundație pereu şi fundație trotuar mc 224 

Grinda de coronament din beton simplu C35/45 mc 70 

Piatră spartă în fundație trotuar mc 42 

Beton rutier BcR 4,5 în trotuar mc 35 

Bordură prefabricată pentru delimitare trotuar ml 140 

Ancastrament din beton armat mc 10 

Locaş de şcondru buc 2 

Scară de acces pe taluz buc 1 

Binte prefabricate de 25 tf buc 4 

 
Dana 2 

Tipuri de lucrări propuse UM Cantitate 

Dragaje locale mc 800 

Piloți prefabricați 40x40 cm, L/buc = 12 m buc 134 

Saltea dublă din geoextil, umplută cu nisip mp 1.870 

Anrocamente de 200÷600 kg/buc mc 1.900 

Grindă din beton armat C35/45 în fundația pereului mc 75 
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Geotextil mp 900 

Beton de egalizare C 12/15 mc 35 

Pereu din dale de beton C 35/45, de 20 cm grosime mp 600 

Balast în fundație pereu şi fundație trotuar mc 160 

Grinda de coronament din beton simplu C35/45 mc 50 

Piatră spartă în fundație trotuar mc 30 

Beton rutier BcR 4,5 în trotuar mc 25 

Bordură prefabricată pentru delimitare trotuar ml 100 

Ancastrament din beton armat mc 10 

Locaş de şcondru buc 2 

Scară de acces pe taluz buc 1 

Binte prefabricate de 25 tf buc 4 

 
Dana 3 

Tipuri de lucrări propuse UM Cantitate 

Excavații ptr. execuția trotuarelor, spargerea betoanelor în 
grinda de coronament existentă 

mc 150 

Excavații pe taluz pentru profilarea noii apărări de mal mc 1.200 

Dragaje locale mc 1.000 

Scoatere din amplasament casete prefabricate şi utilizarea 
lor pe zona de încastrare amonte 

buc 50 

Piloți prefabricați 40x40 cm, L/buc = 12 m buc 134 

Saltea dublă din geoextil, umplută cu nisip mp 1.870 

Grindă din beton armat C35/45 în fundația pereului mc 75 

Geotextil mp 900 

Beton de egalizare C 12/15 mc 35 

Pereu din dale de beton C 35/45, de 20 cm grosime mp 600 

Balast în fundație pereu şi fundație trotuar mc 160 

Grinda de coronament din beton simplu C35/45 mc 50 

Piatră spartă în fundație trotuar mc 30 

Beton rutier BcR 4,5 în trotuar mc 25 

Bordură prefabricată pentru delimitare trotuar ml 100 

Ancastrament din beton armat mc 10 

Locaş de şcondru buc 2 

Scară de acces pe taluz buc 1 

Binte prefabricate de 25 tf buc 2 
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Danele 4, 5 

Tipuri de lucrări propuse UM Cantitate 

Dragaje locale mc 34.000 

Tăieri de vegetație mp 150 

Reparații locale ale pereului de piatră brută mp 300 

 
Protecție de mal în încastrarea amonte - dana 1 

Tipuri de lucrări propuse UM Cantitate 

Saltea dublă din geoextil, umplută cu nisip mp 1.650 

Piatră brută sort 30÷50 kg/buc mc 750 

Anrocamente de 200÷600 kg/buc mc 1.500 

Piatră brută nesortată mc 1.200 

 
Amenajare drumuri, platforme 

Tipuri de lucrări propuse UM Cantitate 

Umpluturi foarte bine compactate (Proctor 98%), pentru 
aducerea la cotă a terenului în zona drumurilor şi 
platformelor, înainte de aşternerea sistemului rutier 

mc 40.000 

Pământ vegetal însămânțat pe latura sudică mc 300 

Strat de balast de 15 cm grosime în platforme mc 3.420 

Strat de macadam de 10 cm grosime în platforme mc 2.280 

Excavații pentru execuția drumurilor tehnologice mc 3.000 

Geotextil mp 6.640 

Balast în fundația drumurilor mc 2.175 

Piatră spartă în fundația drumurilor mc 1.810 

Beton rutier BcR 4,5 în sistemul rutier al drumurilor mc 1.450 

Rigolă carosabilă trafic greu, inclusiv betonul de egalizare, 
elementele de legătură 

ml 275 

Marcaje orizontale ml 2.300 

Marcaje verticale, inclusiv stâlpi şi fundație buc 5 

Amenajare centru sens giratoriu, peste sistemul rutier 
executat, inclusiv borduri prefabricate 

buc 1 

Cabină de poartă prevăzută cu barieră de acces auto, 
inclusiv dotări 

buc 1 

Împrejmuire din gard metalic ml 340 

 
Rețele apă - canal 

Tipuri de lucrări propuse UM Cantitate 

Conductă de apă din PEHD 75 mm, inclusiv terasamentele ml 140 
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Conductă de apă din PEHD 110 mm, inclusiv 
terasamentele 

ml 250 

Cămine apă cheu cu contor şi racord pentru furtun Dn 2” buc 3 

Cămin vane şi apometru pe conducta PEHD 110 mm buc 1 

Protejarea conductelor la subtraversări ml 30 

Conductă de aspirație din țeavă de oțel zincată Dn 4”, 
inclusiv dispozitivele de ancorare, sorbul şi racordul fix 

buc 3 

Motopompă incendiu, inclusiv dotările buc 1 

Post exterior de incendiu buc 3 

Tuburi rețea canalizare din PVC Dn 300-   400 mm, inclusiv 
terasamentele 

ml 235 

Cămine canalizare, inclusiv terasamentele buc 6 

Guri descărcare în emisar buc 1 

Separator de nămol şi hidrocarburi cu coales-cență, cu by-
pass încorporat, Q=100/20 l/s 

buc 1 

 
Rețele electrice 

Tipuri de lucrări propuse UM Cantitate 
Cablu CYAbY 4 x 25 mmp ml 370 

Cablu CYAbY 5 x 4 mmp ml 120 

Cablu CYAbY 3 x 2,5 mmp ml 50 

Cablu CYYF 3 x 1,5 mmp ml 40 

Cablu CYYF 3 x 2,5 mmp ml 70 

Tablou electric cabină poartă buc 1 

Prize duble 230 V/16 A, montaj aparent, IP44 buc 6 

Întrerupator 230 V/10 A, montaj aparent buc 2 

Corp de iluminat, cu sursa LED 34W, complet echipat, 
inclusiv driver, IP 20 

buc 2 

Corp de iluminat, cu sursa LED 34W, complet echipat, 
inclusiv driver IP 44 

buc 1 

Cap terminal de interior legat la borne, cablu Cu/PVC 3 x 
2,5 mmp 

buc 6 

Platbandă OL-Zn 40 x 4 mm ml 370 
Electrod OL-Zn 2 1/2”, lungime 3 m buc 6 
Terasamente pentru pozare cabluri (săpături, umpluturi, 
încărcare şi transport local pământ excedentar) 

mc 180 

Etichete marcare cabluri, verificarea tronsoanelor de cabluri buc 20 

Folie semnalizare cablu ml 380 

Nisip pe fund de şanț mc 20 

Beton C 12/15 pentru tuburi de protecție mc 15 
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Cutii de racord (cofre) + prize cheu buc 1 

Relocare cutii racord (cofre) existente buc 2 

Relocare cutii racord (cofre) existente buc 2 

Tuburi de protecție pentru cabluri din PVC, Ø 110 mm ml 260 

Modificare tablou electric general existent buc 1 

Cămine de tragere buc 9 

Identificare traseu cabluri pentru sondaj, fără săpătură, 
profil de şanț 

ml 260 

Încercare instalație de legare la pământ buc 3 

Verificare priză de pământ buc 2 

Piesă de separație (cutie de eclisă) buc 4 

 

Pe lângă materialele enumerate anterior, se vor mai utiliza: 

- carburanţi şi lubrefianţi pentru utilajele şi mijloacele de transport folosite 

- aditivi şi vopsele 

- apă necesară pentru ajungerea la umiditatea optimă a terasamentelor. 

Utilajele care vor fi folosite pentru realizarea lucrărilor vor fi cele specifice execuţiei lucrărilor 
de construcţii hidrotehnice, dintre care cele mai importante sunt: 

- utilaje pentru realizarea terasamentelor (excavaţii şi umpluturi) atât la apă, cât şi la uscat; 

- utilaje pentru batere/vibroînfigere piloţi prefabricați; 

- mijloace de transport terestre sau plutitoare pentru transportul materialelor (pǎmânt, 
piatrǎ spartă/brutǎ, anrocamente, beton, prefabricate etc.); 

- utilaje de compactare a umpluturilor şi altele. 

Conform tabelului de mai sus, lista completă a tipurilor de utilaje folosite este, după cum 
urmează: 

- automacara 8 tf 

- electrocompresor mobil de joasă presiune 

- motocompresor de aer, mobil, joasă presiune 

- ciocan pneumatic 

- perforator rotativ pneumatic 

- convertizor sudură 

- aparat de sudură prin presiune în puncte 

- electropompă apă multietaj de înaltă presiune 

- pompă hidraulică de beton 

- excavator pe şenile cu o cupă, motor termic 

- excavator pe şenile, hidraulic, draglină 

- autogreder 

- buldozer pe şenile 

- sonetă cu abur 
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- betonieră cu cădere liberă 

- vibrator de interior pentru beton acţionat electric 

- vibrator universal cu motor termic 

- compactor static 

- malaxor mecanic pentru asfalt 

- ştanţă electrică de tăiat oţel 

- autocisternă cu dispozitiv de stropire 

- gabara maritimă fixă 

- remorcher fluvial cu motoane cu ardere internă cu elice 

- şalupă remorcher 

- troliu electric 

- macara pe pneuri 

- macara pe şenile 

- automacara cu braţ cu zăbrele 

- macara acţionată electric 

- macara plutitoare propulsată 

- bob elevator mobil cu electromotor 

- încărcător frontal pe şenile 

- maşină polizat şi găurit pneumatică portativă. 

 

3.3.2 Planul de execuţie 

Durata de execuţie a lucrărilor pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii în portul 
Isaccea este apreciată la cca. 21 luni, la care se adaugă 3 luni în prealabil pentru întocmirea 
proiectului tehnic de execuție, conform graficului de realizare prezentat mai jos. 
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Graficul orientativ de realizare a investiţiei 

 

Nr. 
Crt. 

ETAPE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 
ANUL I ANUL II 

Trimestrul 1 Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4 Trimestrul 5 Trimestrul 6 Trimestrul 7 Trimestrul 8 

1 
Întocmirea studiilor, a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, 
verificarea tehnică de calitate a proiectului, documentaţii pentru 
avize şi acorduri 

                        

2 
Predarea amplasamentului şi trasarea lucrărilor, amenajări pentru 
protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, lucrări de relocare/ 
protecţie a utilităţilor 

                        

3 Execuţia lucrărilor de construcţii-montaj pentru investiţia de bază                         

4 Lucrări pentru asigurarea cu utilităţi necesare obiectivului, 
respectiv reţelele de apă-canal şi electrice 

                        

5 Consultanţă, asistenţă tehnică                         

6 Organizare de şantier, diverse şi neprevăzute                         

7 Întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei, recepţia la terminarea 
lucrărilor 

                        

 
 
 Notă: 

Graficul de realizare a lucrărilor este orientativ, poate suferi modificări în funcţie de data la care vor demara lucrările, de 
perioada din an în care se vor executa lucrările de la apă şi nivelul apelor Dunării în perioada respectivă. 
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3.3.3 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 

Pe perioada execuţiei lucrărilor va fi necesară utilizarea apei tehnologice şi a energiei 
electrice. Modul de alimentare cu energie electrică va depinde de constructorul care va câştiga 
licitaţia pentru execuția lucrărilor şi poate fi prin racord la reţeaua electrică din zonă sau prin 
generatoare ce funcţionează pe bază de motorină, benzină sau CLU. Apa tehnologică poate fi din 
Dunăre, pe baza unui act de reglementare eliberat de către Administraţia Bazinală Dobrogea – 
Litoral prin sistemul de Gospodărire a Apelor local. 

Pentru perioada de operare a obiectivului, va fi necesară alimentarea cu apă potabilă şi 
energie electrică, conform celor descrise anterior. 
 

3.3.4 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Pentru realizarea lucrărilor vor fi utilizate căile de acces existente. Nu va fi necesară execuția 
unor căi noi de acces. 
 

3.3.5 Resurse folosite în construcţie şi funcţionare 

Producţia care se va realiza precum şi resursele folosite în scopul producerii energiei 
necesare asigurării producţiei sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

PRODUCŢIE 
RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL 

ASIGURĂRII PRODUCŢIEI 

Denumire 
Cantitate 

anuală 
Denumire Furnizor 

- săpături, activitate utilaje 

- fundaţii, betoane de 

ciment şi mixturi asfaltice 

conform tabele 

prezentate 

anterior 

- carburant 

- nisip şi agregate 

naturale, fier 

-Staţii de carburant 

 

-Balastiere existente 

 

Pentru realizarea lucrărilor propuse, se vor folosi următoarele tipuri de materiale: 

- agregate de balastieră 

- ciment pentru betoane 

- aditivi şi vopsele 

- carburanţi şi lubrefianţi pentru utilajele şi mijloacele de transport 

- apă necesară pentru umectarea suplimentară a terasamentelor, stropirea drumurilor 
de exploatare. 

Agregatele minerale folosite pentru realizarea lucrărilor (nisip şi agregate de balastieră), vor 
fi cumpărate de la carierele/balastierele, reglementate de ANRM, existente în apropierea zonei de 
lucru. În cazul deschiderii de noi cariere şi gropi de împrumut de nisip va fi necesară obţinerea unor 
autorizaţii privind protecţia mediului. 
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Cimentul nu se va prepara pe amplasamentul portului ci se vor prepara în instalaţii 
specializate şi va fi transport cu mijloacele de transport specifice de la aceste staţii la punctul de 
lucru. 

Vopselurile şi respectiv aditivii vor fi aduse în recipienţi etanşi. Recipientele goale vor fi 
restituite producătorului sau distribuitorului, după caz. 

 
3.4 Utilizarea curentă a terenului 

Lucrările de reabilitare/ modernizare preconizate din Portul Isaccea, se află pe teritoriul actual 
al portului. Terenul care urmează a fi ocupat de lucrǎri aparţine domeniului public al statului, fiind 
concesionat CN APDM SA Galaţi. 

 Suprafaţa totală care va fi reamenajată şi pe care se vor realiza lucrările propuse, este de 
cca. 18.360 mp. Pentru realizarea lucrărilor, în vederea obținerii Autorizației de Construire, Primăria 
Oraşului Isaccea a emis Certificatul de Urbanism nr. 100/13.08.2018. 

 
3.5 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

Obiectivul propus a se realiza se încadrează în Planul Urbanistic General al oraşului Isaccea 
şi a Regulamentului general de urbanism. Reabilitarea construcţiilor hidrotehnice faţă de căile 
navigabile existente şi cursurile de apă potenţial navigabile, respectiv fluviul Dunărea, se va face cu 
avizul autorităţii în domeniul şi anume Ministerul Transporturilor. 

 
3.6 Alternative studiate 

În proiect sunt tratate lucrările de modernizare şi reabilitare a infrastructurii în portul Isaccea. 
cantitățile de lucrări prezentate anterior sunt valabile pentru varianta 1 analizată şi propusă, care a şi 
fost avizată de către beneficiar. În cadrul studiului de fezabilitate a fost analizată şi o variantă 
alternativă de execuție – varianta 2, la care diferența față de prima variantă este aceea că piloții 
pentru consolidarea pereului la bază sunt forați şi au diametrul de 500 mm. Motivele pentru care a 
fost recomandată prima variantă, cu piloți prefabricați bătuți/ vibroînfipți de 40x40 cm, au fost prețul 
de execuție mai mic şi uşurința în execuție. Deasemenea, piloții forați sunt mai greu de executat 
tehnologic, necesitând realizarea în prealabil a unei platforme de lucru. 

Alternativele studiate au fost: 

 Alternativa „zero” fără proiect 

Această opţiune presupune menţinerea stării actuale a terenului pe care s-a propus 
realizarea obiectivului cu toate consecințele negative şi riscurile rezultate din degradarea lucrărilor 
existente. Această alternativă poate avea ca rezultat un impact social negativ, prin diminuarea 
locurilor de muncă şi deteriorarea/ distrugerea în continuare a infrastructurii degradate existente. 

 Alternativa cu lucrările propuse 

În final s-a optat pentru soluţia propusă şi avizată de către beneficiar, soluţie care presupune 
reabilitarea şi modernizarea construcțiilor hidrotehnice, crearea de noi locuri de muncă şi, nu în 
ultimul rând, se asigură stabilizarea malului Dunării în zona portului Isaccea. 

 
3.7 Alte autorizaţii/avize cerute de proiect 

În Certificatul de Urbanism nr. 100 din 13.08.2018, eliberat de Primăria Oraşului Isaccea, 
sunt solicitate următoarele avize/acorduri: aviz mediu, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 
energie electrică, Ordinul arhitecților, aviz de la Agenția pentru Protecția Mediului, Ministerul 
Transporturilor, Garda de Coastă, Inspectoratul de Stat în Construcții. 
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4 LOCALIZAREA PROIECTULUI 

4.1 Amplasarea proiectului 

Oraşul Isaccea, un mic orăşel dobrogean, se înalță pe coline, pe malul drept al Dunării, la 
circa 35 km nord-vest de municipiul Tulcea, într-o zona plină de farmec natural. 

 

 
Figura nr. 1  Amplasarea oraşului Isaccea 

Portul Isaccea este situat pe malul drept al fluviului Dunărea. Lucrările hidrotenice propuse a 
se realiza ocupă partea amonte a portului Isaccea, aflându-se în vecinătatea Punctului de Control 
Trecere Frontieră, care se aflâ în execuție în zona aval a portului. 

 La baza proiectării lucrărilor au stat studiul topobatimetric şi studiul geotehnic realizate în 
amplasament. Pentru ridicarea topobatimetrică a fost folosit sistemul de proiecţie stereografică 
1970. Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului sunt: 

 
Tabelul nr. 1  Cordoonare STEREO 70 ale amplasamentului 

Coordonatele STEREO 70 
x y 

770.610,20 426.190,51 

770.619,31 426.192,50 

770.689,53 426.212,06 

770.712,70 426.216,70 

770.794,37 426.238,10 

770.838,40 426.256,42 
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Coordonatele STEREO 70 
x y 

770.829,97 426.271,86 

770.836,56 426.275,45 

770.830,21 426.286,99 

770.829,57 426.332,19 

770.832,01 426.343,29 

770.834,72 426.342,86 

770.836,16 426.350,06 

770.844,99 426.349,66 

770.843,59 426.360,83 

770.844,74 426.365,69 

770.799,81 426.376,30 

770.788,76 426.377,75 

770.779,81 426.377,28 

770.769,02 426.375,18 

770.682,55 426.357,28 

770.660,68 426.347,41 

770.596,08 426.298,92 

770.589,52 426.292,14 

770.584,93 426.281,98 

770.585,72 426.267,08 

770.608,54 426.194,28 
 

Principalul factor potenţial perturbator al mediului cu impact transfrontier (având în vedere 
poziţionarea amplasamentului lucrărilor) pe durata execuţiei lucrărilor care fac obiectul prezentului 
studiu îl reprezintă nivelul de zgomot şi de gaze de ardere produs de utilajele care îşi defăsşoară 
activitatea pe amplasament. Aşa cum se ştie şi din literatura de specialitate, propagarea zgomotului 
şi a emisiilor se reduce în raport cu distanţa. Totuşi, condiţiile de propagare a zgomotului depind fie 
de natura utilajelor şi de dispunerea lor, fie de factori externi suplimentari cum ar fi: 

- fenomenele meteorologice şi în particular viteza şi direcţia vântului şi temperatura; 

- absorţia undelor acustice de către sol, fenomen numit „efect de sol”; 

- absorţia undelor acustice în aer, depinzând de presiune, temperatură; 

- umiditatea relativă; 

- topografia terenului; 

- vegetaţie. 

Aprecierile bazate pe experienţa măsurătorilor pe şantierele de construcţii arată că nivele 
apropiate de (Leq) 90dB(A) (cu o marjă de 2- 3 dB(A) pe perioade scurte) se înregistrează numai în 
zonele de activitate a utilajelor. În cazul de faţă, la limita incintei portului se vor realiza nivele de 
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zgomot inferioare dar apropiate de (Leq) 65dB(A) – nivele admisibile, conform standardelor în 
vigoare (respectiv STAS 10009-88 pentru incinte industriale la distanţe de 200-300 m de la sursa 
generatoare de zgomot către margimea platformei de lucru). Astfel este evident că pe malul 
ucranian nivelurile de zgomot pot ajunge chiar sub nivelul uman de percepţie. 

 De asemenea, distanţa estimată de la limita amplasamentului obiectivului până la graniţă, 
definită de fluviul Dunărea – conform planului de mai jos, este de aproximativ 400 m. 

 
Figura nr. 2  Amplasarea lucrărilor faţă de graniţă – fluviul Dunărea 

Pentru realizarea lucrărilor, având în vedere localizarea amplasamentului – în interiorul 
actualului port Isaccea, nu s-au studiat alte variante posibile. 

 
4.2 Geologia zonei 
4.2.1 Elemente de geologie 

Judeţul Tulcea include cele mai vechi şi ele mai noi formţiuni la zi de pe teritoriul ţării. Din 
punct de vedere structural aparţine Platformei Dobrogei. Falia Galaţi – Tulcea – Mahmudia separă 
compartimentul scufundat al depresiunii predobrogene, corespunzător luncii şi Deltei Dunării, de 
compartimentul mai ridicat din sud – Dobrogea de Nord. La rândul său, acesta este delimitat prin 
falia Peceneaga – Camena de compartimentul Dobrogei Centrale, situat la limita sudică a judeţului. 

Lunca şi Delta Dunării au un fundament cristalin, faliat, peste care se dispun depozite 
triastice, jurastice, sarmaşiene, pliocene şi apoi formaţiunile de luncă şi deltaice cuaternare. 
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Dobrogea de Nord se împarte la rândul ei în trei subunităţi: Masivul hercinic al Măcinului, 
format din şisturi cristaline epi – şi mezometamorfice şi roci sedimentare paleozoice străpunse de 
masive granitoide; Zona Tulcei, peste al cărei fundament cristalin se găsesc formaţiuni sedimentare 
predominant cretacice. Dobrogea Centrală, care ocupă partea de sud a judeţului este constituită 
dintr-un soclu cristalin peste care se dispun formaţiuni sedimentare jurasice. Întreaga unitate a 
Dobrogei de Nord, cu excepţia culmilor înalte din Munţii Măcinului şi a unor vârfuri şi abrupturi 
izolate, este acoperită de o cuvertură aproape continuă de loess şi depozite loessoide. 

 
Figura nr. 3  Geologia judeţului Tulcea 

 Din punct de vedere geomorfologic, oraşul Isaccea se află în unitatea Podişul Dobrogei, în 
subunitatea Masivul Dobrogei de Nord. 

 Masivul Dobrogei de Nord cuprinde Munţii Măcinului, Culmea Niculiţelului, Dealurile Tulcei, 
Podişul Babadagului şi Podişul Casimcei. 
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 Supuşi unei îndelungate eroziuni şi fragmentaţi tectonic, foştii munţi au acum înălţima unor 
dealuri, abia atingând în vârful Greci 467 m, în Munţii Măcinului. Spre Est Culmea Niculiţelului 
atinge 363 m. 
 
4.2.2 Seismicitatea zonei 

Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100-1/2013, Cod de proiectare 
seismică”, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure având 
intervalul mediu de recurenţă IMR= 225 ani cu 20% probabilitate de depășire în următorii 50 de ani, 
este ag = 0,25 g, conform hărţii de zonare din figura de mai jos. 

 

 
Figura nr. 4  Zonarea seismică în România 

În condiţiile seismice şi de teren din România, zonarea pentru proiectare a teritoriului în 
termeni de perioadă de control (colţ) TC, a spectrului de răspuns este prezentată în figura de mai 
jos, pe baza datelor instrumentale existente pentru componentele orizontale ale mişcăriilor 
seismice, conform STAS 11100/1-93. 
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Figura nr. 5  Zonarea seismică 

 
4.2.3 Caracterizarea amplasamentului din punct de vedere geologic 

Conform Normativului NP 074/2014, terenul de fundare al viitoarelor construcţii se 
încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat. 

 Studiul geotehnic realizat în amplasamentul viitoarelor lucrări a pus în evidență următoarea 
succesiune litologică: 

- 0,0 m ÷ 0,5 m: umplutură (bolovăniș); 

- 0,5 m ÷ 1,4 m: argilă prăfoasă cafenie cu oxizi de Fe, plastic vârtoasă; 

- 1,4 m ÷ 2,6 m: praf argilos, cenușiu cu oxizi de Fe, saturat; 

- 2,6 m ÷ 6,5 m: nisip cenușiu cu rar pietriș mic, saturat, predominant mediu îndesat; 

- 6,5 m ÷ 7,7 m: nisip cenușiu cu fragmente de cochilii și intercalații de materie organică, 
predominant mediu îndesat; 

- 7,7 m ÷ 8,3 m: nisip cenușiu, cu fragmente de cochilii, saturat, predominant mediu îndesat; 

- 8,3 m ÷ 9,5 m: nisip cenușiu cu fragmente de cochilii şi intercalații de materie organică, 
saturat, predominant mediu îndesat; 

- 9,5 m ÷ 10,7 m: nisip cenușiu cu fragmente de cochilii, mediu îndesat; 

- 10,7 m ÷ 12,9 m: nisip cenușiu cu rare fragmente de cochilii, saturat, îndesat; 

- 12,9 m ÷ 20,0 m: nisip cenușiu, saturat, mediu îndesat. 

Nivelul apei subterane a fost interceptat la adâncimea de 1,4 m. Nivelul apei subterane este 
în legatură directă cu nivelele Dunării. 
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Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probele prelevate din foraje au 
reliefat următoarele: 

- din punct de vedere granulometric, probele analizate se încadrează în categoria argilelor 
prăfoase, prafurilor argiloase, nisipurilor și nisipurilor cu pietriș; 

- după indicele de plasticitate (Ip), formațiunile coezive ale terenului de fundare se 
încadrează în categoria pământurilor cu plasticitate mijlocie, până la foarte mare (Ip = 12,9-49,7%). 

- după indicele de consistență (Ic), formațiunile coezive se încadrează în categoria 
pământurilor consistente la vârtoase (Ic = 0,53-0,97); 

- umflarea liberă, realizată pe primul strat de argilă prăfoasă, are valoarea de 118% și 
încadrează materialul în categoria pământurilor contractile cu activitate medie; 

Pe proba de apă prelevată din foraj s-a realizat analiza chimică, în scopul stabilirii 
agresivității apei asupra fierului şi betoanelor. Conform buletinului de analiză, proba prezintă 
agresivitate foarte slab carbonică față de betoane, iar față de metale, agresivitate medie. Conform 
NE12-1/2007, apa se încadrează în clasa XA1 (agresivitate chimică slabă). 

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a zonei studiate se face în 
conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001. Factorii de risc avuți în vedere sunt: cutremurele 
de pământ, inundațiile și alunecările de teren. Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică 
pe scara MSK este 71, cu o perioadă de revenire de cca. 50 ani. Inundații: aria studiată se 
încadrează în zona cu cantități de precipitații cuprinse între 100÷150 mm în 24 de ore, cu arii ce pot 
fi afectate de inundații datorită revărsării unui curs de apă. Alunecări de teren: zona în care se află 
amplasamentul cercetat, este caracterizată cu potențial scăzut de producere a alunecărilor, cu 
probabilitate „practic zero”. 
 
4.3 Clima 
4.3.1 Date climatologice ale zonei 

Teritoriul județului Tulcea aparţine sectorului cu climă continentală (ţinuturilor climatice ale 
Podişului Dobrogei). Regimul climatic general este caracterizat în partea continentală prin veri 
fierbinţi cu precipitaţii slabe şi prin ierni nu prea reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar şi cu 
frecvente intervale de încălzire care întrerup continuitatea în timp a stratului de zăpadă. 

Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează, în semestrul cald, prin predominarea 
advecţiilor lente de aer temperat-oceanic din V, care ajunge însă puternic transformat (încălzit şi 
relativ uscat), iar în semestrul rece, prin advecţia din N-E a maselor de aer cu caracteristici termice 
de aer arctic-continental şi prin advecţia din S-V a aerului mediteranean, cald şi umed. 

 Temperatura aerului este slab diferenţiată pe teritoriul județului. Mediile anuale sunt de 
11,0°C la Tulcea, 10,9°C la Mircea Vodă şi 10,7°C la Babadag. Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, 
coboară până la -1,5°C la Tulcea și -1,4°C la Babadag. Mediile lunii celei mai calde, iulie, urcă până 
la 22,9°C la Tulcea, 22,6°C la Mircea Vodă şi 22,4°C la Babadag şi Sulina. Mediile lunii celei mai 
calde, iulie, urcă până la 22,9°C la Tulcea, 22,6°C la Mircea Vodă şi 22,4°C la Babadag şi Sulina. 
Maximele absolute s-au înregistrat la Mircea Vodă: 39,5°C (20 august 1945). Minimele absolute au 
coborât până la -26,8°C la Tulcea în ziua de 24 ian. 1942 şi -26,0°C la Babadag, în ziua de 16 
februarie 1911). Numărul mediu al zilelor de îngheţ este de aproape 100. 

Vânturile au frecvenţe şi viteze variabile de la un loc la altul, în funcţie de relief. Frecvenţele 
medii anuale înregistrate la Tulcea indică predominarea vânturilor din N-V (17,1%) şi V (13,9%). La 
Mircea Vodă predomină vânturile din N-E (16,5%) şi E (15,2%). Frecvenţa medie anuală a calmului 
este foarte mare la Tulcea (42,4%) și mică la Mircea Vodă (20,4%). 

Vitezele medii anuale pe cele opt direcţii cardinale şi intercardinale oscilează între 0,8 şi      
3,4 m/s la Tulcea și între 2,0 şi 3,4 m/s la Mircea Vodă. 
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Figura nr. 6  Intensitatea vânturilor la nivelul oraşului Isaccea 

 

 
Figura nr. 7  Intensitatea precipitaţiilor la nivelul oraşului Isaccea 
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Precipitaţiile atmosferice înregistrează valori reduse. Cantităţile medii anuale sunt mai mici 
de de 450 mm (445 mm la Isaccea, 439 mm la Tulcea, 404 mm la Casimcea etc). Cantităţile medii 
lunare cele mai mari cad în luna iunie totalizând 63 mm la Mircea Vodă, 52,5 mm la Isaccea,      
52,5 mm la Tulcea și 51,6 mm la Babadag. Cantităţile medii lunare cele mai mici cad în luna 
februarie (34 mm la Mircea Vodă, 26,7 mm la Chilia Veche, 23,5 mm la Isaccea, 21,2 mm la 
Babadag) sau martie (27,2 mm la Tulcea). Majoritatea precipitaţiilor cad în semestrul cald, aversele 
fiind foarte frecvente. Cantităţile maxime căzute în 24 de ore au înregistrat valori deosebit de mari: 
243 mm la Sarichioi (30 august 1924), 219,2 mm la Sulina (29 august 1924) şi 110 mm la Babadag 
(8 septembrie 1902). 

Stratul de zăpadă are caracter episodic şi grosimi neînsemnate. Durata medie anuală este 
de cca 25 zile în E şi 30 zile în V. Grosimile medii decadale sunt în ianuarie şi februarie, de numai 3 
- 4 cm. Adâncimea de îngheţ a regiunii în care se află amplasamentul, este de 90-100 cm (conform 
STAS 6054-77). 

 
4.4 Regimul hidrografic 
4.4.1 Apele de suprafafţă 

Reţeaua hidrografică a teritoriului județului Tulcea se împarte în două mari grupe: una 
tributară fluviului Dunărea, care, împreună cu braţele sale, formează artera principală a acestei 
reţele şi alta tributară direct Mării Negre, care mărgineşte județul la est. Densitatea reţelei 
hidrografice (exclusiv Delta Dunării) este cuprinsă între 0,1 - 0,3 km/km2, pe zone locale de 
întindere redusă situate în est scăzând chiar sub 0,1 km/km2. 

Fluviul Dunărea izvorăşte din pantele răsăriteane ale Munţilor Pădurea Neagră, la o 
altitudine de 678 m deasupra nivelului mării. Fluviul se varsă în Marea Neagră prin trei braţe 
principale: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe. Lungimea totală a fluviului este de 2900 km, suprafaţa 
bazinului fiind de 817.000 km2. 

Dunărea curge în zona lucrării de la N-V la S-E şi are o lăţime de cca. 850 - 900 m între 
maluri albiei. Pantele oglinzii apei sunt 0,6 cm/km la debite mici (2000 m3/s) şi 2,7 cm/km la debite 
mari (15.000 m3/s). În anii bogaţi în precipitaţii, albia majoră a fluviului se inundă pe o perioadă de 
2,5 luni. Nivelele cele mai ridicate ale apei se constată în perioada mai – iunie, iar cele mai scăzute 
în perioada septembrie – octombrie. 

Debitul mediu multianual este de 6.300 m3/s, cu variaţii între 9.500 m3/s în anii foarte ploioşi 
şi 4.000 m3/s în anii foarte secetoşi. 

 Volumul mediu anual de apă scursă este de 199 miliarde m3. Volumul maxim de apă scursă 
este de 64,3 miliarde m3, primăvara (aprilie – iunie), iar volumul minim de apă scursă este de      
33,4 miliarde m3, toamna (septembrie – noiembrie). Cel mai mare debit cunoscut s-a produs în anul 
1897, când la staţia hidro de la Ceatal Ismail s-a estimat o valoare de 19.000 m3/s. 

Din punct de vedere hidrologic, în secţiunea Isaccea pe Dunăre etiajul local este la cota        
+ 0,69 m față de cota „0” mMN Sulina. 

Pentru fluviul Dunărea la Isaccea, debitele, asigurările şi nivelurile corespunzătoare care au 
fost avute în vedere la stabilirea cotei coronamentului cheurilor şi cotei platformelor, sunt 
următoarele: 
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Debite maxime (mc/sec) cu asigurarea: 

1% 2% 5% 10% 20% 50% 
16.250 16.080 14.300 13.370 12.300 10.880 

Debite minime (mc/sec) cu asigurarea: 

50% 80% 95% 
2800 2180 1760 

 

Niveluri (faţă de etiaj local Isaccea) corespunzătoare debitelor maxime cu asigurarea: 

1% 2% 5% 10% 20% 50% 
+6.25 +6.23 + 5.72 +5.46 +5.19 +4.64 

Niveluri (faţă de etiaj local Isaccea) corespunzătoare debitelor minime cu asigurarea: 

50% 80% 95% 
+0.37 +0.01 -0.28 

 
În funcţie de variaţiile anuale ale nivelelor Dunăii în zona Isaccea, se pot programa lucrările 

de reabilitare şi modernizare a infrastructurii portuare. 

 Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie este de 2,2 – 2,4 t/s, pe când debitul de 
aluviuni târâte (elemente de mărimea pietrişului şi bolovănişului) este de numai 22 kg/s. 

 Curgerile de sloiuri apar în 80 % dintre ierni, când durează în medie 35-45 zile. Regimul de 
gheţuri în condiţiile unor ierni blânde este nesemnificativ. Gheaţa se topeşte la sfârşitul lui februarie 
– începutul lui martie. Podul de gheaţă se formează în cca. 50-60 % din ierni, având o durată medie 
de 35-45 zile (domeniu de variaţie 1 – 84 zile). Iarna pot apare şi zăpoare, cel mai apropiat punct 
periculos fiind la Cotul Pisicii (Galaţi). 

 
4.4.2 Apele subterane 

În spaţiul hidrografic Dobrogea – Litoral au fost identificate un număr de 10 corpuri de ape 
subterane, conform figurii de mai jos. Din aceste 10 corpuri de apă subterane identificate, 4 aparţin 
tipului poros – permeabil (depozite holocene, pleitocen medii – superioare, jurasic - cretacice), 4 
corpuri aparţin tipului fisural – carstic (dezvoltate în depozite de vârstă triasică şi sarmaţiană) şi 2 
corpuri aparţin tipului carstic – fisural (de vârstă jurasică). 

Unul din corpurile de apă subterană şi anume RODL07 a fost delimitat în zona de luncă a 
Dunării fiind dezvoltat în depozite aluviale poros – permeabile, de vârstă cuaternară. Fiind situat 
aproape de suprafaţa terenului, el prezintă nivel liber. 

Patru corpuri de apă subterană şi anume RODL01 (Tulcea), RODL02 (Babadag), RODL03 
(Hârşova – Ghindăreşti) şi RODL04 (Cobadin – Mangalia) sunt de tipul fisural – carstic, fiind 
dezvoltate în roci dure, predominnat calcaroase. Unul dintre aceste corpuri este transfrontalier 
(RODL04).  

Alte patru corpuri de apă subterană şi anume RODL05 (Dobrogea centrală), RODL07 (Lunca 
Dunării), RODL09 (Dobrogea de nord) şi RODL10 (Dobrogea de sud) sunt de tip poros – permeabil. 
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Figura nr. 8  Delimitarea corpurilor de apă subterană 

Un corp şi anume RODL06 (Platforma Valahă) este sub presiune, fiind cantonat în depozite 
barremian – jurasice şi are o importanţă economică semnificativă. Acest corp este tranfrontalier. 

Este de subliniat faptul că un corp, şi anume RODL07 (Lunca Dunării – Hârşova - Brăila), 
dezvoltat atât în spaţiul hidrografic Ialomiţa – Buzău cât şi în Dobrogea – Litoral, a fost atribuit 
pentru administrarea ABA Dobrogea – Litoral datorită dezvoltării sale predominante în spaţiul 
hidrografic Dobrogea – Litoral. De asemenea, corpul RODL06 care se extinde pe teritoriile direcţiilor 
Dobrogea – Litoral, Ialomiţa – Buzău şi Argeş – Vedea a fost atribuit pentru administrarea DA 
Dobrogea – Litoral. 
 

4.5 Biodiversitate 

4.5.1 Date generale privind vegetaţia 

Pe fondul general al climatului de stepă, relieful muntos şi deluros al horstului dobrogean, ca 
şi întinderile suprafeţe din Delta Dunării şi complexul lacustru Razem, intervin ca elemente de 
diferenţiere a potenţialului ecologic ce asigură diversitatea biogeografică a judeţului. 
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Figura nr. 9  Vegetaţia judeţului Tulcea 

Zona stepei, extinsă în partea estică şi vestică a judeţului, este puternic transformată de 
influenţa antropică, în urma căreia a fost desţelenită (95%) şi transformată într-o stepă cultivată. 
Numai pe colinele pietroase au mai rămas petice de pajişti stepice, în general puternic modificate. 

Zona silvostepei ce înconjură ca o fâşie îngustă masivul forestier nord – dobrogean, a fost 
defrişată pe 85% din suprafaţă. Au mai rămas insule mici de păduri de stejar pufos (Quercus 
pubescens) pur sau cu cărpiniţă (Carpinus orientalis) şi stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora). 
Condiţiile ecologice specifice Dobrogei au permis existenţa multor elemente sudice rare: Calutea 
arborescens, Cotoneaster melanocarpa, Paliurus spina  christi, Pirus elaeagrifolia. 

Zona pădurilor de foioase, extinsă în Munţii Măcinului, podişurile Niculiţel şi Babadag, este 
alcătuită din păduri xeroterme de stejar pufos cu mojdrean şi cărpiniţă, în care dominante sunt e 
submediteraniene, alături de cele balcanice, formând pădurile de gorun, şleaurile dobrogene cu tei, 
frasin şi carpen. Caracteristicile sunt elementele taurico – caucaziene montane (Fraxinus 
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cariariifolia, Celtis glabrata, Galanthus plicatus, Fagus taurica) şi arboretele relicte de Fagus 
orientalis şi Quercus frainetto. În pajişti apare frecvent sadina (Chrysopogon gryllus). 

Vegetaţia azonală şi intrazonală. În lunca şi Delta Dunării caracteristice sunt. Sălcetele, 
plopişurile, vegetaţia hidrofilă de bălţi şi plaurul. Pădurile Letea şi Caraoman sunt constituite din 
stejar pedunculat, stejar brumăriu, frasini ponto- balnici (Fraxinus holotricha şi F. angustifolia) alături 
de plopul alb (Plopus alba), arinul negru (Alnus glutinosa), cu multe plante agăţătoare ca: Vitis 
silvestris, Periploca graeca (unicate europene). Pe nisipuri în jurul acestor păduri, sunt frecvente 
salcia de nisip (Salix rosmarinifolia), cătina albă (Hippophae rhamnoides) şi cătina roşie (Tamarix 
gallica). Local, pe unele grnduri din deltă, apar şi complexe de vegetaţie halofilă. Vegetaţia 
arenacee a nisipurilor marine este bogată în elemente rare pontice şi submediteraneene 
(Canvolvulus persicus, Carex colchica, Alyssum borzeanum, Esphedra distachya etc). 
 
4.5.2 Date generale privind fauna 

Fauna judeţul Tulcea este eterogenă, dominând cea de stepă şi în asociaţiile silvostepei: 
dihorul pestriţ de stepă, grivanul pitic, popândăul, şarpele rău (elemente pontice). 

 

 
Figura nr. 1  Fauna judeţului Tulcea 

Abundente sunt cele submediteraneene: Eryx jaculus turcicus (foarte rar), vipera cu corn, 
broasca ţestoasă de uscat, guşterul de pădure, şopârliţa, broasca de pământ. În masivul forestier 
fauna este tipic de pădure: căprior, jder de copac, mistreţ, pisică sălbatică, pârşi, bufniţă, acvilă 
ţipătoare (ocrotită). Numeroase sunt elementele mediteraneene: cănăraş, codobatură cu cap negru, 
vrabia negricioasă, termite, călugăriţa. De asemenea, endemismele: ciocănitoarea lilford, Schendila 
dobrogica. 
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4.6 Areale sensibile 

Arealele sensibile identificare în zona ampalsamentului sunt: 

- ariile protejate (situri Natura 2000, monumente ale naturii); 
- zonele locuite aflate în apropierea amplasamentului. 

 
4.6.1 Arii protejate (situri Natura 2000, monumente ale naturii) 

Lucrările propuse se vor executa în interiorul teritoriului portuar aflat deja în administrarea 
beneficiarului, CN APDM SA. Nu vor exista extinderi ale suprafețelor ocupate față de situația 
actuală. Folosința terenurilor va rămâne neschimbată. Operațiunile derulate în port vor fi aceleaşi, 
respectiv operațiuni de încărcare/descărcare a navelor la cheu şi de depozitare temporară a 
mărfurilor pe platformele din spatele cheurilor. 

Aşa cum se poate observa din figura de mai jos, în zona amplasamentului, lucrările propuse 
se află în imediata vecinătate a sitului Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării, practic la limita 
acesteia. 

 
Figura nr. 21  Amplasarea lucrărilor din portul Isaccea faţă de siturile Natura 2000 

Deasemenea, amplasamentul lucrărilor propuse se învecinează, pe partea de uscat, cu situl 
Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoe. 
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4.6.2 Zone locuite aflate în apropierea amplasamentului 

Oraşul Isaccea este situat în partea de nord-vest a judeţului Tulcea, la 36 km distanţă de 
municipiul Tulcea. 

Dovezile arheologice şi epigrafice atestă că localitatea este străveche. Mai întâi pe aceste 
meleaguri au existat geţii pomeniţi de Herodot peste care în secolul III î.e.n. au venit celtii ce aveau 
sa întemeieze mai multe orase printre care Aegissus (Tulcea), Arrubium (Macin), şi Noviodunum 
(Isaccea), ultimul aflat lânga asezarea dacica Genucla. Ruinele acestei cetăţi să văd şi astăzi, fiind 
mândria locală, investigată de cercetători români dar şi din alte ţări. Parte a imperiului roman, apoi 
trecând sub stăpânire otomană, oraşul are parte de perioade de înflorire economică. El devine cel 
mai mare depozit al armatelor otomane, ceea ce îi conferă un loc important în Imperiu. Apariţia pe 
harta politică şi socială a armatei ruse şi războiaiele necontenite împotriva Imperiului Otoman face 
ca Isaccea să cadă pradă furiei acestor confruntări şi să fie distrusă şi arsă până la temelii. Cu toate 
acestea, populaţia rămâne pe acest teritoriu şi oraşul este mereu reconstruit, până după războiul din 
1877-1878, când întreaga Dobroge este alipită României. 

Situată fiind pe malul Dunării maritime, în dreptul localității s-a dezvoltat un port, în care se 
derulează operațiuni de încărcare a cerealelor şi a pietrei exploatate din carierele apropiate, 
Revărsarea şi Niculițel. 
 
5 IMPACT POTENŢIAL 

Impactul potenţial asupra factorilor de mediu pe care l-ar putea avea lucrările propuse vor fi 
luate în considerare atât pe perioada de execuţie a lucrărilor cât şi pe perioada de operare a 
danelor. 

Se vor lua în considerare factorii care vor fi potenţial afectaţi precum şi măsurile care se 
impun pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea acestui impact potenţial, fiind evidenţiate toate 
tipurile de activităţi. 

 

5.1 Impactul potenţial pe perioada de realizare a lucrărilor, precum şi pe cea de exploatare 

Impactul potenţial în perioada de realizare a lucrărilor, precum şi în cea de exploatare, 
caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acţionează, precum şi măsurile de evitare, reducere 
sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate in continuare. Din analiza 
tabelelor de mai jos rezultă că impactul negativ se realizează in principal pe perioada de 
implementare a proiectului şi este local. Realizarea lucrărilor va conduce la o intensificare a 
traficului, în special de produse de carieră, dar, posibil şi cereale, fără influenţe negative majore 
asupra caracteristicilor de mediu, datorită particulelor de mici dimensiuni (praf, pulberi, etc). 

 

5.2 Impactul potenţial asupra populaţiei, folosinţelor, bunurilor materiale şi a sănătăţii umane, incluzând 
luarea în considerare a zgomotului şi vibraţiilor 

Impactul potenţial asupra populaţiei, folosinţelor, bunurilor materiale şi a sănătăţii umane, 
incluzând luarea în considerare a zgomotului şi vibraţiilor este prezentat in Tabelul 2 de mai jos. Din 
analiza tabelului 2, rezultă că impactul negativ se manifestă numai pe perioada de realizare a 
lucrărilor. Pe perioada de operare a lucrărilor, se manifestă un impact pozitiv ca urmare a creşterii 
traficului de mărfuri, deci implicit se estimează o creştere a numărului de locruri de muncă pentru 
populaţia din zonă.  

 Ca urmare a măsurilor propuse, impactul potenţial este diminuat. 
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 Tabelul nr. 2  Impactul potenţial asupra populaţiei, folosinţelor, bunurilor materiale şi a sănătăţii umane, 
incluzând luarea în considerare a zgomotului şi vibraţiilor 

Nr. 

crt 
Activitatea Impact potenţial 

Natura 
impactului 

Extinderea 
impactului 

Magnitudinea 
Măsuri de 

evitare/diminuare 
Impact remanent 

1 

Execuţie 
lucrări 

 

Zgomot şi vibraţii produse 
de utilaje 

Temporar, 
direct, pe 
perioada 
lucrărilor 

Funcţie de 
starea utilajelor, 

de specificul 
activităţii şi de 

numărul 
utilajelor ce 

funcţionează 
concomitent. 

 

 

Semnificativ, in 
zona lucrărilor 

-reducerea  la minimum 
necesar a timpilor de 
funcţionare a utilajelor; 

-evitarea pe cât posibil a 
suprasolicitărilor 
instalaţiilor, monitorizarea 
parametrilor de funcţionare 
a instalaţiilor pentru 
depistarea şi înlăturarea în 
timp util a unor eventuale 
defecţiuni, uzuri avansate 
etc; 

-respectarea normelor 
privind lubrefierea şi 
întreţinerea diverselor 
angrenaje 

Nu are 

 

2 
Posibile accidente de 

circulaţie în zona lucrărilor 
Direct Local 

Semnificativ, 
dacă nu se iau 

măsuri de 
semnalizare 

corespunzătoare 
a lucrărilor 

Semnalizarea 
corespunzătoare a lucrărilor 

 

Numai în caz de 
accident cu vătămare 

corporala sau 
avariere vehicol 

3 

Trafic 
asociat 

şantierului 

 

Producere zgomot  şi 
vibraţii 

 

Temporar, 
pe perioada 

lucrărilor, 
direct 

 

Local 

 

Funcţie de tipul 
de transport 

(greu, muncitori 
la locul de 

muncă, etc), de 
starea drumului 
şi a imobilelor 
aflate la drum 

Traficul greu prin zone 
locuite se va efectua cu 

reducerea vitezei la minim - 
30 km/oră 

 

În cazul în care nu se 
respectă restricţiile 

de viteză la trecerea 
prin localităţi, pot 

apare deteriorări la 
locuinţe ca urmare a  

vibraţiilor 
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Nr. 

crt 
Activitatea Impact potenţial 

Natura 
impactului 

Extinderea 
impactului 

Magnitudinea 
Măsuri de 

evitare/diminuare 
Impact remanent 

4 
Murdărire drumuri publice 

 

Temporar, 
pe perioada 

lucrărilor, 
direct 

 

Local 

 

Semnificativ, 
dacă nu se iau 

măsuri 

 

Se vor prevedea puncte de 
curăţire manuală sau 

mecanizată a pneurilor la 
iesirea din zona şantierului. 

Nu are 

5 

Poluare aer ca urmare a 
traficului 

 

Temporar, 
direct, pe 
perioada 
lucrărilor 

Local 

 

Funcţie de 
starea 

vehiculelor de 
transport, şi de 

starea 
drumurilor 

 

- întreţinere 
corespunzătoare a 
vehiculelor (asigurare revizii 
tehnice periodice) 

- folosirea de utilaje şi 
camioane de generaţie 
recentă, prevăzute cu 
sisteme performante de 
minimizare şi reţinere a 
poluanţilor evacuaţi în 
atmosferă 

Nu este cazul 

 

6 
Poluare aer –transport 

material pulverulent 

Temporar, 
pe perioada 

lucrărilor 
Local Locală 

Transport acoperit al 
materialelor pulverulente 

Nu este cazul 

 

7 

Perioada 
de operare 
a lucrărilor 

 

Pozitiv, pe termen lung 
prin creşterea tranzitului 

de mărfuri, creşterea 
nivelului de trai la nivelul 

oraşului Isaccea prin 
creşterea numărului de 

locuri de muncă 

Direct 

 

Zona de 
realizare a 
lucrărilor 

 

Implicaţii 
pozitive asupra 

stabilităţii 
drumului 

 

Nu este cazul Pozitiv 



Elaborare documentaţie pentru obţinerea finanţării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul: 
“Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară” 

Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu 
 

 35

5.3 Impactul potenţial asupra florei şi faunei  

Impactul potenţial asupra asupra florei şi faunei, incluzând luarea în considerare a 
zgomotului şi vibraţiilor este prezentat in tabelul 3 de mai jos. 

Lucrările de reabilitare/ modernizare preconizate în Portul Isaccea, se află pe teritoriul 
actual al portului, care se află în concesiunea CN APDM SA Galaţi. Având în vedere faptul că 
zona în care se desfăşoară lucrările se află la limită, dar în exteriorul sitului Natura 2000 
ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoe şi respectiv sitului Natura 2000 
ROSCI0065 Delta Dunării, se poate spune că siturile nu vor fi afectate în mod direct de 
modernizarea infrastructurii portuare, iar impactul va fi nesemnificativ la nivelul siturilor. 

 

5.4 Impactul potenţial asupra aerului şi climei 

Impactul potenţial asupra aerului şi climei este prezentat in tabelul 4  de mai jos.  

Impactul este negativ, local şi numai în perioada de realizare a lucrărilor. În perioada de 
operare, lucrările nu vor avea impact asupra climei mai mare decât cel înregistrat înainte de 
realizarea lucrărilor. Se poate înregistra un impact potenţial asupra calităţii aerului în zona 
punctului de încărcare/descărcare datorită particulelor de mici dimensiuni care se regăsesc în 
materialele de carieră (praf, pulberi, etc) dar acesta este numai local fără a afecta populaţia din 
zonele limitrofe amplasamentului. 

 

5.5 Impactul potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane 

Impactul potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al corpurilor de apă de suprafaţă 
şi subterane este prezentat în tabelul 5 de mai jos. Impactul este negativ, local şi numai pe 
perioada de realizare a lucrărilor. Pe perioada de operare, lucrările executate au impact pozitiv 
ca urmare a stopării eventualelor erodări de mal în zona amplasamentului prin consolidarea 
cheului preat de tip înclinat. 

 

5.6 Impactul potenţial asupra solului 

Impactul potenţial asupra solului este prezentat în tabelul 6 de mai jos. Impactul este 
negativ în perioada de execuție a lucrărilor, dar nesemnificativ. 
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Tabelul nr. 3  Impactul potenţial asupra asupra florei şi faunei, incluzând luarea în considerare a zgomotului şi vibraţiilor 

Nr. 

crt 
Activitatea Impact potenţial 

Natura 
impactului 

Extinderea 
impactului 

Magnitudinea Măsuri de evitare/diminuare 
Impact 

remanent 

1. 

Amplasamentul 
lucrărilor 

Pierderea vegetatie ca 
urmare a ocupării  

temporare de teren cu 
organizarea punctului de 

lucru şi utilaje 

Impact 
nesemnificativ, 

temporar şi 
local 

Local Redusă 
Respectare culoar de lucru şi 
amplasament organizare punct de 
lucru 

Funcţie de 
aplicarea 

măsurilor de 
protecţie 

2. 
Poluare accidentală cu 
hidrocarburi sau alte 

substanţe 

Temporar, 
local, asupra 

avifaunei 
Local Redusă Revizii periodice ale utilajelor 

Nu a fost 
identificat 

3. 
Poluare vegetaţie cu praf şi 

imisii de la motoarele 
utilajelor 

Impact 
nesemnificativ, 

temporar si 
local asupra 

vegetaţiei 
terestre 

Local Redusă 

Evitarea funcţionării în gol a 
motoarelor 

Asigurare revizii tehnice periodice a 
utilajelor 

Evitare manevrare material pulve-
rulent în perioade de vânt puternic 

Nu a fost 
identificat 

4. Producere zgomot şi vibraţii 
Temporar, pe 

perioada 
lucrărilor 

Local 

Funcţie de tipul 
utilajelor şi al 
mijloacelor de 

transport 

Revizii periodice ale utilajelor 

Utilizarea de utilaje care respectă 
prevederile H.G. 1756/20061 

Nu a fost 
identificat 

 

5. 

Trafic asociat 
şantierului 

Poluare aer ca urmare a 
transportului materialelor 
pulverulente şi depunere 

pulberi pe vegetaţie 

Temporar, pe 
perioada 
lucrărilor 

Local Locală 
Transport acoperit al materialelor 

pulverulente 
Nu este cazul 

6. Poluare aer ca urmare a 
traficului 

Temporar, pe 
perioada 
lucrărilor 

Local 

Funcţie de  
starea vehiculelor 
de transport, de 
durata lucrărilor 

Întreţinere corespunzătoare a 
vehiculelor (asigurare revizii tehnice 
periodice) 

Nu este cazul 

                                                           
1 Hotărârea Guvernului nr 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor- M.Of. 48/22.01. 2007 



Elaborare documentaţie pentru obţinerea finanţării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul: 
“Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară” 

Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu 
 

 37

Nr. 

crt 
Activitatea Impact potenţial 

Natura 
impactului 

Extinderea 
impactului 

Magnitudinea Măsuri de evitare/diminuare 
Impact 

remanent 

7. 
Perioada de 

operare a 
lucrărilor 

Poluare aer ca urmare a 
traficului  în zona 
amplasamentului  

Depuneri de 
poluanţi gazoşi 
pe vegetaţia de 

la marginea 
drumului 

Local 

Redusă, având în 
vedere şi traficul 

redus. Dar 
depinde de 

starea tehnică a 
maşinilor din 

trafic. 

Întreţinere corespunzătoare a 
vehiculelor (asigurare revizii tehnice 
periodice) 

Nu  este cazul 

 



Elaborare documentaţie pentru obţinerea finanţării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul: 
“Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară” 

Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu 
 

 38

 
Tabelul nr. 4 Impactul potenţial asupra aerului şi climei 

Nr. 

crt 
Activitatea Impact potenţial Natura impactului 

Extinderea 
impactului 

Magnitudinea 
Măsuri de 

evitare/diminuare 
Impact 

remanent 

1. 

Mişcarea pământului 
(curăţarea terenului) 

şi manevrarea 
materialelor 
pulverulente 

Poluare cu particule în 
suspensie Temporar 

Locală, pe 
termen scurt 

Emisiile de praf variază 
adesea în mod substanţial 

de la o zi la alta, funcţie 
de operaţiile specifice, 

condiţiile meteorologice 
dominante 

Reducerea inălţimii la 
descărcarea cupei 

buldozerului 

Evitarea execuţiei 
lucrărilor în perioadele de 

vânt foarte puternic 

Nu este cazul 

2. 

Trafic asociat 
şantierului 

Poluare aer ca urmare 
a transportului 
materialelor 
pulverulente 

Temporar, pe 
perioada lucrărilor 

Local Locală 
Transport acoperit al 

materialelor pulverulente 
Nu este cazul 

3. 
Poluare aer ca urmare 

a traficului 
Temporar, pe 

perioada lucrărilor 
Local 

Funcţie de starea 
vehiculelor de transport 

Întreţinere 
corespunzătoare a 

vehiculelor (asigurare 
revizii tehnice periodice) 

Nu este cazul 

4. 
Perioada de operare 

a lucrărilor 

Poluare aer ca urmare 
a traficului  în zona 
amplasamentului 

Depuneri de 
poluanţi gazoşi pe 
vegetaţia existentă 

în zona 
amplasamentului 

Local 

Redusă, având în vedere 
şi traficul redus. Depinde 

de starea tehnică a 
maşinilor din trafic. 

Întreţinere 
corespunzătoare a 

vehiculelor (asigurare 
revizii tehnice periodice) 

Nu este cazul 
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Tabelul nr. 5 Impactul potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane 

Nr.
crt 

Activitatea Impact potenţial 
Natura 

impactului 
Extinderea 
impactului 

Magnitudinea Măsuri de evitare/diminuare 
Impact 

remanent 

1. 
Organizarea de 

şantier 

Poluare accidentală cu 
ape uzate menajere 

neepurate 

Direct, pe 
termen scurt 

Local Redusă 
Utilizarea toaletelor ecologice şi a 

bazinelor vidanjabile 
Nu are 

2. 
Amplasament 

lucrare 

Poluare accidentală cu 
deşeuri sau diverse 

materiale 

Direct, pe 
termen scurt 

Local Redus 

Managementul corect al 
deşeurilor 

Interzisă depozitarea materialelor 
şi deşeurilor in apropierea 

surselor de apă de suprafaţă. 

Informare zilnică privind prognoza 
meteorologică  

Nu are 

Creşterea temporară a 
concentraţiei de materii 
în suspensie datorită 
operaţiei de dragare  

Direct, pe 
termen scurt 

Local Redus 

Efectuarea operaţiei de dragare 
pe o perioadă cât mai scurtă de 

timpsi în afara perioadei de 
reproducere a speciilor de peşti şi 

amfibieni din zona respectivă  

Nu are 

3. 
Perioada de 

operare a 
lucrărilor 

Poluare accidentală prin 
scurgeri accidentale de 

combustibili, ape de 
satină sau alte categorii 
de ape reziduale de la 

nave 

Direct Local Redusă 
Realizarea lucrărilor permanente 

propuse ca soluţie finală 
Nu are 
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 Tabelul nr. 6 Impactul potenţial asupra solului 

Nr. 

crt 
Activitatea Impact potenţial 

Natura 
impactului 

Extinderea 
impactului 

Magnitudinea 
Măsuri de 

evitare/diminuare 
Impact 

remanent 

1. 
Organizare de 

şantier 

 

 

 

Amplasamentul 
lucrărilor 

Ocuparea  temporară  
a terenului  pentru 

organizarea punctului 
de lucru 

Temporar, 
local 

Locală Redus  

Delimitarea strictă a 
organizării punctului de 

lucru 

Redare teren in starea 
iniţială la terminarea 

lucrărilor 

Nu are 

2 

Poluare chimica şi 
biologica a solului şi 

subsolului ca urmare a 
evacuărilor de ape 
uzate neepurate 

Temporar, pe 
perioada 
lucrărilor 

Local Redus 
Utilizare de wc-uri 

ecologice 
Nu are 

3 

Deversări accidentale 
ale unor 

substanţe/compuşi 
chimici direct pe sol 

Temporar, pe 
perioada 
lucrărilor 

Local Redus  

Depozitarea şi 
manipularea substanţelor/ 
compuşilor se va face  în 

condiţii de siguranţă 

Nu are 

4 

Trafic asociat 
şantierului şi 
perioadei de 

operare a 
lucrărilor 
executate 

Posibilitatea    
contaminării solului cu 

Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 
Mn, 

Temporar, pe 
perioada 

lucrărilor sau 
a circulaţiei 
vehiculelor 

Local 

Funcţie de tipul de 
transport (greu, 

muncitori la locul 
de muncă, etc), de 
starea vehiculelor, 
de combustibilul 

utilizat 

Revizii tehnice periodice Nu sunt 

5 
Perioada de 

operare a 
lucrărilor 

Poluare aer, sol ca 
urmare a traficului 

Local 

De o parte şi 
alta a 

amenajarii la 
max 10m 

Redus  
Utilizarea de autovehicule 
cât mai puţin poluatoare 

Nu are 
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5.7 Impactul potenţial asupra peisajului şi mediului vizual 

Impactul potenţial asupra peisajului şi mediului vizual este prezentat in tabelul 7 de mai 
jos şi se înregistrează numai pe perioada de realizare a lucrărilor. Pe perioada de operare, 
impactul este pozitiv ca urmare a reabilitării amplasamentului. 

Tabelul nr. 7 Impactul potenţial asupra asupra peisajului şi mediului vizual 

Nr.crt Activitatea Impact potenţial 
Natura 

impactului
Extinderea 
impactului 

Magnitudinea 
Măsuri de 

evitare/diminuare
Impact 

remanent 

1. 
Amplasamentul 

lucrărilor 

În perioada de 
construcţie, 

impactul vizual 
este caracteristic 

activităţii de şantier 

Locală, 
temporară 

Local  Redusă 

Plan de 
management de 

mediu elaborat de 
constructor 

Nu are 

2. 
Perioada de 

operare a 
lucrărilor 

Impact pozitiv în special asupra locuitorilor oraşului Isaccea, ca urmare a lucrărilor de modernizare 
şi a creşterii tranzitului de mărfuri 

La terminarea lucrărilor, terenul ocupat temporar este redat stării iniţiale 

 

5.8 Impactul potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural 

În amplasamentul portului, unde se vor executa lucrările de reabilitare şi modernizare, sau 
în imediata apropiere a acestuia, nu se regăsesc monumente istorice sau alte construcţii ce 
aparţin patrimoniului istoric şi cultural. 

 

5.9 Impactul produs de organizarea de şantier 

Impactul produs de organizarea de şantier este prezentat in tabelele 2, 5 şi 6 de mai sus 
şi se înregistrează numai pe perioada de execuţie a lucrărilor. La terminarea lucrărilor, terenul 
ocupat temporar este redat folosinţei iniţiale. 

Ca urmare a măsurilor propuse, impactul potenţial identificat în tabelele 3 – 7 este 
diminuat. 

 

5.10 Impactul produs de deşeuri  

Pentru evaluarea impactului deşeurilor asupra elementelor de mediu şi a comunităţilor 
locale (tabelul 8 de mai jos), pe perioada de execuţie a lucrărilor, s-a utilizat următoarea 
matrice: 
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 Receptori 
Probabilitatea de aparitie 

A B C D E 

Severitatea 
impactului AE
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  ş
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0 Fără efect      

1 Efect foarte redus      

2 Redus       

3 Mediu      

4 Mare      

5 Foarte mare      

 

Ca urmare a măsurilor propuse, impactul potenţial al deşeurilor produse pe perioada 
desfăşurării lucrărilor este diminuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelul nr. 8  Impactul produs de deşeurile generate in perioada de implementare a proiectului: 
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  ACTIVI-
TATE/ 

SURSA 

 

IMPACT 

RECEPTOR 
MASURI DE 
REDUCERE, 

COMBATERE 
şi PREVENIRE 

IMPACT 
REZIDUAL şi 

RISC 

RECEPTOR 

AE
R

 

AP
A 

SO
L 

FL
O

R
Ă 
ŞI

 
FA

U
N
Ă 

R
ES

U
R

SE
 

C
O

M
U

N
IT

TA
E AE

R
 

AP
A 

SO
L 

FL
O

R
Ă 
ŞI

 
FA

U
N
Ă 

R
ES

U
R

SE
 

C
O

M
U

N
IT

TA
E 

Producerea,  
colectarea 
deşeurilor, 
depozitarea 
temporară şi 
evacuarea 
deşeurilor în 
perioada de  
şantier 

Deşeuri 
necontrolate 
pe şantier, în  
detrimentul 
animalelor, 
deşeuri 
posibil toxice 
pentru plante 
şi sol.  

 

Deşeurile 
alimentare 
depozitate 
necontrolat  
sau în  
tomberoane 
deschise, 
atrag 
animalele 
care pot 
răspândi boli.  

 

0 E2 E3 E3 

 

E4 E1 

Proiectare şi 
conditii 
preliminare 

Reciclarea şi 
reducerea 
deşeurilor fac 
parte din 
proiect.  

Zonele cu 
deşeuri trebuie 
să fie bine 
proiectate şi 
adecvate pentru 
locaţie (nu un 
scop ulterior pe 
şantier)  

 

Echipamente 

Vehicule 
corespunzatoar
e şi autorizate 
pentru transport 
deşeuri 
menajere 

Containere 
acoperite şi 
corespunzător 
etichetate 
pentru  
depozitare 

Instalaţii pentru 
deşeuri 
periculoase 

 

 

Producerea 
deşeurilor, 
nevoia de a 
depozita şi 
transporta 
deşeuri  

Depozitarea 
substanţelor 
periculoase în 
condiţii de 
siguranţă. 

Utilizarea 
spaţiului 
delimitat al 
depozitului 
ecologic   

 

Atragere 
animale  

 

0 0 0 E2 E2 0 
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  ACTIVI-
TATE/ 

SURSA 

 

IMPACT 

RECEPTOR 
MASURI DE 
REDUCERE, 

COMBATERE 
şi PREVENIRE 

IMPACT 
REZIDUAL şi 

RISC 

RECEPTOR 

AE
R

 

AP
A 

SO
L 

FL
O

R
Ă 
ŞI

 
FA

U
N
Ă 

R
ES

U
R

SE
 

C
O

M
U

N
IT

TA
E AE

R
 

AP
A 

SO
L 

FL
O

R
Ă 
ŞI

 
FA

U
N
Ă 

R
ES

U
R

SE
 

C
O

M
U

N
IT

TA
E 

Producerea,  
colectarea 
deşeurilor, 
depozitarea 
temporară şi 
evacuarea 
deşeurilor in 
perioada de  
şantier 

Lipsa 
separării duce 
la costuri 
suplimentare 
întrucât 
deşeurile sunt 
clasificate în 
categoria cea 
mai înaltă de 
risc.  

 

0 E2 E3 E3 E4 E1 Management 

Planuri şi 
proceduri 
adecvate.  

Evidenţa 
gestiunii 
deşeurilor 
conform HG 
856/20022. 
Programe de 
instruire şi 
constientizare  

Separarea şi 
colectarea 
regulată a 
deşeurilor.  

Opţiuni de 
reciclare a 
deşeurilor  

Evacuarea 
regulată a 
deşeurilor. 

Documentaţie 
completă pentru 
transferul 
deşeurilor, 
conform 
Ordinului nr. 
986/2.188/821/2
0063  

 

 

 0 0 0 E2 E2 0 

                                                           
2 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase.- publicată în M.Of. nr. 659/2002 
3 Ordinul nr. 986/2.188/821/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului şi al ministrului economiei şi comerţului  pentru   modificarea şi completarea Ordinului nr. 2/211/118/2004 al ministrului 
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului economiei şi 
comerţului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României – publicat în 
M.Of. nr. 66/29.01.2007 
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  ACTIVI-
TATE/ 

SURSA 

 

IMPACT 

RECEPTOR 
MASURI DE 
REDUCERE, 

COMBATERE 
şi PREVENIRE 

IMPACT 
REZIDUAL şi 

RISC 

RECEPTOR 

AE
R

 

AP
A 

SO
L 

FL
O

R
Ă 
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FA
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R
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L 
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O

R
Ă 
ŞI
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U
N
Ă 

R
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U
R

SE
 

C
O

M
U

N
IT

TA
E 

Producerea,  
colectarea 
deşeurilor, 
depozitarea 
temporară şi 
evacuarea 
deşeurilor in 
perioada de  
şantier 

Neîndeplinire
a aplicării 
Obligaţiei de 
Precauţie 

 

0 E2 E3 E3 E4 E1 Comportament 

Deşeurile vor fi 
separate în saci 
de polietilena şi 
transportaţi în 
containere 
corespunzatoar
e din santier.  

Colectarea 
selectivă a 
deşeurilor 

Echipamente 

Personal 
pregătit şi 
echipamente 
adecvate 
pentru astfel de 
situaţii de 
urgenţă  

 

0 0 0 E2 E2 0 

 

6 SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 

6.1 Protecţia calităţii apelor  

6.1.1 Emisii de poluanţi în ape şi protecţia calităţii apelor în perioada de realizare a lucrărilor 

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele difuze de poluare sunt constituite din: 

 Depozitele intermediare (vrac) de materiale de construcţii (în special pulverulente), 
ce sunt spălate de apele pluviale, particulele fine fiind antrenate către terenurile 
adiacente. De aceea, se recomandă amenajarea platformelor de depozitare cu 
şanţuri perimetrale de gardă. Depozitele de materiale (agregate, ciment, lianţi, şi alte 
tipuri de materiale) vor fi închise sau acoperite, astfel neexistând pericolul 
împrăştierii în atmosferă şi depunerii pe sol, infiltrarea acestora în apele subterane 
prin intermediul apei de ploaie fiind exclusă. 

 Spălarea utilajelor (autobasculante). Apele provenite de la aceste spălări au un 
caracter alcalin (pH >8,5) fiind potenţial impurificate cu produs de tip petrolier (uleiuri, 
carburanţi). Volumul apelor pluviale din cadrul organizării punctului de lucru va 
depinde de suprafaţa betonată. Este recomandată sistematizarea întregii suprafeţe a 
organizării punctului de lucru, astfel încât toată apa pluvială să poată fi preepurată 
mecanic. Incărcarea cu poluanţi a acestor ape va depinde de modul în care sunt 
depozitate materialele în vrac, întreţinute utilajele şi păstrată curăţenia în incintă. 
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Pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului şi implicit a apei 
Dunării este necesară întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea 
schimburilor de ulei de la utilaje în staţii speciale pentru astfel de operaţii deoarece 
uleiurile şi grăsimile sunt foarte poluante. Carburanţii şi produsele chimice trebuie 
stocate în celule etanşe. 

De cele mai multe ori activitatea de şantier nu este optimă din punctul de vedere al 
protecţiei mediului înconjurător. De aceea, probabilitatea de apariţie a unor scurgeri mai mult 
sau mai puţin accidentale de substanţe poluante (în special petroliere) nu va fi nulă. În acest 
caz, impactul produs de execuţia lucrărilor va apare în principal din cauza poluării locale a 
apelor subterane (în cazul organizării de şantier) sau a poluarii apelor de suprafata ca urmare a 
antrenarii în acestea, de catre apele pluviale, a produsului petrolier sau a altor substante.  

Echipele de muncitori, au ca sarcină de serviciu, la terminarea programului curăţarea 
platformei, colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere in pubele. În acest mod se diminuează 
şi chiar se elimină riscul poluării apelor de suprafaţă. 

Prezenţa utilajelor de excavare sub apă în plutire constituie o sursă potenţială de 
poluanţi, în special de reziduuri de produse petroliere (motorină, uleiuri etc.), ape uzate 
menajere sau de santină. Această sursă se activează numai în cazul stării tehnice imperfecte a 
utilajului sau a exploatării sale necorespunzătoare. 

Schematic impactul lucrărilor de dragaj se prezintă ca în figura de mai jos. 

 

 
 

La realizarea umpluturii, părţile fine şi praful existent în masa materialului de umplutură, 
vor intra în suspensie contribuind la creşterea turbidităţii în apele bazinului portuar. Particulele 
în suspensie pot fi reaşezate pe fundul albiei fie prin depunere naturală, fie prin alegerea unui 
alt loc de depunere (sunt suficient de mobile). Substanţele organice din materialul aflat în 
suspensie pot absoarbe oxigenul disponibil din apele mediului înconjurător şi pot crea temporar 
condiţii neadecvate de viaţă pentru multe animale acvatice. Dacă sedimentele aflate în 
suspensie se găsesc într-o concentraţie mare şi persistă prin extinderea operaţiunilor, atunci se 
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poate produce o diminuare a intensităţii luminii din apă şi astfel sunt afectate procesele de 
fotosinteză specifice algelor sau altor organisme acvatice. 

Lucrările de construcţii ce se vor desfăşura în perimetrul subacvatic pot avea o influenţă 
nefastă asupra faunei şi florei din zona de şantier. Cel mai puţin afectate vor fi animalele mobile 
mai mari, cum ar fi peştii, amfibienii şi reptilele, care se pot retrage. Un impact mai serios îl vor 
resimţi organismele vegetale, precum şi animalele mici. 

În timpul lucrărilor de construcţie de pe uscat, apa fluviului poate fi afectată, prin intermediul 
apelor pluviale, de substanţele poluante de pe suprafeţele aflate în construcţie. 

Între sursele potenţiale de poluare menţionate, inevitabile sunt cele ce duc la creşterea 
turbidităţii în apele fluviului. Celelalte surse pot fi eliminate sau limitate prin măsuri manageriale. 
De exemplu, în cadrul organizării punctului de lucru, constructorul are obligaţia să asigure 
amplasarea unor WC-uri ecologice. 

Pentru reducerea sau eliminarea efectelor acestor surse se recomandă ca: 

- dlatformele pentru depozitele de materiale (agregate, ciment, lianţi, şi alte tipuri de 
materiale) să fie închise sau acoperite şi prevăzute cu şanţuri perimetrale de gardă 
astfel neexistând pericolul împrăştierii în atmosferă şi depunerii  pe sol şi în apă a 
particulelor fine. Se elimină astfel riscul infiltrării acestor particule în apele subterane prin 
intermediul apei de ploaie, sau scurgerea în apa Dunării. 

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în 
staţii speciale pentru astfel de operaţii deoarece uleiurile şi grăsimile sunt foarte 
poluante. Carburanţii şi produsele chimice trebuie stocate în celule etanşe. 

- pentru lucrările ce se vor executa pe uscat, măsurile organizatorice sunt singurele în 
măsură să reducă la minimum impactul acestor lucrări asupra apelor de suprafaţă. 

Prin măsurile propuse mai sus, ca şi prin cele propuse în continuare, se consideră că 
impactul perioadei de construcţie asupra lucrărilor va fi minim, fără implicaţii în viitor.  

 

6.1.2 Emisii de poluanţi în ape şi protecţia calităţii apelor în perioada de operare 

În perioada de operare a portului, lucrările executate nu presupun utilizarea apei 
tehnologice.  

 Creşterea traficului naval prognozată nu va reprezenta un risc semnificativ de poluare 
datorită apelor de santină, apelor de balast sau deşeurilor de pe nave.  

 

6.2 Protecţia calităţii aerului 

6.2.1 Protecţia calităţii aerului pe perioada de implementare a proiectului 

Sursele de poluare ale aerului vor fi diferenţiate funcţie de specificul lucrărilor, şi anume 
vor fi constituite din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier, pe amplasamentul 
lucrării, precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament. 

Emisiile din timpul desfăşurării lurărilor de construcţie sunt asociate în principal cu 
manevrarea şi transportul unor materiale. Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de 
la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante, modul de 
transport al materialelor. 
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Sursele punctiforme de poluare a aerului pe durata lucrărilor de realizare a punctului de 
încărcare / descărcare a materialelor de carieră sunt emisiile de particule din manevrarea 
agregatelor şi depozitarea acestora în zone denumite padocuri. Cantitatea de emisii rezultată 
din operaţiile de manevrare depind de volumul agregatelor ce sunt depozitate. Emisiile depind 
de asemenea de o serie de parametrii specifici condiţiilor de depozitare cum ar fi: conţinutul în 
umezeală şi procentul de agregate fine. În ultimul timp s-a adoptat soluţia acoperirii agregatelor 
fine de tipul nisipului datorită proprietăţii de reţinere a umezelii pe perioade mari de timp. 
Emisiile de particule sunt mai mari în primele zile după depozitarea agregatelor. 

Emisiile de praf datorită manevrarii agregatelor apar în special în zona de descarcare a 
agregatelor în padocuri. 

Pentru zona care face obiectul prezentului studiu, emisiile poluante în amplasamentul 
lucrărilor pot proveni de la: 

- excavaţii şi încărcarea materialului excavat în vederea transportului spre locuri de 
depozitare; 

- sursele mobile de combustie specifice transportului auto. 

Poluarea atmosferică rezultând din circulaţia autovehiculelor este caracterizată în 
principal prin emisii de gaze şi particule poluante: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi 
volatile uşoare, prafuri conţinând metale grele şi compuşi sulfuraţi. 

Pe perioada de operare, emisiile poluante pot proveni din următoarele surse: 

- transportul naval; 

- transportul auto; 

- manevrarea materialelor de carieră. 

De asemenea, execuţia lucrărilor necesită folosirea unui parc de utilaje care pot constitui 
surse de poluare a aerului. 

Substanţele poluante specifice sunt CO, NOx, SO2, COV (compuşi organici volatili), CH4, 
CO2, etc rezultaţi din arderea carburanţilor în motoare şi pulberi în suspensie şi sedimentabile, 
rezultate din circulaţie şi din vehicularea materialelor. 

Prin asimilare cu circulaţia pe drumurile publice, concentraţiile de substanţe poluante 
rezultate din activitatea utilajelor şi circulaţia mijloacelor de transport, pot fi cuprinse în 
următoarele intervale: 

 NOx 0,04 - 0,08 mg/m3; 

 COV 0,2 - 0,4 mg/m3; 

 CO 0,3 – 0,6 mg/m3. 

Aceste valori se pot realiza pe perioade scurte de timp, în condiţii meteorologice 
defavorabile (vânt perpendicular pe drum cu viteză de 2 m/sec). 

Lateral căilor de circulaţie, concentraţiile de poluanţi scad pe măsura depărtării de sursă, 
la 20 – 30 m distanţă reprezentând 50% şi la 50 m, cca 30% din cele maxime. La o distanţă de 
cca 100 m, concentraţiile de poluanţi în aer sunt neglijabile, însemnând sub 10% din 
concentranţie. 

Cea mai defavorabilă situaţie este cea în care toate utilajele sunt în funcţiune, lucru care 
este exclus, datorită faptului că utilajele necesare desfăşurării lucrărilor nu vor lucra simultan. 
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Pentru limitarea emisiilor de pulberi se recomandă ca drumurile să fie umectate în 
perioadele secetoase. De asemenea, se recomandă ca utilajele şi mijloacele de transport 
utilizate să fie în stare tehnică bună. 

Se apreciază că în incinta portului concentraţiile maxime de substanţe poluante în aer 
prognozate nu vor depăşi valorile maxime admisibile ale concentraţiilor (CMA-uri) şi se vor 
încadra în intervalul 0,2 – 0,5 CMA. Limita superioară a intervalului este posibil să se realizeze 
în perioada de construcţie precum şi în cea de operare iar limita minimă atingându-se în 
perioada de operare. 

 Referitor la poluarea cu pulberi a aerului, din experienţa şantierelor de construcţii, se 
poate aprecia că în perioadele lipsite de precipitaţii, pe traseele de circulaţie, a mijloacelor de 
transport şi în zonele de activitate a utilajelor pot fi depăşite de 2-3 ori valorile concentraţiilor 
maxime admisibile de 0,5 mg/m3. 

 Zonele de poluare cu pulberi/particule materiale sunt limitate ca extindere. Conform US-
EPA AP42, particulele cu diametrul mai mare de 100 μm se depun în scurt timp, zona de 
depunere nedepăşind 10 m de la marginea drumului. Particulele cu diametrul cuprins între 30 
μm şi 100 μm se depun până la 100 m lateral drumului şi  respectiv pulberile în suspensie, se 
depun la distanţe mai mari de 100 m şi pot depăşi incinta danei. Este dificil de făcut o evaluare 
a poluării aerului cu pulberi, cantităţile şi distanţele de depunere ale acestora depinzând de 
natura căii de rulare (asfalt, beton, pământ), de natura materialelor vehiculate, de condiţiile 
meteorologice. 

 Emisiile de compuşi nocivi rezultaţi de la motoarele cu ardere internă sunt relativ 
scăzuţe, atât în concentraţie cât şi în debite masice, fapt ce va avea un efect nociv semnificativ 
asupra mediului. Impactul asupra aşezărilor umane va fi neglijabil, deoarece distanţa de la 
obiectiv la cele mai apropiate zone locuite este de peste 1.000 m. 

 

6.2.2 Perioada de operare a lucrării 

Poluarea aerului este determinată de arderea carburanţilor în motoarele utilajelor 
portuare şi mijloacele de transport (CO, NOx, SO2, etc) pe de o parte şi de circulaţia auto şi 
vehicularea materialelor (pulberi) pe de altă parte. 

 

6.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

6.3.1 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de realizare a lucrărilor 

În zona portului ce se va reabilita, la execuția lucrărilor, zgomotul produs de trafic 
reprezintă sursa principală a poluării sonore. De regulă, vehiculele mai mari şi mai grele emit 
mai mult zgomot decât cele uşoare sau mici. 

 Zgomotul vehiculelor rutiere este în principal generat de motor şi de contactul cu frecare 
a vehiculelor cu aerul şi calea de rulare (zgomotul de rulare). 

 În general, la viteze ce depăşesc 60 km/h, zgomotul de rulare depăşeşte zgomotul 
produs de motor. 

 Nivelul presiunii sonore produs de trafic depinde de volumul traficului, viteza de rulare, 
proporţia vehiculelor grele şi de natura suprafeţei de rulare. Probleme speciale apar în locurile 
unde traficul implică variaţii în viteza şi puterea motorului sau în condiţii topografice sau 
meteorologice nefavorabile. 
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 Activităţile de execuţie a lucrărilor sunt producătoare fireşti de zgomote şi vibraţii. 

 Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite şi 
numărul acestora într-un front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot 
şi distanţele la care acestea se înregistrează. 

Prezentăm mai jos puterile acustice asociate ale câtorva utilaje de construcţii: 

- încărcătoare frontale –  = 112 dB(A); 

- excavatoare –  = 117 dB(A); 

- autogredere –  = 112 dB(A); 

- compactoare –  = 105 dB(A); 

- finisoare –  = 115 dB(A); 

- basculante –  = 107 dB(A). 

Nivelele sonore obţinute în perioada de realizare a lucrărilor sunt: 

- excavator hidraulic pe pneuri – LAeq = 53 dB(A) 

- excavator hidraulic pe şenile  100 kW - LAeq = 58 dB(A) 

- camion - LAeq = 43 dB(A)  

- încărcător - LAeq = 55 dB(A) 

- buldozer - LAeq = 66 dB(A) 

Nivelele sonore obţinute mai sus se încadrează în valorile STAS 10009/88 – „Acustică 
urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”.  

Deoarece în anumite momente activitatea din şantier poate conduce la depăşiri ale 
limitelor admisibile, în vederea reducerii zgomotului provocat de şantier, propunem următoarele 
măsuri: 

 deoarece în cadrul bazelor de producţie nivelul ridicat de zgomot afectează personalul, 
se vor lua măsuri speciale de protecţie antifonică; 

 execuţia unor protecţii acustice în prima fază de şantier, acolo unde este posibil; 

 referitor la vibraţiile produse de traficul greu, se recomandă ca viteza să nu depăşească  
20 km/oră la trecerea prin localităţi; 

 folosirea, din partea constructorului, a utilajelor care să respecte prevederile „Hotărârii 
Guvernului nr. 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu 
produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor”. De asemenea i se va 
solicita constructorului să respecte programul obişnuit din timpul zilei, excepţie făcând 
perioadele când este necesar să se efectueze anumite activităţi care nu pot fi amânate. 

Principala sursă de zgomot şi vibraţii în perioada de exploatare este dată de circulaţia 
autovehiculelor pe porţiunea de drum de acces în zona danei şi a zonei portuare din imediata 
vecinătate. Această sursă nu afectează obiectivul propus a fi realizat în lucrarea de faţă. 

 

6.4 Protecţia împotriva radiaţiilor 

Activităţile de execuţie a lucrărilor se desfăşoară cu utilaje şi echipamente care nu 
utilizează surse de radiaţii. De asemenea, lucrările propuse nu constituie surse de radiaţii 
ionizante. 
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6.5 Protecţia solului şi subsolului 

6.5.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice  

a) Perioada de construcţie 

Poluarea solului se va produce numai accidental, pe perioada de execuţie a lucrărilor, în 
condiţiile în care utilajele nu sunt întreţinute corespunzător şi vor exista pierderi de lubrefiant 
sau de reziduuri de produse petroliere (motorină, uleiuri etc.). Acest tip de poluare poate fi evitat 
prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi o bună organizare de şantier.  

 Pentru operaţii de schimbare a uleiului utilajelor vor fi prevăzute staţii speciale, iar 
carburanţii şi produsele chimice vor fi stocate în celule etanşe. 

În zona amplasamentului nu se cunosc depăşiri ale concentraţiilor de substanţe 
poluante în sol sau cazuri de poluări accidentale. În consecinţă se pareciază că substanţele 
poluante se situează în vecinătatea valorilor normale conform prevederilor Ordinului nr. 
756/1997 pentru Reglementarea privind evaluarea poluării mediului.  

Perioadei de execuţie îi sunt asociate numeroase puncte de impact asupra solului, 
directe sau prin intermediul mediilor de dispersie a poluanţilor. 

Impactul major asupra solului şi subsolului se va resimţi în perioada de execuţie, datorită 
activităţii parcului de utilaje, organizării sediului de şantier, bazei de utilaje, depozitelor de 
materiale, precum şi concentrărilor de efective umane.  

 Pulberile rezultate din procesele de excavare, încărcare, transport şi respectiv 
descărcare a materialului excavat pot fi considerate poluante numai în măsura în care sunt 
asociate cu alţi poluanţi (de ex. SO2 cu particule de praf).  

 În perioada de execuţie au loc o serie de modificări în calitatea şi structura solului şi 
subsolului ca urmare a ocupării unor suprafeţe cu organizarea de şantier şi ampriza lucrărilor de 
pe uscat. Formele de impact identificate ca urmare a ocupării unor suprafeţe cu organizarea de 
şantier pot fi: 

a) betonarea unor suprafeţe din organizarea de şantier; 

b) poluări accidentale cu hidrocarburi sau alte substanţe, precum şi cu ape uzate 
fecaloid- menajere; 

c) depozitarea necontrolată a deşeurilor, a materialelor de construcţii, a deşeurilor 
tehnologice; 

d) modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale. 

 În general, efectele impactului, strict locale, pot fi la originea unor modificări ale 
condiţiilor de scurgere a apelor la suprafaţa terenului (datorită fenomenelor de tasare şi de 
convergenţă). 

b) Perioada de operare 

Lucrările proiectate nu sunt generatoare de poluanţi pentru sol. Emisiile din trafic se 
resimt numai la limita drumului. 
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6.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice  

6.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Proiectul se află în vecinătatea următoarelor arii protejate: parcul Delta Dunarii – zona 
marina: Rezervaţie a Biosferei, siturile Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunarii si complexul 
Razim Sinoie, ROSCI0065 Delta Dunarii. 
 

6.6.2 Descrierea succintă a proiectului, distanţa faţă de ariile naturale protejate de interes comunitar, 
coordonatele geografice (STEREO 70 ) ale amplasamentului proiectului. 

În proiect sunt tratate lucrările de modernizare şi reabilitare a infrastructurii în portul 
Isaccea. 

Soluția structurală 1, aplicabilă la extremitatea amonte, pe o lungime de cca. 140 ml 
(noua dană 1), unde are loc extinderea frontului de acostare, propune realizarea unui cheu 
pereat din dale prefabricate din beton armat 1,0 x 1,0 x 0,2 m, aşezate pe un pat din balast de 
15 cm grosime şi filtru din geotextil, cu grindă din beton armat la coronament (eventual din 
elemente prefabricate) şi grindă la baza din beton armat, fundată pe piloți bătuți din beton armat 
prefabricat 40 x 40 cm, dispuşi pe două rânduri în şah. Fişa acestor piloți este de 12 m, în 
concordanță cu asigurarea stabilității locale şi generale a noului front de cheu. Întreaga 
structură a cheului pereat reazemă la bază pe un prism de piatră de 200 - 600 kg/buc, pozat pe 
o saltea autolestantă, protejată cu piatră brută de 30 - 50 kg/buc. În corpul cheului se va realiza 
o umplutură din piatră brută nesortată. Atât grinda de coronament, cât şi grinda de fundare a 
pereului, se vor poza pe un strat de egalizare din beton simplu. 

Soluția structurală 2 este aplicabilă pe o lungime cumulată de cca. 200 ml (noile dane 2 
şi 3), la fronturile de acostare aferente actualelor dane 1, 2 şi 3, caracterizate prin avarii majore, 
cu tasări şi alunecări importante. După desfacerea îmbrăcăminților degradate şi reprofilarea 
infrastructurii cheurilor pereate existente, se va proceda la realizarea unei secțiuni transversale 
consolidate, de tipul celei prezentate anterior la soluția 1. 

Cele trei dane descrise anterior vor fi dotate cu bolarzi (câte 4 pentru danele 1 şi 2 şi 2 
bolarzi pentru dana 3), ancastrament şi scară de acces (câte 1 pentru fiecare dană) şi locaşe 
pentru şcondri (câte 2 pentru fiecare dană). În spatele acestor dane se va realiza un trotuar cu 
lățimea de 2 m, delimitat de drumul tehnologic prin borduri carosabile prefabricate. 

Soluția structurală 3 va fi aplicabilă danelor 4 şi 5, aferente viitorului PCTF. Având în 
vedere numărul scăzut de avarii comparativ cu zona amonte, se propun reparații locale ale 
pereului şi grinzii coronament, în condițiile respectării soluțiilor proiectate şi executate inițial. La 
baza pereului existent, se vor executa tăieri ale vegetației crescute în albie şi dragaje care să 
permită manevrele de acostare, apropiere şi intrare/ieşire a navelor la danele portului. Volumul 
de dragaje aproximat este de cca. 30.000 mc. 

 Pe o lungime de cca. 60 ml se va realiza apărarea de mal amonte, pe latura de 
încastrare în mal, asemănătoare structurii din soluția 1, cu nucleu din piatră brută nesortată, în 
care pereul din dale de beton este înlocuit cu o protecție cu anrocamente de 200 – 600 kg/buc, 
cu grosimea de min. 1,2 m. Pe acest sector se renunță la structurile din beton armat (piloții 
prefabricați, grinda de coronament şi grinda de fundare a pereului). 

 La solicitarea beneficiarului, va fi adusă la cota de exploatare (+6,0 mMNS) întreaga 
suprafață a portului prin realizarea de umpluturi locale foarte bine compactate (Proctor 98%), iar 
platformele se vor amenaja la nivel de macadam (10 cm) pozat pe un strat de balast de 15 cm, 
aceasta fiind o alcătuire minimală a sistemului rutier pentru platforme. 
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 Drumurile din interiorul portului vor avea următorul sistem rutier: îmbrăcăminte din beton 
rutier BcR 4,5, pe fundație din piatră spartă şi strat de bază din balast, pozat pe filtru din 
geotextil. Drumurile vor avea următoarele lățimi: 8 m - drumul perimetral din spatele cheurilor, 
4,0 m (incluzând trotuarul dinspre PCTF) - breteaua de intrare în port pe lângă clădirea 
administrativă şi 7,5 m în rest. Drumul perimetral din spatele cheurilor va fi delimitat de borduri 
prefabricate spre apă şi rigolă carosabilă pentru trafic greu spre platformele de depozitare. 
Sensul giratoriu de la intrarea în port va fi executat în acelaşi sistem rutier cu cel al drumurilor, 
iar centrul acestuia, care va fi delimitat cu borduri carosabile, va putea fi amenajat cu pământ 
vegetal şi aranjamente florale. Vor fi realizate marcaje orizontale şi verticale. 

 Pe latura sudică, pe o lățime de 5 m, platforma portuară va fi realizată din pământ 
vegetal compactat şi însămânțat (inclusiv taluzul de legătură cu terenul natural, aflat la o cotă 
inferioară). 

 La intrarea în port va fi amplasată o cabină de poartă pentru funcțiuni de control/pază, din 
container 2,0 x 3,0 m, dotată cu instalație electrică. Cabina de poartă va fi prevăzută şi cu 
barieră de acces auto. 

 Pe latura sudică şi vestică se va realiza o împrejmuire metalică din panouri autoportante 
din sârmă zincată, montate pe profile metalice (țeavă pătrată de 50x50x5 mm), pe o lungime 
totală de 340 ml. 

 Dana nou construită şi cele două reabilitate/modernizate vor fi racordate la utilităţi, astfel: 

  Reţele de apă-canal 

 Alimentarea cu apă pentru încărcarea rezervoarelor de apă potabilă ale navelor se va 
face din conducta publică a oraşului Isaccea. Punctul de branşare va fi pe partea dreaptă a 
drumului de acces în port, la limita proprietății. La intrarea în incinta portului, pe conducta de 
aducțiune din polietilenă de înaltă densitate PEHD se va executa un cămin de vane şi 
apometru. Rețeaua de distribuție va fi din PEHD, paralelă cu cheul şi va asigura alimentarea 
celor trei prize de apă pentru alimentarea navelor. Pentru alimentarea navelor, în zona de mijloc 
a fiecărei dane, s-a prevăzut câte un cămin de apă, prevăzut cu contor de apă şi racord pentru 
furtun. Contorul de apă va fi montat între 2 robinete. Rețeaua de aducțiune şi cea de distribuție 
se vor poza la adâncimea de -1,50 m, pe un strat de nisip. 

 Pentru preluarea apei din Dunăre, necesară combaterii incendiului, s-au prevăzut la 
capetele fiecărei danei câte o priză de apă, formată din sorb, țeavă de aspirație din oțel zincat şi 
guri de incendiu cu racord fix, mărimea A. Preluarea apei se va face printr-o motopompă de 
incendiu, autoamorsată, precum şi dotările necesare intervenției în caz de incendiu, cu un jet în 
funcționare simultană. Dotarea pentru hidranții de incendiu exteriori s-a asigurat conform normei 
de dotare He din NP 073 – 2002, anexa 13. S-au prevăzut trei posturi exterioare de incendiu 
(unul pentru fiecare dană), dotate conform anexei 19 din NP 073 – 2002. 

 Colectarea apelor pluviale se va face prin rigola carosabilă amplasată la limita dintre 
platforme şi drumul tehnologic din lungul cheului. Rigola se va executa din elemente 
prefabricate din beton, acoperite cu grătare nervurate din fontă modulară. Rigola va avea 
lungimea totală de 250 m. Apele pluviale colectate de rigolă vor fi preluate printr-o rețea de 
canalizare pluvială, paralelă cu rigolă, din tuburi PVC cu panta de scurgere i = 0,003, respectiv 
i= 0,002. La capătul din aval al rigolei se va monta un separator de nămol şi hidrocarburi din 
beton armat, cu by-pass încorporat, debit nominal 20 l/s, debit total 100l/s, complet echipat, cu 
filtru coalescent, închidere automată, cu colector de aluviuni încorporat, carosabil, clasa D400. 
După epurare în separatorul de namol şi hidrocarburi, apele pluviale vor fi descărcate în 
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Dunăre, cu respectarea condițiilor de calitate impuse de Normativul NTPA 001/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

  Reţele electrice 

Documentaţie predată la beneficiar tratează, din punct de vedere al rețelelor electrice, 
următoarele: alimentarea cu energie electrică; distribuția energiei electrice; prize 230/400V, 
forță; măsuri de protecție împotriva electrocutării şi PSI. Instalațiile electrice proiectate sunt 
dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400-230V; 50Hz. În prezent, portul este alimentat din 
sistemul energetic națioanal şi nu se intervine asupra branşamentelor. 

Danele 2 şi 3 sunt prevăzute cu instalații electrice pentru alimentare la cheu a navelor, 
însă aceastea se vor reamplasa datorită lucrărilor de reabilitare şi modernizare a cheului. 
Pentru dana 1 se prevede o instalație electrică de alimentare nouă. Deasemenea, se va 
alimenta cu energie electrică cabina poartă de la accesul în port. 

 Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul tabloului electric existent 
(TGGF - Gara Fluvială) în clădirea căpităniei portului, care conform specificațiilor Beneficiarului, 
este prevăzut cu rezerve pentru lucrările nou propuse. Consumul de energie electrică se 
efectuează prin următoarele categorii de receptori electrici: alimentare nave la cheu, cabină de 
poartă (iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatură audio-video, aparatură 
electrocasnică) şi barieră de acces. 

 În tabelul de mai jos este prezentat graficul de realizare a investiției:
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Graficul orientativ de realizare a investiţiei 

 

Nr. 
Crt. 

ETAPE DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 
ANUL I ANUL II 

Trimestrul 1 Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4 Trimestrul 5 Trimestrul 6 Trimestrul 7 Trimestrul 8 

1 
Întocmirea studiilor, a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, 
verificarea tehnică de calitate a proiectului, documentaţii pentru 
avize şi acorduri 

                        

2 
Predarea amplasamentului şi trasarea lucrărilor, amenajări pentru 
protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, lucrări de relocare/ 
protecţie a utilităţilor 

                        

3 Execuţia lucrărilor de construcţii-montaj pentru investiţia de bază                         

4 
Lucrări pentru asigurarea cu utilităţi necesare obiectivului, 
respectiv reţelele de apă-canal şi electrice                         

5 Consultanţă, asistenţă tehnică                         

6 Organizare de şantier, diverse şi neprevăzute                         

7 
Întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei, recepţia la terminarea 
lucrărilor                         

 
 
 Notă: 

Graficul de realizare a lucrărilor este orientativ, poate suferi modificări în funcţie de data la care vor demara lucrările, de 
perioada din an în care se vor executa lucrările de la apă şi nivelul apelor Dunării în perioada respectivă. 
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Distanţa faţă de ariile protejate de interes comunitar 

Ariile protejate de interes comunitar care se invecinează cu proiectul de reabilitare/ 
modernizare a portului Isaccea sunt: ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării şi 
complexul Razim şi respectiv Parcul Delta Dunării – Rezervaţie a Biosferei.  

 

Poziţionarea investiţiei în raport cu ROSCI0065 Delta Dunării: 

În cele ce urmează, este prezentată poziția portului Isaccea față de siturile ROSCI0065 
Delta Dunării, ROSPA 0031 Delta Dunării şi Complexul Razim şi Parcul Național Delta Dunării 
(fig. 12-14). 

               
Figura nr. 3  ROSCI0065 Delta Dunării şi locaţia investiţiei 
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Figura nr. 43  ROSPA0065 Delta Dunării şi Complexul Razim cu locaţia investiţiei 

 
 
 
 



Elaborare documentaţie pentru obţinerea finanţării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul: 
“Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară” 

Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu 
 

58 
 

 
 

 
Figura nr. 54  Parcul naţional Delta Dunării şi locaţia investiţiei 
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 Figura nr. 65 Plan de situaţie al lucrării în raport cu siturile ROSCI 0065 Delta Dunării şi ROSPA 0031 Delta Dunării 

şi complexul Razim (zona haşurată cu verde - ROSPA0031 Delta Dunării, zona haşurată cu mov – ROSCI0065 Delta 

Dunării) 

 
Coordonatele geografice (stereo 70 ) ale amplasamentului proiectului: 

Coordonatele STEREO 70 
x y 

770.610,20 426.190,51 

770.619,31 426.192,50 

770.689,53 426.212,06 

770.712,70 426.216,70 

770.794,37 426.238,10 

770.838,40 426.256,42 

770.829,97 426.271,86 

770.836,56 426.275,45 
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Coordonatele STEREO 70 
x y 

770.830,21 426.286,99 

770.829,57 426.332,19 

770.832,01 426.343,29 

770.834,72 426.342,86 

770.836,16 426.350,06 

770.844,99 426.349,66 

770.843,59 426.360,83 

770.844,74 426.365,69 

770.799,81 426.376,30 

770.788,76 426.377,75 

770.779,81 426.377,28 

770.769,02 426.375,18 

770.682,55 426.357,28 

770.660,68 426.347,41 

770.596,08 426.298,92 

770.589,52 426.292,14 

770.584,93 426.281,98 

770.585,72 426.267,08 

770.608,54 426.194,28 
 
 
6.6.3 Caracterizarea peisajului şi biodiversităţii zonei supuse implementării proiectului 

Aspectul general al zonei portului Isaccea se prezintă sub forma unei întinderi de apă ce 
prezintă la mal specii de plop Populsus sp. şi salcii Salix sp. cu plante ierboase acvatice si 
palustre. 

Suprafaţa destinată reabilitării/ modernizării portului este antropizată datorită activităţilor 
ce se desfăşoară în prezent. Alte activităţi antropice care au influenţă asupra zonei sunt cauzate 
de trafic pe drumuri asfaltate/neasfaltate, trafic fluvial, manipulare materiale, etc care au 
contribuit la modificarea cadrului natural. 

Ca o consecinţă a impactului antropic, marginile de drumuri sau ale suprafeţelor cu altă 
destinaţie decât cea naturală, vegetaţia de la malul fluviului, este dominată de specii stepice si 
plante ruderale care se încadrează în familii precum: Bromus sp., Hordeum sp., Vicia sativa 
(măzăriche) Carduus nutans, Achilea millefolium (coada şoricelului), Xeranthemum annuum – 
plevaita, Taraxacum officinalis – papadie, Capsella bursa pastoris – traista ciobanului, Brassica 
rapa –  rapita, Plantago lanceolatum – patlagina, Papaver rhoas – mac rosu, Linnum 
usitatissimum – in, Hypericum perforatum  - sunatoare, Consolida regalis - nemtisorul de camp. 

Câţiva subarbusti de Eleagnus angustifolia – salcie mirositoare sunt răspândiţi în zonă. 

Pe malul fluviului predomină specia invazivă Amorfa fructicosa (amorfă). 
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Din punct de vedere al faunei, zona destinată proiectului fiind mocirloasă, este prielnică 
pentru diverse specii de amfibieni. 
 

Imagini ale zonei in care se va implementa proiectul: 
Vegetaţie specifică ruderală şi sagetală specifică terenurilor bătătorite, marginilor de drumuri 

 
Invazie de Amorfa fructicosa la malul fluviului Dunărea 

 
6.6.4 Numele, codul şi alte detalii descriptive ale ariilor naturale protejate de interes comunitar 

intersectate de proiect 
 

 ROSCI0065 Delta Dunării 

Lucrările propuse în apropierea malului fluviului Dunărea sunt în imediata vedinătate a 
sitului Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării. 

Desemnarea sitului: Situl a fost desemnat prin Ordinul 1964 din 13 decembrie 2007, modificat 
si completat cu Ordinul 2 387/2011 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a 
siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 
in Romania. 

Conform Formularului Standard Natura 2000 al ROSCI0065 Delta Dunării, situl prezinta 
urmatoarele caracteristici: 



Elaborare documentaţie pentru obţinerea finanţării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul: 
“Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară” 

Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu 
 

62 
 

Suprafata: 454.037 ha 

Coordonate: Latitudine N 44º 54' 1'' Longitudine E 28º 55' 13'' 

Suprafaţa sitului se încadrează în regiunea biogeografică stepică şi pontică. 

Calitate şi importanţă: 

Delta Dunării, în comparaţie cu alte delte ale Europei şi chiar ale Terrei, a păstrat o 
biodiversitate mai ridicată, respectiv, un număr mare de specii dintr-o mare diversitate de unităţi 
sistematice, începând de la plantele inferioare (unicelulare) şi până la cele superioare 
(cormofite), de la animalele unicelulare (protozoare) şi până la vertebratele cele mai evoluate 
(mamifere). Dar, mai mult decât atât, delta Dunării frapează încă prin densitatea ridicată de 
exemplare la multe specii, care în zilele noastre sunt rare sau lipsesc din alte regiuni ale 
continentului, cu toate că, datorită unor influenţe antropice din ultimele decenii (poluarea apelor, 
transformarea unor suprafeţe naturale în terenuri silvice, piscicole şi agricole etc.), n-a produs o 
diminuare până la dispariţie a unor specii de plante şi animale. 

Vulnerabilitatea sitului: 

Datorită creşterii, în ultimele decenii, a gradului de poluare a bazinului dunărean şi, în 
special, aportul crescut de nutrienţi (azot şi fosfor), microalgele, mai ales cele din grupul 
cianoficeelor (albastre), care în sezonul cald acoperă majoritatea suprafeţelor lacustre din întreg 
teritoriul RBDD, imprimând circuitului materiei vii şi moarte un sens nedorit şi anume, 
diminuarea până la dispariţie a numeroaselor specii de alge din alte grupe sistematice preferate 
de către consumatorii acvatici ci a unor specii şi asociaţii de plante acvatice superioare. 

Din analiza efectelor poluante produse de navele în mare sau în staţionare, pe braţele 
Dunării (Chilia, Sulina, Sfântu Gheorghe), cât şi pe canalele interioare deltei a rezultat că 
principalul produs poluant este combustibilul utilizat la bordul navelor (motorina,combustibilii 
lichizi uşori şi grei, păcura şi uleiurile), atât ca urmare a procesului de ardere, cât şi prin 
prelingerea lor din tancuri, rezervoare,instalaţii. O sursă de poluare o prezintă şi parcurile reci 
(cimitire de nave)de pe teritoriul Deltei Dunării, în care sunt cca.120 nave, aflate în 
punctele:Km107 de pe braţul Sfântu Gheorghe şi de pe Dunăre la mile 45. Circulaţia navelor 
provoacă  modificări semnificative asupra malurilor canalelor prin fenomenele de sucţiune şi de 
val,precum şi producerea de zgomote şi vibraţii care afectează fauna, în special, înperioada de 
cuibărire şi hrănire. 

Desemnarea sitului: Situl a fost desemnat prin Ordinul 1964 din 13 decembrie 2007 
modificat si completat cu Ordinul 2 387/2011 privind instituirea regimului de arie naturala 
protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene 
Natura 2000 in Romania. 

Organismul responsabil pentru managementul sitului: Administrarea este încredinţată - 
A.R.B.D.D.- Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 

Plan de management: Potrivit Legii nr. 82/1993, Administraţia Rezervaăţiei Biosferei Delta 
Dunării (ARBDD) are ca obiective principale în gestionarea ecologică a teritoriului rezervaţiei 
conservarea şi protejarea patrimoniului natural cu valoare ştiinţifică deosebită şi promovarea 
utilizării durabile a resurselor productivităţii ecosistemelor naturale, reconstrucţia ecologică a 
unor habitate deteriorate prin amenajările realizate înainte de 1989. Planul de management 
conţine 35 obiective şi 87 proiecte, grupate în patru categorii şi anume: 

- Obiective generale privind redresarea stării ecologice a RBDD, cadrul legislativ şi a unor 
forme de cooperare şi promovare a rezervaţiei; 
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- Obiective privind utilizarea economică durabilă a spaţiului RBDD şi folosirea resurselor 
naturale (agricultură fără îngrăşăminte chimice şi pesticide, folosirea resurselor naturale 
– stuf, papură, lemn, fauna piscicolă, ornitologică şi mamifere, ecoturism); 

- Obiective şi activităţi în zona tampon care să contribuie la reducerea presiunii antropice 
spre zonele cu protecţie integrală şi reabilitarea habitatelor degradate anterior; 

- Obiective referitoare la zonele cu protecţie integrală, cum ar fi îmbunătăţirea calităţii 
apei, cercetare şi monitoring asupra biodiversităţii pentru conservarea şi protecţia ei. 

Printre obiectivele cu caracter permanent se menţionează: 

- modelarea şi îmbunătăţirea regimului hidrologic; 

- cunoaşterea funcţionării ecosistemelor; 

- cunoaşterea biodiversităţii; 

- supravegherea proceselor morfologice costiere; 

- valorificarea durabilă a resurselor naturale regenerabile şi reglementarea activităţilor 
economice, cu deosebire a celor tradiţionale; 

- reconstrucţia ecosistemelor deteriorate; 

- evaluarea şi limitarea fenomenelor de poluare şi a hazardelor naturale şi antropice; 

- dezvoltarea sistemului informaţional şi a monitoringului integrat; 

- informarea şi educaţia ecologică a publicului şi a populaţiei locale; 

- conservarea şi valorificarea specificului etno-cultural a populaţiei locale; 

- cooperarea cu organizaţiile interne şi internaşionale. 

Pentru conservarea biodiversităţii au fost elaborate şi sunt în curs de realizare planuri 
speciale de management pentru 7 zone cu regim de protecţie integrală şi anume: Roşca – 
Buhaiova, Periteasca – Leahova, Letea, Caraorman, Răducu, Capul Doloşman, Rotundu. 
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pecii din anexa Directivei Consilului 92/43CEE enumerate în Formularul Standard al sitului si evaluarea in ceea 

cestora in zona proiectului :  

at Descrierea habitatelor din punct de vedere bio-ecologic 

n 

Plante: Zostera sp., Potamogeton spp., Ruppia spp., Zannichellia spp., carofite. Pe multe bancuri de nisip nu cresc 
macrofite. Bancurile de nisip pot fi întâlnite în asociere cu “suprafeţe de mâl  şi nisip  neacoperite de apa mării la 
maree joasă” (habitatul 1140) şi “recife” (habitatul 1170).  De asemenea, bancurile de nisip pot constitui o 
componentă a habitatului 1130  (estuare) şi a habitatului 1160 (braţe de mare şi golfuri mari puţin adânci). 
Asociaţii vegetale: Zosteretum marinae Borgesen ex van Goor 1921; Zosteretum noltii Harmsen 1936. 

ă Cuprinde formaţiuni de plante anuale sau anuale  şi perene, ocupând depozite de material  
grosier adus de curenţii marini  şi pietrişuri bogate în materie organică azotată (Cakiletea maritimae p.p.). 
Plante: Cakile maritima,  Salsola kali, Atriplex  spp., Polygonum  spp., Euphorbia peplis,  Elymus repens, Potentilla 
anserina  şi, în special în formaţiunile  mediteraneene,  Glaucium flavum,  Euphorbia paralias, Eryngium maritimum. 
La  Marea Neagră acest habitat include comunităţi cu  Cakile maritima  şi  Argusia (Tournefortia) sibirica. 
Asociaţii vegetale: Atripliceto hastatae-Cakiletum euxinae Sanda  et Popescu 1999;  Argusietum (Tournefortietum)  
sibiricae  Popescu  et Sanda 1975;  Salsolo-Euphorbietum  
paralias Pignatti 1952  salsoletosum ruthenicae Pop 1985; Lactuco tataricae-Glaucietum flavae Dihoru et Negrean 
1976. 

re 

e şi 

Cuprinde formaţiuni compuse mai ales sau predominant din specii anuale, în special Chenopodiaceae, din genul  
Salicornia  sau graminee, care colonizează porţiunile mâloase sau nisipoase, periodic inundate, ale mlaştinilor 
sărăturate marine sauinterioare. Thero-Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, Saginetea maritimae. 
Plante: Salicornia spp., Suaeda maritima; - Crypsis spp., Cyperus pannonicus, Spergularia media, S. marina, 
Salicornia spp., Lepidium latifolium, Chenopodium  spp., Atriplex  spp.,  Dianthus guttatus,  
Artemisia santonicum. 
Asociaţii vegetale: Crypsidetum aculeatae (Bojko 1932) Ţopa 1939; Heleochloëtum schoenoidis  
(Soó 1933)  Ţopa 1939;  Salicornietum prostratae Soó (1947) 1964;  Suaedo-Salicornietum patulae (Brullo  et 
Furnari 1976) Géhu 1984;  Acorelletum pannonici Soó 1939;  Hordeetum maritimi  Şerbănescu 1965; Suaedetum 
maritimae Soó 1927;  Suaedo-Kochietum hirsutae (Br.-Bl. 1928) Ţopa 1939; Puccinellio-Spergularietum salinae 
(Feekes 1936) Tüxen  et Volk 1937 atriplicetosum littoralis  
Sanda  et al. 1977;  Salsoletum sodae Slavnič (1939)  
1948. 

hae Formaţiuni de cătină albă ce constituie un stadiu premergător colonizării forestiere  
în depresiuni interdunale, atât uscate cât şi umede. 
Plante: Hippophaë rhamnoides. 
Asociaţii vegetale: Calamagrostio epigeji-Hippophaëtum rhamnoidis 

de Depresiunile umede interdunale sunt habitate specializate şi bogate în specii, fiind ameninţate de scăderea nivelului 
pânzei freatice. 
S bti i Bălţi i t d l (Ch t t t El d t d i Hi id t l i H tt i t
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palustris, Potametum pectinati): comunităţi acvatice ale ochiurilor de apă dulce interdunale permanente.; Pajişti 
pioniere interdunale (Juncenion bufonii p.p.: Gentiano-Erythraeetum littoralis, Hydrocotylo- Baldellion): formaţiuni 
pioniere de nisipuri umede şi margini de bălţi interdunale, pe soluri cu salinitate scăzută; Mlaştini interdunale: 
formaţiuni mlăştinoase calcifile şi, ocazional, acidofile, adesea invadate de salcia târâtoare, ocupând părţile cele 
mai umede ale depresiunilor interdunale; Pajişti interdunale: pajişti umede şi desişuri de pipirig ale depresiunilor 
interdunale, adesea cu sălcii târâtoare (Salix rosmarinifolia); Stufărişuri şi rogozişuri de depresiuni interdunale: 
stufărişuri şi comunităţi de rogozuri înalte ale depresiunilor interdunale. 
Asociaţii vegetale: Salici  rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mitetelu et al. 1973; Orchio-Schoenetum 
nigricantis Oberd. 1957 subas. plantaginetosum cornuti Ştefan et al. 2001. 

6410 Pajişti cu Molinia pe 
soluri calcaroase, 
turboase sau 
argiloase (Molinion 
caeruleae) 

Pajişti cu Molinia din zona de câmpie până în etajul montan, pe soluri mai mult  sau mai puţin umede şi sărace în 
nutrienţi (azot, fosfor).  
lante:  
Plante -  Molinia coerulea,  Dianthus superbus,  Selinum carvifolia,  Cirsium tuberosum, Colchicum autumnale,  
Inula salicina, Silaum silaus,  Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Tetragonolobus maritimus; - Viola 
persicifolia, V. palustris, Galium uliginosum, Crepis paludosa, Luzula multiflora,  Juncus conglomeratus, 
Ophioglossum vulgatum,  Inula britannica, Lotus uliginosus,  Dianthus deltoides,  Potentilla erecta,  P. anglica,  
Carex pallescens. 
În unele regiuni, aceste pajişti sunt în contact direct cu comunităţi de Nardetalia. În pajiştile cu Molinia de pe văile 
râurilor se observă o tranziţie către alianţa Cnidion dubii. 
Asociaţii vegetale: Junco-Molinietum Preising 1951 ex Klapp 1954;  Peucedano rocheliani- Molinietum caeruleae 
Boşcaiu 1965;  Molinio-Salicetum rosmarinifoliae  Magyar ex Soó 1933; Nardo-Molinietum Gergely 1958. 

6420 Pajişti 
mediteraneene 
umede cu ierburi 
înalte din  Molinio-
Holoschoenion 

Pajişti mediteraneene umede  cu graminee înalte  şi  ţipirig, larg răspândite în întregul bazin mediteranean, 
extinzându-se de-a lungul coastelor Mării Negre, în special în sistemele dunale. 
Plante:  Scirpus holoschoenus  (Holoschoenus vulgaris),  Agrostis stolonifera, Galium debile, Molinia caerulea, 
Cyperus longus, Trifolium resupinatum, Schoenus nigricans,  Juncus maritimus,  J. acutus,  Hypericum tetrapterum,  
Eupatorium cannabinum,  Prunella vulgaris,  Pulicaria dysenterica,  Tetragonolobus maritimus, Orchis laxiflora, 
Dactylorhiza elata,  Succisa pratensis,  Silaum silaus,  Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Genista tinctoria, 
Senecio doria, Dorycnium rectum. 
Asociaţii vegetale  Schoenetum nigricantis 

6430 Comunităţii de 
lizieră cu ierburi 
înalte higrofile de la 
nivelul câmpiilor, 
până la cel montan 
şi alpin 

Dintre habitatele de interes comunitar ocupă cea mai mare suprafaţa din sit, respectiv 30 %. 
Plante: -  Glechoma hederacea,  Epilobium hirsutum,  Senecio fluviatilis,  Filipendula  
ulmaria,  Angelica archangelica,  Petasites hybridus,  Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum,  Aegopodium 
podagraria,  Alliaria petiolata, Geranium robertianum,  Silene dioica,  Lamium album,  Lysimachia punctata, 
Lythrum salicaria, Crepis paludosa; -  Aconitum lycoctonum  (A. vulparia),  A. napellus,  Geranium sylvaticum, 
Trollius europaeus,  Adenostyles alliariae,  Cicerbita alpina,  Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea, 
Cirsium helenioides. 
Asociaţii vegetale: Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990,  Adenostylo-Doronicetum austriaci Horvat 1956 
(syn.: Adenostyletum alliariae banaticum Borza 1946); Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsilvanici Pawł. ex Walas 
1949 (syn.: Cardueto-Heracleetum palmati Beldie 1967, Heracleetum palmati auct. rom.); Petasitetum kablikiani 
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Szafer  et al. 1926 (syn.: Petasitetum glabrati Morariu 1943);  Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriţă  
et Raţiu 1974 (syn.:  Petasitetum hybridi auct. rom., Aegopodio-Petasitetum hybridi auct. rom., Telekio-Petasitetum 
albae Beldie 1967, Petasitetum albae Dihoru 1975, Petasiteto-Telekietum speciosae Morariu 1967);  Telekio-
Filipenduletum Coldea 1996;  Telekio speciosae-Aruncetum dioici Oroian 1998;  Angelico-Cirsietum oleracei Tüxen 
1937; Scirpetum sylvatici Ralski 1931 em. Schwich 1944;  Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926;  
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum Niemann  et al. 1973;  Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978; 
Chaerophylletum aromatici Neuhäuslova-Novotna et al. 1969; Arunco-Petasitetum albi Br.-Bl.  et Sutter 1977;  
Convolvulo-Eupatorietum cannabini Görs 1974;  Convolvulo-Epilobietum hirsuti Hilbig  et  al. 1972; Aegopodio-
Anthriscetum nitidae Kopecký 1974;  Angelico sylvetris-Cirsietum cani Burescu 1998;  Cicerbitetum alpinae Bolleter 
1921 (syn.  Adenostylo-Cicerbitetum Braun-Blanquet 1959). 

6440 Pajişti aluviale din 
Cnidion dubii 

Pajişti aluviale cu regim natural de inundare aparţinând alianţei Cnidion dubii, în condiţii climatice continentale până 
la subcontinentale. 
Plante: Cnidium dubium  (C. venosum),  Viola persicifolia,  Scutellaria hastifolia, Allium angulosum, Gratifolia 
officinalis,  Carex praecox,  Juncus atratus,  Lythrum virgatum. 
Acesta este un habitat de tranziţie între pajiştile higrofile  şi cele xerofile, ce acoperă arii restrânse. 
Asociaţii vegetale: Poëtum pratensis Răvăruţ  et al. 1956;  Ranunculo repentis-Alopecuretum  
pratensis Ellmauer 1933;  Agrostio-Festucetum pratensis Soó 1949; Agrostietum stoloniferae (Ujvárosi 1941) 
Burduja  et al. 1956;  Poëtum silvicolae Buia et al. 1959; Alopecuretum ventricosi Turenschi 1966; Agrostio-
Deschampsietum caespitosae Ujvárosi 1947; Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovsky ex Ruzicková 1975. 
 
Literatura de specialitate din  ţara noastră nu consemnează nici o asociaţie din al.  Cnidion dubii (în sens strict)  şi 
nici una dintre asociaţiile descrise în Europa centrală nu se regăsesc în România. Pe de altă parte, o serie de autori 
consideră – din raţiuni nomenclaturale - pe Agrostion stoloniferae ca sinonim cu Cnidion dubii sau Deschampsion 
caespitosae. 

6510 Pajişti de altitudine 
joasă (Alopecurus 
pratensis  
Sanguisorba 
officinalis) 

Fâneţe  bogate în specii, pe soluri slab până la moderat fertilizate, din zona de câmpie până în etajul submontan, 
aparţinând alianţelor  Arrhenatherion  şi Brachypodio-Centaureion nemoralis. Aceste pajişti exploatate extensiv sunt 
bogate în plante cu flori şi nu sunt cosite înainte ca gramineele să înflorească şi după aceea, numai o dată sau de 
două ori pe an. 
Plante: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens  subsp.  flavescens, Pimpinella major,  Centaurea jacea,  
Crepis biennis,  Knautia arvensis,  Tragopogon pratensis, Daucus carota,  Leucanthemum vulgare,  Alopecurus 
pratensis,  Sanguisorba officinalis,  Campanula patula,  Leontodon hispidus,  L. nudicaulis,  Linum bienne, Malva 
moschata 
Asociaţii vegetale:  Arrhenatheretum elatioris 

3130 Ape stătătoare 
oligotrofe până la 
mezotrofe, cu 
vegetaţie din  
Littorelletea 
uniflorae  şi/sau  

Cuprinde vegetaţie scundă perenă, acvatică până la amfibie, oligotrofă până la mezotrofă, a malurilor lacurilor, 
iazurilor şi bălţilor, şi a zonei ecotonale apă - uscat aparţinând ordinului Littorelletalia uniflorae sau vegetaţie scundă 
anuală, amfibie, pionieră, a zonei ecotonale cu uscatul de la marginea lacurilor, bălţilor şi iazurilor, cu soluri sărace 
în nutrienţi, sau care creşte în timpul uscării periodice a acestor ape stătătoare: clasa  Isoëto-Nanojuncetea. 
Plante: Littorella uniflora,  Luronium natans,  Juncus bulbosus  subsp. bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium 
minimum.sau indernia procumbens,  Elatine  spp.,  Eleocharis ovata,  Cyperus fuscus,  C. flavescens,  C. 
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Isoëto-
Nanojuncetea 

michelianus,  Limosella aquatica,  Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus,  Juncus bufonius,  Centaurium 
pulchellum, Centunculus minimus. 
Asociaţii Vegetale  Cyperetum flavescentis Koch ex Aichinger 1933;  Juncetum bufonii Felföldy 1942; Cypero-
Limoselletum Kornek 1960; Limosello-Ranunculetum lateriflori Pop (1962) 1968;  Eleocharidetum acicularis Koch 
1926 em. Oberd. 1957; Dichostylido michelianae-Gnaphalietum uliginosi Horvatič 1931. 

3150 Lacuri eutrofe 
naturale cu 
vegetaţie de 
Magnopotamion  
sau Hydrocharition 

Lacuri şi iazuri cu ape de culoare gri închis către albastru-verzui, mai mult sau mai puţin tulburi, în mod special 
bogate în  baze dizolvate (pH  de obicei > 7), cu   29 comunităţi din  Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă 
sau, în ape adânci, deschise, cu asociaţii de broscariţă (Magnopotamion). 
Plante: Hydrocharition - Lemna  spp.,  Spirodela  spp., Wolffia  spp., Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 
Utricularia australis, U. vulgaris, Aldrovanda vesiculosa,  ferigi (Azolla), Hepaticae (Riccia  spp.,  Ricciocarpus  
spp.); Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. perfoliatus. 
Asociaţii vegetale: Lemnetum minoris Soó 1927;  Lemnetum gibbae Miyawaki  et Tüxen 1960; Lemnetum trisulcae 
Knapp et Stoffers 1962; Lemno-Spirodeletum Koch 1954; Wolffietum arrhizae Miyawaki  et Tüxen 1960;  Spirodelo-
Aldrovandetum Borhidi  et Komlódi 1959;  Spirodelo-Salvinietum natantis Slavnič 1965; Lemno-Azolletum 
carolinianae Nedelcu 1967;  Riccietum fluitantis Slavnič 1956 em. Tüxen 1974;  Stratiotetum aloidis Nowinski 1930 
(syn.: Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935);  Lemno-Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1947;  
Potamogetonetum lucentis Hueck 1931;  Potamogetonetum perfoliati  Koch 1926;  Potamogetonetum graminei 
(Koch 1926) Passarge 1964 em. Gőrs 1977; Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962;  Potamogetonetum 
pectinati Carstensen 1955;  Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati Sauer 1937; Spirodeletum polyrhizae Koch 
1941; Lemno-Salvinietum natantis  Miyawaki  et Tüxen 1960;  Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tüxen 1974;  
Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberd.) Passarge 1978;  Potamogetonetum nodosi (Soó 1960) Segal 
1964; Najadetum minoris Ubrizsy 1941;  Zannichellietum pedicellatae Nordh. 1954 em. Pott 1992;  Marsilleaetum 
quadrifoliae (natantis) Burescu 2003; Polygonetum amphibii (natantis) Soó 1927;  Potamogetonetum crispi Soó 
1927; Ceratophylletum demersii Hild 1956. 

3260 Cursuri de apă din 
zonele de câmpie, 
până la cele 
montane, cu 
vegetaţie din 
Ranunculion  
fluitantis şi 
Callitricho-
Batrachion 

Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie submersă sau natantă din Ranunculion 
fluitantis şi Callitricho-Batrachion (nivel scăzut al apei în timpul verii) sau muşchi acvatici. 
Plante:  Ranunculus trichophyllus,  R. fluitans,  R. peltatus,  R. penicillatus  subsp. penicillatus,  R. aquatilis,  
Myriophyllum  spp.,  Callitriche  spp.,  Sium erectum, Zannichellia palustris, Potamogeton spp., Fontinalis 
antipyretica. 
Acest habitat este uneori asociat cu comunităţile de  Butomus umbellatus de pe maluri. 
Asociaţii vegetale: Ranunculetum aquatilis (Sauer 1947) Géhu 1961; Hottonietum palustris Tüxen  
1937; Callitrichetum palustris (Dihoru 1975) Burescu 1999. 

92A0 Zăvoaie cu Salix 
alba şi Populus alba 

Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării Negre dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte 
specii de salcie înrudite cu acestea (44.141). Păduri de luncă multistratificate mediteraneene şi central-eurasiene 
cu Populus spp., Ulmus spp.,  Salix spp.,  Alnus spp.,  Acer spp.,  Tamarix spp.,  Quercus robur, Q. pedunculiflora, 
Fraxinus angustifolia, F. pallisiae,  liane. 
Plante: Salix alba, Populus alba. 
Asociaţii vegetale: Salici-Populetum 
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62C0 * Stepe ponto-
sarmatice 

Stepe ale câmpiilor, platourilor  şi dealurilor situate la vest de Marea Neagră, de Nistru  şi bazinele Transilvaniei  şi 
Traciei de nord, inclusiv  al cursului inferior al Dunării, limitei sudice  şi văilor platoului podolic, platoului Rus Central, 
platoului Volgăi, Orenburg  şi Bachkiria, cu graminee precum  Stipa capillata, S. lessingiana, Kochia prostrata, 
Koeleria lobata  (K. degeni),  Festuca valesiaca, Dichanthium  
ischaemum (syn. Bothriochloa ischaemum). Acest habitat include tipuri de vegetaţie din alianţele  Festucion 
valesiacae, Stipion  lessingianae, Agropyro-Kochion  şi Pimpinello-Thymion zygioidi. 
Plante: Festucion valesiacae -  Poa angustifolia, Festuca valesiaca, Chrysopogon gryllus, Alyssum saxatile, 
Agropyron pectiniforme, Koeleria macrantha, Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, S. ucrainica, Elymus 
hispidus; Stipion lessingianae - Stipa lessingiana, S. pulcherrima, S. joannis, Vinca herbacea, Salvia nutans, 
Cephalaria uralensis, Teucrium polium, Iris pumila, Bromus barcensis, Euphorbia dobrogensis, Crambe tatarica; 
Artemisio-Kochion - Kochia prostrata; Pimpinello-Thymion zygioidi - Agropyron  brandzae, Thymus zygioides, 
Artemisia caucasica, A. pedemontana, A. lerchiana, Koeleria lobata, Festuca callieri, Sedum hillebrandtii, 
Polythricum  piliferum, Melica ciliata, Dianthus  
nardiformis, D. pseudarmeria, Satureja coerulea, Pimpinella tragium  subsp. lithophila. 
Asociaţii vegetale: Carici humilis-Stipetum joannis  Pop  et Hodişan 1985; Chrysopogono-Caricetum humilis  
Zólyomi (1950) 1958;  Danthonio-Stipetum stenophyllae Ghişa 1941; Stipetum stenophyllae Soó 1944; Stipetum 
lessingianae Soó (1927   48n.n.) 1947;  Stipetum pulcherrimae Soó 1942;  Astragalo ponticae-Stipetum ucrainicae 
(Dihoru 1969,  1970) Sanda  et Popescu 1999;  Stipo ucrainicae-Festucetum valesiacae Dihoru 1970;  Artemisio 
austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970;  Cynodonto-Poëtum angustifoliae (Rapaics 1926) Soó 1957; Koelerio-
Artemisietum lerchianae Dihoru 1970;  Agropyro-Kochietum prostratae Zólyomi (1957) 1958;  Agropyretum 
pectiniformis (Prodan 1939) Dihoru 1970;  Taraxaco serotini-Bothriochloëtum ischaemi (Burduja  et al. 1956) Sârbu 
et al. 1999; Taraxaco serotini-Festucetum valesiacae (Burduja et al. 1956, Răvăruţ et al. 1956) Sârbu et al. 1999; 
Elytrigietum hispidi (Dihoru 1970) Popescu et Sanda 1988. 

2110 Dune mobile 
embrionare 

Formaţiuni costiere reprezentând primele stadii ale formării dunelor, constituite de ondulaţii sau suprafeţe de nisip 
înălţate ale plajei superioare, sau de o bordură situată înspre mare la baza dunelor înalte. 
Plante:  
- Elymus farctus (Agropyron junceum), Leymus sabulosus;  
-  Sporobolus pungens, Euphorbia peplis, Medicago marina, Eryngium maritimum. 
Asociaţii vegetale: Elymetum gigantei Morariu 1957;  Artemisietum tschernievianae  (arenariae) Popescu  et Sanda 
1977;  Secali sylvestris-Alyssetum borzeani (Borza 1931) Morariu 1959; Aperetum maritimae Popescu et al. 1980; 
Brometum tectorum Bojko 1934; Crambetum maritimae (Şerbănescu 1965) Popescu  et al. 1980; Secali sylvestris-
Brometum tectorum Hargitai 1940. 

2130 Dune fixate de 
coastă cu vegetaţie 
erbacee (dune gri) 

Subtipuri:  
– Dune fixate pontice – dune fixate de pe coastele Mării Negre.  
Vegetaţia poate fi reprezentată de pajişti închise, de pajişti deschise formate din specii anuale, sau poate fi 
dominată de muşchi şi licheni; conţinutul de calcar (Ca2+) poate varia foarte mult  şi în general  se reduce odată cu 
vârsta  şi desfăşurarea succesiunii spre sistemele de dune brune (dune cu lande). 
Plante:  Bromus hordeaceus, Carex colchica, Cerastium  spp.,  Galium verum, Gentiana cruciata, Koeleria  spp.,  
Myosotis ramosissima, Ononis repens, Silene conica, S. otites, Trifolium scabrum;Muşchi -  Tortula ruraliformis; 
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Licheni - Cladonia spp. 
Asociaţii vegetale: Koelerio glaucae-Stipetum borysthenicae Popescu  et Sanda 1987;  Scabioso argenteae-
Caricetum colchicae (Simon 1960) Krausch  1965 (inclusiv subas. ephedretosum Sanda et al. 1999); Scabioso 
argenteae-Artemisietum campestris Popescu  et Sanda 1987;  Holoschoeno-Calamagrostietum epigeji Popescu  et 
Sanda 1978;  Plantaginetum arenariae (Buia  et al. 1960) Popescu  et Sanda 1987; Argusio-Petasitetum spuriae 
(Borza 1931 n.n.) Dihoru et Negrean 1976. 

1150 Lagune costiere Lagunele sunt întinderi de apă sărată costiere, de mică adâncime, cu salinitate  şi volum de apă variabil, total sau 
parţial separate de mare prin bancuri de nisip sau prundiş ori, mai rar, de roci. Salinitatea  poate varia, de  la 
salmastru până la hiperhalin, în funcţie de cantitatea de precipitaţii, intensitatea evaporării, aportul de apă de mare 
proaspătă în timpul furtunilor şi de inundarea temporară cu apă de mare în timpul iernii sau la flux. Cu sau fără 
vegetaţie din  Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea sau Charetea 
- Iazurile şi bazinele sărate pot fi, de asemenea, considerate lagune, cu condiţia să-şi aibă originea într-o veche 
lagună naturală transformată sau o mlaştină sărată, şi să fi suportat un impact minor în urma exploatării. 
Plante:  Callitriche  spp.,  Chara canescens, C. baltica, C. connivens, Eleocharis parvula, Potamogeton pectinatus, 
Ranunculus baudotii, Ruppia maritima. În flads şi gloes,  şi Chara  spp. (Chara tomentosa), Lemna trisulca, Najas 
marina, Phragmites australis, Potamogeton spp., Stratiotes aloides, Typha spp. 
Animale: Celenterate - Edwardsia ivelli; Polichete - Armandia cirrhosa; Briozoare - Victorella pavida; Rotifere -  
Brachionus  sp.; Moluşte -  Abra  sp.,  Murex  sp.; Crustacee - Artemia sp.; Peşti - Cyprinus carpio, Mullus barbatus; 
Reptile - Testudo graeca; Amfibieni - Hyla arborea.Mlaştinile sărăturate constituie o parte a acestui complex. 
Asociaţii vegetale: Ruppietum maritimae 
Pe ţărmul românesc al Mării Negre, acest habitat este reprezentat de complexul lagunar Razelm – Sinoe  şi Lacul 
Zăton. Datorită impactului produs de lucrările hidrotehnice, condiţiile tipice lagunare se întâlnesc azi mai ales în 
Laguna Sinoe. Aici salinitatea este foarte variabilă, linia de demarcaţie dintre apele dulci  şi sărate putându-se 
deplasa cu sute de metri  de mai multe ori pe zi sub influenţa vântului, simulând astfel condiţiile unei lagune cu 
maree. Fauna cuprinde specii caracteristice de peşti (Percarina demidoffi, Pelecus cultratus, Mugil sp., Liza sp., 
Alosa sp.)  şi reptile (Emys orbicularis, Natrix tesselata). 

3140 
 

Ape puternic oligo-
mezotrofe cu 
vegetaţie bentonică 
de specii de Chara 
 

Cuprinde lacuri şi bălţi destul de bogate în baze dizolvate (pH adesea 6-7)  sau cuape majoritar albastre-verzui, 
foarte limpezi, cu conţinut sărac (către moderat) denutrienţi, bogate în baze (pH adesea >7.5) (21.15). Fundul 
acestor ape nepoluate este acoperit cu carofite, Chara şi Nitella, covoare de alge. În regiunea boreală acest tip 
dehabitat include mici bălţi turboase (‘gyttja’) oligo-mezotrofe bogate în calciu, cu uncovor dens de Chara, adesea 
înconjurate de diverse mlaştini eutrofe şi turbării cu pin 
silvestru. 
Plante: Chara spp., Nitella spp. 
Asociaţii vegetale: Nitelletum gracilis Coriolan 1957; Charetum braunii Coriolan 1957;Tolypelletum proliferae 
Krause 1969; Lychnothamnetum barbati Ionescu Ţeculescu1967. 

1410 
 

Pajişti sărăturate de 
tip mediteranean 
(Juncetalia maritimi) 
 

Cuprinde diverse comunităţi mediteraneene şi vest-pontice (Marea Neagră) de Juncetalia maritimi. 
Stepe, depresiuni, lacuri superficiale şi mlaştini sărăturate panonice şi pontosarmatice,care sunt influenţate în mare 
măsură de un climat panonic cu temperaturiextreme şi ariditate estivală. Îmbogăţirea în săruri a solului se 
datorează evaporări intense a apei freatice în timpul verii. Aceste tipuri de habitate au origine parţialnaturală şi 
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parţial determinată de influenţa distinctă a păşunatului bovinelor. 
Vegetaţia halofitică constă în comunităţi de plante din depresiuni şi stepe sărăturateuscate, pajişti sărăturate 
umede, şi comunităţi de plante anuale din lacurile sărate,periodic inundate, cu zonare tipică. 
Plante: Artemisia santonicum, Lepidium crassifolium, Puccinellia peisonis, Astertripolium, Salicornia prostrata, 
Camphorosma annua, Plantago tenuiflora, Juncusgerardii, Plantago maritima, Cyperus pannonicus, Pholiurus 
pannonicus, Festucapseudovina, Achillea collina, Artemisia pontica, Puccinellia limosa, Scorzoneracana, 
Petrosimonia triandra, Peucedanum officinale, Halocnemum strobilaceum,Frankenia hirsuta, Aeluropus littoralis, 
Limonium meyeri, L. gmelini, Nitrariaschoberi, Carex distans, C. divisa, Taraxacum bessarabicum, 
Beckmanniaeruciformis, Zingeria pisidica, Trifolium fragiferum, Cynodon dactylon, Ranunculussardous, Agropyron 
elongatum, Halimione verrucifera (syn. Obione verrucifera),Lepidium latifolium, Leuzea altaica (syn. L. salina), Iris 
halophila, Triglochinmaritima, Hordeum hystrix, Aster sedifolius, Scorzonera austriaca var. mucronata,Festuca 
arundinacea subsp. orientalis. 
Animale: Moluşte - Helicopsis striata austriaca; Insecte Callimorphaquadripunctaria, Lycaena dispar; Mamifere - 
Spermophilus citellus; Păsări -Botaurus stellaris, Platalea leucorodia, Porzana parva, Ixobrychus 
minutus,Acrocephalus melanopogon, Aythya nyroca, Ardea purpurea, Panurus biarmicus. 

92D0 
 

Galerii ripariene şi 
tufărişuri (Nerio-
Tamaricetea şi 
Securinegion 
tinctoriae) 
 

Galerii arborescente şi tufărişuri de cătină roşie, oleandru şi mielărea, precum şiformaţiuni lemnoase mai scunde, 
situate de-a lungul apelor curgătoare permanentesau temporare şi din zonele umede ale etajului termo-
mediteranean şi din sud-vestul 
Peninsulei Iberice, precum şi din staţiunile cele mai higromorfe ale zonelor saharomediteraneanăşi saharo-
sindiană. Includ formaţiuni de Tamarix smyrnensis (syn. T.ramossissima) de pe malurile apelor curgătoare şi din 
staţiunile de coastă aleregiunilor pontice şi stepice din vestul Eurasiei. 
Plante: Tamarix spp. 
Asociaţia Vegetală Calamagrostio-Tamaricetum ramosissimae 

3160 
 

Lacuri distrofice şi 
iazuri 
 

Lacuri şi iazuri naturale cu apă brună datorită turbei şi acizilor humici, în generalpe soluri turboase în mlaştini sau 
pe lande cu evoluţie naturală spre turbării. pH-uleste adesea scăzut, de la 3 până la 6. Comunităţile de plante 
aparţin ordinului Utricularietalia. 
Plante: Utricularia spp, Rhynchospora alba, Sparganium minimum, Nuphar lutea, 
Carex lasiocarpa, C. rostrata, Nymphaea candida, Drepanocladus spp., specii de 
Sphagnum. 
Animale: Odonate (libelule zigoptere şi anizoptere). 
Asociaţii vegetale Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae Koch 1926; Nymphaeetum albaeVollmar 1947; 
Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Bellot 1951; Trapetumnatantis Kárpati 1963; Potametum natantis Soó 1927; 
Nymphaeetum albocandidae (Hejny 1950) Passarge 1957 subas. nymphaeetosum candidae Ştefan 

7210 
 

* Mlaştini 
calcaroase cu 
Cladium mariscus 
 

Comunităţi dense de Cladium mariscus din zone lacustre colonizate de plante, dinterenuri abandonate (necultivate) 
sau pajişti umede aflate în stadii succesionaleulterioare exploatării lor extensive, aflate în contact cu tipuri de 
vegetaţie dinCaricion davallianae sau cu alte specii de Phragmition [Cladietum marisci (Allorge1922) Zobrist 1935]. 
Plante: Cladium mariscus. 
În contact cu mlaştini alcaline (7230), dar şi cu mlaştini acide, pajişti umedeexploatate extensiv şi alte stufărişuri şi 
rogozişuri înalte. 
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Asociaţii vegetale: Cladietum marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935. 
40C0 
 

* Tufărişuri de 
foioase ponto-
sarmatice 
 

Tufărişuri caducifoliate ale zonei de stepă cu arbuşti din regiunile pontică şisarmatică şi ale teritoriilor adiacente din 
interiorul sau din afara zonei de limita esticăa pădurilor de stejari cu Potentilla albadin zona pădurilor stepice 
destejari şi arţar tătărescşi pădurilor stepice subeuxinicecare facparte din habitatul 91I0 - păduri stepice euro-
siberiene cu Quercus spp. Habitatulinclude mai multe comunităţi vegetale cu specii endemice pentru Dobrogea, 
cum suntasociaţiile Asphodelino luteae-Paliuretum şi Rhamno catharticae-Jasminietumfruticantis 
Plante: Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Caragana frutex, Spiraea crenifolia 
(S. crenata), Prunus tenella (Amygdalus nana), Jasminum fruticans, Paliurus spinachristi,Rhamnus catharticus, 
Asparagus verticillatus, Asphodeline lutea, Bromusinermis, Dianthus nardiformis, Kochia prostrata, Medicago 
minima, Genista 
sessilifolia, Moehringia grisebachii, M. jankae, Orlaya grandiflora, Ornithogalum 
amphibolum, Paeonia tenuifolia, Salvia ringens, Thymus zygioides, Veronica 
austriaca. 
Asociaţii vegetale Asphodelino luteae-Paliuretum Sanda et Popescu 1999; Rhamno catharticae-Jasminetum 
fruticantis (Mihai et al. 1964) Mititelu et al. 1993; as. cu 
Caragana frutex Dihoru et al. 1970; Gymnospermio altaicae-Celtetumglabratae Petrescu 2000-2001; Prunetum 
tenellae s.l. 

91AA 
 

Vegetaţie forestieră 
ponto-sarmatică cu 
stejar pufos 
 

Păduri extrazonale dominate de stejar pufos, cu floră submediteraneană, ocupând 
enclave mai calde în cadrul arealelor subcontinentale ale lui Quercion frainetto şi 
Carpinion illyricum. 
Include subtipurile: 
- Păduri tracice de stejar pufos şi cărpiniţă 
Păduri de Quercus pubescens şi Q. virgiliana din câmpiile bazinului Mării Negre şi 
dealurile Turciei europeane, din nordul câmpiei tracice în sudul şi sud-estul Bulgariei,unde sunt reprezentate în 
principal prin masive forestiere insulare, mai ales în parteacentrală a dealurilor Maritsa şi Tundja, şi de pe colinele 
de la poalele estice şi nordiceale munţilor Rodopi. Stejarii sunt însoţiţi de Carpinus orientalis, Fraxinus ornus,Acer 
campestre sau Tilia tomentosa şi de elemente floristice submediteraneene. 
- Păduri moesiace de stejar pufos 
Păduri submediteraneene termofile de Quercus pubescens şi Q. virgiliana din sudul 
munţilor Dinarici, lanţul muntos balcanic şi din regiunile învecinate, incluzând sudestulşi sudul României. 
Plante: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Carpinus orientalis, C. betulus, Fraxinus ornus, Galium dasypodum, 
Paeonia peregrina. 
Asociaţii vegetale: Galio dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă 1970; Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis 
Doniţă 1970; Echinopo banatici-Quercetum pubescentisBoşcaiu et al. 1971; Paeonio peregrinae-Quercetum 
pubescentis (Sârbu 1978)Sanda et Popescu 1999; Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs etFekete 
1957; Tilio tomentosae-Quercetum pedunculiflorae Doniţă 1968; 
Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932. 
 

91F0 Păduri ripariene Păduri din specii cu lemn de esenţă tare situate în albia majoră a râurilor, expuse 
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 mixte cu Quercus 
robur, Ulmus laevis, 
Fraxinus excelsior 
sau Fraxinus 
angustifolia, din 
lungul marilor râuri 
(Ulmenion minoris) 
 

regulat inundaţiilor în perioda creşterii nivelului apei, sau în zone joase, expuse inundaţiilor provocate de înălţarea 
apei freatice. Aceste păduri se dezvoltă pe 
depozite aluviale recente. Solul poate fi bine drenat între inundaţii sau poate rămâneud. Ca urmare a regimului 
hidric specific, speciile lemnoase dominante aparţingenurilor Fraxinus, Ulmus sau Quercus. Subarboretul este bine 
dezvoltat. 
Plante: Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, U. glabra, Fraxinus excelsior, F. 
angustifolia, Populus nigra, P. canescens, P. tremula, Alnus glutinosa, Prunus padus,Humulus lupulus, Vitis vinifera 
subsp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix,Phalaris arundinacea, Corydalis solida, Gagea lutea, Ribes 
rubrum. 
Aceste păduri formează mozaicuri cu păduri pioniere sau climax din specii cu 
lemn de esenţă moale, în zonele joase ale luncilor râurilor; ele se pot dezvolta şi din 
păduri aluviale de specii cu lemn de esenţă tare. Acest tip de habitat apare adesea înconjuncţie cu păduri de anin şi 
frasin . 
Asociaţii vegetale: Fraxino danubialis-Ulmetum Soó 1936 corr. 1963; Quercetum roborispedunculifloraeSimon 1960 
(syn.: Fraxino angustifoliae-Quercetum 
pedunculiflorae Chifu et al. (1998) 2004); Fraxino pallisae-Quercetum 
pedunculiflorae (Popescu et al. 1979) Oprea 1997; Fraxinetum pallisae (Simon 
1960) Krausch 1965 (syn. Ulmeto minoris-Fraxinetum pallisae Borza ex Sanda 
1970). 
 

1530 
 

* Pajişti şi mlaştini 
sărăturate panonice 
şi ponto-sarmatice 
 

Acest tip de habitat din Europa centro-occidentală are ca vicariantă (ponto)- 
panonică habitatul 1530, care deţine comunităţi vegetale specifice, de tip 
(sub)continental. Prin urmare, pe teritoriul României locul habitatului 1340 este luat 
de habitatul 1530. 
 
1530* Mlaştini şi stepe sărăturate panonice 
Stepe, depresiuni, lacuri superficiale şi mlaştini sărăturate panonice şi pontosarmatice,care sunt influenţate în mare 
măsură de un climat panonic cu temperaturiextreme şi ariditate estivală. Îmbogăţirea în săruri a solului se 
datorează evaporăriiintense a apei freatice în timpul verii. Aceste tipuri de habitate au origine parţial naturală şi 
parţial determinată de influenţa distinctă a păşunatului bovinelor. 
Vegetaţia halofitică constă în comunităţi de plante din depresiuni şi stepe sărăturate 
uscate, pajişti sărăturate umede, şi comunităţi de plante anuale din lacurile sărate, 
periodic inundate, cu zonare tipică. 
Plante: Artemisia santonicum, Lepidium crassifolium, Puccinellia peisonis, Aster tripolium, Salicornia prostrata, 
Camphorosma annua, Plantago tenuiflora, Juncus 
gerardii, Plantago maritima, Cyperus pannonicus, Pholiurus pannonicus, Festuca pseudovina, Achillea collina, 
Artemisia pontica, Puccinellia limosa, Scorzonera cana, Petrosimonia triandra, Peucedanum officinale, 
Halocnemum strobilaceum, Frankenia hirsuta, Aeluropus littoralis, Limonium meyeri, L. gmelini, Nitraria schoberi, 
Carex distans, C. divisa, Taraxacum bessarabicum, Beckmannia eruciformis, Zingeria pisidica, Trifolium fragiferum, 
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Cynodon dactylon, Ranunculus sardous, Agropyron elongatum, Halimione verrucifera (syn. Obione verrucifera), 
Lepidium latifolium, Leuzea altaica (syn. L. salina), Iris halophila, Triglochin maritima, Hordeum hystrix, Aster 
sedifolius, Scorzonera austriaca var. mucronata, Festuca arundinacea subsp. orientalis. 
Animale: Moluşte - Helicopsis striata austriaca; Insecte – Callimorpha quadripunctaria, Lycaena dispar; Mamifere - 
Spermophilus citellus; Păsări - Botaurus stellaris, Platalea leucorodia, Porzana parva, Ixobrychus minutus, 
Acrocephalus melanopogon, Aythya nyroca, Ardea purpurea, Panurus biarmicu 

6120 
 

* Pajişti xerice pe 
substrat calcaros 
 

Este reprezentat de pajişti uscate, adesea deschise, pe nisipuri mai mult sau mai puţin calcifere, cu uncentru de 
distribuţie subcontinental (Koelerion glaucae, Sileno conicae-Cerastionsemidecandri, Sedo-Cerastion p.p.). 
Plante: Allium schoenoprasum, Alyssum montanum subsp. gmelinii, Cardaminopsis arenosa, Carex ligerica, C. 
praecox, Dianthus deltoides, Euphorbia seguieriana, Festuca beckeri subsp. polesica, F. beckeri subsp. arenicola, 
Gypsophila fastigiata, Helichrysum arenarium, Herniaria glabra, Koeleria glauca, Petrorhagia prolifera, Sedum 
rupestre, Silene chlorantha. 
 Acest tip de habitat apare în asociere cu complexe de dune necostiere. 
Asociaţii vegetale:  Ventenato dubiae-Xeranthemetum cylindracei (Borza 1950) Sanda et al. 1988;Festucetum 
polesicae Oprea 1998; Festucetum arenicolae Ştefan et al. 2001(syn.: Festucetum vaginatae subas. arenicolum 
Popescu et Sanda (1976) 
1979); Molluginetum cervianae Borza 1963; Potentillo-Festucetum dalmaticae 
(Domin 1933) Májovský 1954. 
Acest habitat se întâlneşte doar în regiunea continentală (pe nisipurile sau solurile nisipoase din Oltenia şi sudul 
Moldovei), deosebindu-se floristic de celelalte habitate psamofile din România, fie panonice sau costiere Deoarece 
subspecia F. beckeri subsp. beckeri nu este prezentă în România şi întrucât au fost deja descrise două asociaţii pe 
baza subspeciilor polesica şi arenicola,cenotaxonul Festucetum beckeri Popescu et Sanda (1976) 1997 a devenit 
un nomenambiguum şi nu a fost folosit ca referinţă cenotaxonomică 
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Pe baza informaţiilor furnizate de formularul standard al sitului ROSCI0065 se constată 
că în sit sunt 29 habitate a căror conservare a necesitat desemnarea sitului. Dintre acestea 7 
habitate sunt prioritare (marcate cu asterisc), restul fiind habitate de interes comunitar. 

Cea mai mare pondere în sit o are habitatul 6430 Comunităţii de lizieră cu ierburi înalte higrofile 
de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, respectiv 30% din întreaga suprafaţă a 
sitului, urmat de habitaul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition a cărui pondere în sit este de 10% din suprafaţa totală a sitului şi 2130 *Dune 
fixate cu vegetaţie herbacee perenă (dune gri) ce reprezintă 5% din suprafaţa sitului. 

Dintre habitatele cu cea mai mică pondere în sit menţionăm: 6420 Pajişti mediteraneene umede 
cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion (0,0001%), 7220 * Mlaştini calcaroase cu Cladium 
mariscus (0,001%), 40CO *Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice (0,001%), 91AA Vegetaţie 
forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (0,002%). 

Restul habitatelor, au majoritatea, o pondere de câte 1% din suprafaţa totală a sitului. 

Gradul de conservare al structurii şi funcţiilor habitatelor din situl ROSCI0065 este 
încadrat la categoria A (conservare excelentă) şi B (conservare bună). 

Datele preliminare privind structura vegetaţiei de pe suprafaţa  destinată realizării cheului  arată 
că acest tip de vegetaţie nu prezintă interes conservativ, speciile ierboase care acoperă terenul 
destinat lucrării fiind specifice terenurilor antropizate, unele specii precum Amorfa fructicosa 
fiind chiar intr-un stadiu invaziv. 

Pe baza informaţiilor furnizate de Manualul de interpretare a habitatelor Natura 2000, habitatele 
din situl ROSCI0065 nu corespund zonei supuse investiţiei propuse. 
 

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE cuprinse în 
formularul standard al sitului şi evaluarea privind posibila prezenţă în zona supusă investiţiei: 

1335 Spermophilus citellus – Popândăul 

Preferă izlazurile din zonele de de stepă, de regulă pe dealuri, cu foarte 
bună drenare a apei din precipitaţii Este o specie teritoriala, marimea 
teritoriului fiind foarte variabila dupa densitate si oferta trofica. Galeriile 
sunt temporare si permanente (galerii de iernare).  

Prezenta speciei in zona supusă investiţiei: Zona portului unde se 
vor executa lucrările de realizare a unui cheu nu corespunde cerinţelor 
ecologice ale speciei întrucât se resimte mult impactul antropic, specia 
neputând sa-şi desfăşoare activitatea condiţiilor date. Conform cărţii 
Roşii a vertebratelor în România specia este menţionată în judeţul 
Tulcea insă nu apare în zona Isaccea.. Se estimeaza ca exemplarele 
de Spermophilus citellus prezente in interiorul sitului nu vor fi afectate 
de implementarea proiectului. 

 

1355 Lutra lutra – Vidra 

Preferă râuri, lacuri, zonele umede (ex., Delta dunării) şi de coastă 
(ex., la Sulina, Sfântul Gheorghe). De regulă, nu îşi face galerie, ci 
ocupă o galerie de vulpe sau viezure, sau foloseşte adâncituri 
naturale sub ţărmuri şi rădăcini de arbori de pe mal. 



“Punct de descărcare produse de carieră în zona portuară Isaccea – mal drept Dunăre,  
Mm 56 – judeţul Tulcea” 

Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu 
 

75 
 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei şi estimarea impactului: Conform Cărţii Roşii a 
vertebratelor din România specia nu apare ca având răspândirea în zona Isaccea. 

Un alt argument pentru care estimam ca specia nu este prezentă in zonă il constituie malurile 
scunde si cu vegetatie cu lemn moale pe malul romanesc, specia preferând maluri inalte si mult 
impadurite si cu lemn tare  pentru construirea cuibului. 

 

1356 Mustela lutreola – nurca 

Habitatele caracteristice sunt reprezentate de malurile apelor 
statatoare sau curgatoare, cu vegetatie preponderent 
arbustiva si arborescenta. Prezenta hranei (peste, broaste, 
rozatoare, etc.) este foarte importanta pentru specie, ca de 
altfel, si pastrarea linistii în acele zone. 

În cea ce priveste modul de viata, nurca poate trai solitar dar si 
în grup, fiind un animal preponderent nocturn. În unele situatii 
(pericol, stres, etc.), nurca poate fi activa si în cursul zilei. Este 
un animal retras, care nu agreeaza prezenta omului. Atât 
abundenta hranei cât si asigurarea linistii sunt factorii de baza 

care contribuie la asigurarea conditiilor optime de trai pentru nurca. 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei estimarea impactului: Conform Cărţii Roşii a 
vertebratelor din România specia nu apare ca având răspândirea în zona Isaccea. 

Specia preferă zone retrase care sa-i asigure linişte, de obicei habitate cu vegetaţie arbustivă şi 
arborescentă. Atât tipul de vegetaţie, terenurile antropizate cât şi prezenţa oamenilor din zona 
supusă investiţiei sunt factori care nu permit instalarea speciei în apropiere. 

Se estimează că investiţia nu va avea niciun fel de impact asupra speciei. 

 

2535 Vormela peregusna – dihor pătat 

Preferă zonele aride si specifice de stepa, dihorul patat 
traieste si în zonele stepice intercalate cu vegetatie 
arbustiva si forestiera, uneori chiar pe lânga culturile 
agricole din zonele aride. 

La noi se gaseste în zona de stepa din sud-estul României, 
în special în Dobrogea, dar poate fi prezent accidental si 
sudul Moldovei. Dintre tipurile de habitate prezente în 
România, incluse în legislatia europeana si preferate de 
dihorul patat enumeram: Pajistile vest pontice cu Paeonia 

tenuifolia si Stepele ponto-sarmatice. 

Evita apropierea de oameni, fiind mai putin prezent pe lânga asezarile omenesti. 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei estimarea impactului: Conform Cărţii Roşii a 
vertebratelor din România specia este menţionată în zona oraşului Isaccea –Tulcea. 

Perimetrul investiţiei nu oferă condiţii de habitat favorabil pentru specie, pentru satisfacerea 
cerinţelor ecologice dihorul având nevoie de locuri deschise, uscate, evitând apropierea de 
aşezările omeneşti. Zona supusă investiţiei cuprinde teren cu mocirle şi smârcuri inadecvat  
desfăşurării activităţii speciei. Se estimează că investiţia nu va avea impact asupra speciei. 
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2633 Mustela eversmannii – dihor de stepă 

Specia traieste în zona de stepa deschisa, localizata în sud-
estul României, în special în Dobrogea. Dihorul de stepa 
prefera pajistile naturale stepice cu vegetatie arbustiva rara, 
evitând zonele cu monoculturi agricole sau terenurile 
forestiere. Dintre habitatele caracteristice prioritare la nivel 
european si existente în Dobrogea enumeram: Pajistile vest 
pontice cu Paeonia tenuifolia si Stepele ponto-sarmatice.  În 
zona judelului Tulcea specia este menlionată la  Malcoci..  În 
natura, dihorul de stepa este considerat o veriga importanta a 

lantului trofic, în special în ceea ce priveste relatiile prada-pradator în cazul speciilor de 
mamifere mici. Astfel, animal cu activitate nocturna, dihorul de stepa consuma în special 
rozatoare, contribuind la realizarea echilibrului natural în ecosistemele dominate de activitatile 
agricole. 

Evita apropierea de oameni, fiind mai putin prezent în asezarile omenesti în comparatie cu 
dihorul comun, dar nu este exclusa prezenta lui în asemenea zone, uneori producând pagube 
prin consumarea oualelor si a pasarilor domestice. 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei estimarea impactului: Conform Cărţii Roşii a 
vertebratelor din România specia nu este menţionată în zona Isaccea. 

Zona supusă investiţiei nu oferă habitate favorabile pentru respectarea cerinţelor ecologice ale 
speciei. 

Estmimăm că investiţia nu va avea impact asupra speciei dat fiind caracterul puternic antropizat 
al zonei şi destinaţia nefavorabilă a terenului pentru activitatea speciei. 

 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
cuprinse în formularul standard al sitului şi evaluarea privind posibila prezenţă în zona 
supusă investiţiei: 

1298 Vipera ursinii - Vipera de Stepa 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei estimarea 
impactului: 

Preferă stepele, sărăturile, dune de nisip cu vegetaţie psmofilă 
caracteristică, păduri rare pe nisipuri (Letea), uneori şi zone mai 
umede cu vegetaţie de Juncus. 

Conform cărţii Roşii a vertebratelor din România specia nu 
aprare ca fiind răspândită în apropiere de investiţia propusă. 

Pe baza datelor prezentate mai sus reiese că prezenţa specie în 
perimetrul investiţiei propuse este puţin probabilă. Habitatul 

supus investiţiei nu corespunde cerinţelor ecologice ale specie. 

Estimăm astfel că realizarea investiţiei nu va afecta specia Vipera ursinii. 
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1219 Testudo graeca - Broasca Testoasa Dobrogeana 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei estimarea 
impactului: 

Sunt animale foarte bine adaptate la habitate aride. Nu este 
foarte pretentioasa la habitat, fiind gasita atât în zona de 
stepa, pajisti, cât si în paduri si vii. Prefera locurile însorite si 
de aceea poate fi gasita frecvent pe dealuri si în zone cu 
stâncarii. Recolonizeaza cu succes terenurile agricole, în 
special viile, lasate în pârloaga (Anadon et al., 2006).  

În România este prezenta doar în Dobrogea, în muntii 
Macinului la altitudini de peste 400 m, dar a fost semnalata 

la altitudini de 2500 m înafara Europei (Lambert, 1997).  

Răspândirea speciei conform Cărţii Roşii a vertebratelor în România specia se regăseşte în 
jurul oraşului Isaccea, însă habitatele din zona investiţiei sunt neprielnice pentru cerinţele 
ecologice ale specie. Astfel pe baza datelor preliminare, estimăm că realizarea investiţiei nu va 
afecta specia Testudo graeca. 

 

1993 Triturus dobrogicus – tritonul dobrogean 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei şi estimarea 
impactului: 

Traieste doar la ses, ajungând rareori la altitudini mai mari 
de 200 m. Sunt întâlniti atât în ape statatoare cât si în ape 
lin curgatoare, cu vegetatie bogata, din zonele de lunca si 
din delta, inclusiv în baltile mici, temporare, de infiltratie, 
situate în zonele îndiguite.  

Specia nu este menţionată în zona Isaccea, iar referitor la 
zona supusă investiţiei, habitatele oferite de aceasta nu 

conţin o vegetaţie cu posibilităţi de adăpostire a speciei (stuf, păpuriş, arbori, tufişuri) şi care să 
permit desfăşurarea activităţilor ecologice şi biologice ale specie. Pe baza datelor preliminare 
specia nu este prezentă în zona investiţiei. Astfel se estimează că proiectul nu va avea impact 
asupra speciei.  

 

1220 Emys orbicularis – ţestoasa de apă 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei şi estimarea 
impactului: 

Traieste in ape dulci, lin curgatoare si statatoare, mai ales 
iazuri, lacuri, cu malurile acoperite de vegetatie ; selecteaza 
habitatele insorite, cu sol nisipos necesar depunerii pontei. 
Altitudinal ajunge pana la aproximativ 700 m.  

Este cunoscut faptul ca testoasa de apă este o specie 
fricoasa, refugiidu-se in apa, parasind zona,  la cel mai mic 
pericol si zgomot. 
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Probabilitatea ca exemplare ale acestei specii sa fie prezente in arealul de implementare a 
proiectului este redusă zona fiind puternic antropizata, iar solul nu corespunde cerinţelor pentru 
depunerea pontei. Pe baza datelor preliminare specia nu este prezentă pe zona investiţiei. 
Astfel se estimează că proiectul nu va avea impact asupra speciei.  

 

1188 Bombina bombina – buhai de baltă cu burta roşie 

Prezenta speciei in perimetrul investiţiei şi estimarea 
impactului: 

Nu este o specie pretentioasa, traieste în orice ochi de apa, 
temporar sau permanent, la altitudini între 0-400 m. Este 
prezenta în lacurile din lunca si delta Dunarii, pe maluri sau în 
zonele cu vegetatie, cel mai adesea fiind gasita în baltile 
temporare.  

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România specia apare 
răspândită şi în zona Isaccea. 

Habitatele de pe zona supusă investiţiei şi din jurul acesteia corespund cerinţelor ecologice ale 
specie, deci este posibil ca specia să fie prezentă în băltoacele formate pe terenul de la malul 
fluviului. 
 

Specii de peşti enumeraţi în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE cuprinse în 
formularul standard al sitului şi evaluarea privind posibila prezenţă în zona supusă 
investiţiei: 
 

4120 Alosa tanaica - Rizeafca 

Rizeafca ierneaza în mare, apare primavara pe litoral, când 
apa are o temperatura de 6°C. Reproducerea are loc în 
Dunare, respectiv unele zone umede existente datorita 
acesteia. 

Nu formeaza cârduri pure. O parte dintre exemplare urca pe 
Dunare, dar în cantitati mici; altele patrund în Razelm, altele 

ramân probabil la gurile Dunarii.. Reproducerea are loc în perioada aprilie - iunie, la o 
temperatura a apei de 14 - 15°C. Icrele sunt depuse în portii în sectoare cu fund nisipos, mâlos 
sau cu vegetatie, la o adâncime de 1,5 - 2 m. Retragerea puietului si adultilor în mare are loc 
mult mai târziu decât la celelalte specii, în august - septembrie. Alosa tanaica este o specie cu o 
raspândire relativ redusa pe teritoriul României. 

Datele bibliografice nu arată semnalarea speciei în zona Dunării de la Isaccea. 
 

1130 Aspius aspius - avat 

Traieste în Dunare si raurile de ses pâna în zona colinara, 
cât si în balti mari si lacuri dulci sau salmastre, mai rar în 
partile îndulcite ale marii. O buna parte din exemplarele din 
Dunare intra pentru reproducere în balti si se retrag la 
scaderea apelor; altele ramân în Dunare, iar altele sunt 
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sedentare în balti. În râuri urca înspre amonte în perioada de reproducere, care are loc în martie 
- aprilie. Depun icrele pe substrat dur, atât în apa curgatoare cât si în balti. 
 

1149 Cobitis taenia – zvârluga 

Trăieşte în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, 
mâlos, mai rar pietros cât şi în ape stătătoare, evitând însă 
în general pe cele cu mult mâl; în bălţi se întâlneşte mai ales 
pe fund tare, nisipos sau argilos. 

Traieste în ape lent curgatoare, cu fund nisipos, argilos, 
mâlos, mai rar pietros, cât si în ape statatoare, evitând însa 
în general pe cele cu mult mâl; în balti se întâlneste mai ales 

pe fund tare, nisipos sau argilos. Adesea se îngroapa complet în mâl sau nisip; dupa hrana 
umbla mai mult noaptea. 
 

1124 Gobio albipinnatus – porcuşorul de şes 

Traieste în Dunare si în cursul inferior al râurilor de ses cu 
substrat de nisip fin sau argila. Prefera locuri cu apa ceva 
mai adânca si curent slab. Evita sectoarele cu apa mai 
rapida sau statatoare si fund mâlos. 

Traieste mai mult solitar, uneori în cârduri mici. Nu exista 
studii populationale pe regiuni intinse astfel incat sa fie 

posibila o aproximare statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii. Sectorul de 
Dunăre supus investiţiei corespunde cerinţelor ecologice ale speciei. 
 

1157 Gymnocephalus schraetser - răspăr 

Traieste excusiv în ape curgatoare cu o viteza moderata a 
apei, în zone cu substrat de nisip, ocazional de pietris.  

Rasparul este o specie exclusiv de apa curgatoare; 
traieste în Dunare si râurile moderat curgatoare, pe 
substrat de nisip, ocazional chiar pe pietris; ajunge uneori 
pâna în zona de coline a râurilor. În râuri traieste în 
cârduri de câteva zeci sau sute de indivizi, uneori în 

amestec cu alte specii mai mult sau mai putin reofile. În general evita coturile râurilor cu apa 
statatoare. Apare în unele balti ale Dunarii în mod accidental. Poate întreprinde migratii scurte. 
Reproducerea are primavara, în aprilie - mai. 
 

1145 Misgurnus fossilis - ţiparul 

Specia este dulcicola de apa statatoare sau lent 
curgatoare, raspândita în balti pâna în zona de coline mai 
rara în râurile de ses. În râuri se localizeaza în portiunile 
mâloase si în bratele laterale. Prefera substratul mâlos si 
cu vegetatie. Nu întreprinde migraţii propriu- zise; 
primăvara: epoca de reproducere) este mult mai mobil 
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decât în restul anului. Perioada de reproducere durează din luna martie până în luna iunie; 
femela depune 10.000 – 150.000 boabe de icre, pe vegetaţia acvatică. Icrele sunt lipicioase, 
aderând la vegetaţie. 
 

2522 Pelecus cultratus – sabiţa 

Trăieşte în fluvii şi râuri de şes, precum şi în multe lacuri 
mari interioare; frecvent şi în limanurile şi lacurile litorale, 
precum şi în părţile îndulcite ale mărilor.  

Este o specie foarte bună înotătoare. Trăieşte în fluvii şi 
râuri de şes, precum şi în multe lacuri mari interioare; 
frecvent şi în limanurile şi lacurile litorale, precum şi în 

părţile îndulcite ale mărilor. În bălţile de inundaţie ale Dunării pătrunde primăvara, iar după 
reproducere se reîntoarce în Dunăre; prea puţine exemplare rămân şi iarna în bălţi. În lacul 
Razelm se întâlneşte tot anul, deci pare sedentar. Unele exemplare rămân în permanenţă în 
râuri. Reproducerea are loc în lunile aprilie – iunie 
 

1134 Rhodeus sericeus amarus - boarţa 

 

Trăieşte exclusiv în ape dulci. Preferă apele stătătoare sau 
încete, de aceea în râuri se întâlneşte mai ales în braţele 
laterale, dar este destul de frecvent şi în plin curent, până 
aproape de zona montană a râurilor. Răspândirea acestei 
specii este strâns legată de prezenţa lamelibranhiatelor Unio 
sau Anodonta. Nu întreprinde migraţii. Reproducerea are loc 
de la sfârşitul lunii aprilie până în luna august. Reproducerea 
are loc în porţii, fiecare femelă depunând icrele de mai multe 
ori în decursul unui sezon. Icrele sunt depuse în cavitatea 
branhială a lamelibranhiatelor din genurile Unio şi Anodonta. 

 

1146 Sabanejewia aurata - boarţa 

Traieste în ape dulci curgatoare din zona montana pâna la 
ses. Prefera substratul de pietris cu nisip dar se întâlneste si 
în portiunile exclusiv nisipoase.  

Unele subspecii au preferinta si pentru substrat bolovanos. 
Hrana consta din diatomee si nevertebrate. În râurile 
nisipoase în cea mai mare parte a timpului se îngroapa în 
nisip. Evita râurile/sectoarele cu namol. 

Boarta are o raspândire foarte mare pe teritoriul României.   
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1160 Zingel streber - fusar mic  

Este răspândit în fluviul Dunărea pe tot parcursul său din 
România. Preferă râuri de câmpie şi din zona colinară cu 
un curs rapid şi substrat de nisip (mai ales nisip grosier) 
sau prundiş. Se reproducedin mijlocul lunii martie – sfârşitul 
lui mai. 

 

2511 Gobio kessleri - Porcuşor de nisip  

Trăieşte în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioară 
a zonei scobarului până în zona crapului; în unele râuri mici 
de şes trăieşte în zona cleanului. Preferă porţiunile de râu cu 
o viteză a apei de 45-65 mc/s, puţin adânci cu fund nisipos. 
Puietul formează cârduri mari, care stau în apă cu viteză mai 
mică de curgere. Reproducerea are loc în luna mai. Hrana 
constă mai ales din diatomee, dar şi din nevertebrate. 

 

159 Zingel zingel - pietrar  

 

Este răspândit pe Dunăre, inclusiv braţele Deltei. Trăieşte 
în Dunăre şi râurile de deal şi şes, exclusive în locurile cu 
curent, pe fund de pietriş, nisip sau argilă. Este o specie 
solitară, nu se grupează în cârduri. Stă liniştit pe fundul 
apei, cu capul în amonte; când este deranjat, se 
deplasează o distanţă scurtă şi se opreşte. Este întâlnit 
atât în apă mică (35-40 cm) cât şi în adâncuri. 
Reproducerea are loc primăvara, din martie până în mai. 
Icrele sunt depuse pe pietre sau pe crengi. Icrele sunt mari. 
Se hrăneşte cu insect acvatice, amfipode, viermi, icre şi 
puiet de peşte. 

 

2011 Umbra krameri - ţigănuş 

Traieste în ape statatoare sau lent curgatoare, îndeosebi în 
balti mici, mâloase si napadite de vegetatie. 

Tiganusul traieste în ape statatoare sau lent curgatoare, 
îndeosebi în balti mici, mâloase si napadite de vegetatie. 
Este o specie foarte rezistenta la lipsa de oxigen, putând 
respira si oxigenul atmosferic cu ajutorul vezicii cu aer, care 
este puternic vascularizata. La secarea apei rezista un timp 

lung cufundata în mâl. Masculii sunt ceva mai rari decât femelele 
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2555 Gymnocephalus baloni – Ghiborţ de Dunăre 

Se regăseşte în Dunăre, în zona Cazanelor (înainte 
de crearea lacului de baraj); în zona Cotu-Pisicii-
Galaţi, în braţele Deltei, în râurile Someş, Crişul 
Negru, Mureş, Timiş, Tişoviţa, Berzeasca, Olt, Vedea, 
Ialomiţa.  

Ghibortul de Dunare este o specie strict reofila si 
traieste în fluvii si râuri de ses. Prefera zonele de 
fund, bine oxigenate si cu un substrat tare. Este o 
specie solitara, fiind activa atât în timpul zilei cât si în 
timpul noptii. 

Este caracterizata de un teritorialism accentuat. Reproducerea are loc în perioada martie - mai, 
perioada în care fiecare femela depune aproximativ 600.000 - 800.000 icre/kg corp în mai multe 
intervale. Hrana consta din nevertebrate bentonice si rar din puiet de peste. 
 

4125 Alosa immaculate -Scrumbie de Dunăre  

 

Scrumbia de Dunăre este o specie pelagică, endemică, de 
origine marină, anadromă, care trăieşte în cârduri în mare. 
În Dunăre intră prin martie pentru depunerea icrelor; apoi, 
prin mai se reîntoarce în mare, îndreptându-se către larg, 
la adânc. Se hrăneşte cu guvizi, staveizi, hamsii, aterne, 
uve şi crustacei marini, miside, gamaride, creveţi. Este 
răspândită şi comună, în  lungul litoralului românesc 
primăvara şi toamna. 

Conform datelor furnizate de formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării singurele 
specii care se reproduc în apa din interiorul sitului sunt Alosa immaculata specie comună în 
perioada de reproducere) şi Alosa tanaica.  

Specii precum Aspius aspis, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetyer, Misgurnus 
fossilis au o prezenţă comună în sit, pe când speciile Cobitis taenia, Pelecus cultratus, 
sabanejewia aurata, Umbra krameri, Gymnocephalus baloni sunt specii rar prezente în sit. 
Specia Gobio kessleri are o prezenţă foarte rară în sit. 

Populaţiile speciilor de peşti din situl ROSCi0065 sunt populaţii ne-izolate cu o arie de 
răspândire extinsă sau la limita ariei de distribuţie (Gymnocephalus schraetyer, Umbra krameri, 
Gymnocephalus baloni).  

Avand in vedere cerintele ecologice ale acestor speciilor prezentate mai sus, faptul ca 
populatiile nu sunt izolate, şi suprafeţei restrânse unde se vor desfăşura lucrările hidrotehnice 
(dragaj şi lucrări de mal) se poate estima ca impactul lucrarilor asupra acestor specii va fi 
nesemnificativ , cel mult la nivel de individ, în cazul apariliei întîmplătoare a unor indivizi în 
perimetrul proiectului. 

Pentru speciile care se reproduc în sit (Alosa immaculata şi Alosa tanaica) activitatea de 
dragare poate afecta speciile în perioada de reproducere. De aceea o măsură preventivă poate 
fi restriclionarea lucrărilor de dragare în lunile aprilie – mai. 
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Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE cuprinse 
în formularul standard al sitului şi evaluarea privind posibila prezenţă în zona supusă 
investiţiei:  

 

1037 Ophiogomphus Cecilia 

Larvele traiesc în ape curgatoare curate, cu maluri acoperite cu 
vegetatie abundenta, în zonele cu substrat nisipos, prefera nisipul 
grosier si apele cu adâncime mica din Delta Dunarii; Muresul Inferior; 
Cris; Muntii Sebesului. 

Dezvoltarea larvara dureaza 3 - 4 ani, în cazuri particulare 2 ani. Adultii 
zboara în perioada iunie - august. Eclozarea are loc în râu la adâncimi 
cuprinse între 3 si 30 cm. 

Zona supusă investiţiei nu corespunde cerinţelor ecologice ale speciei 
întrucât apa nu este curată din cauza numeroaselor activităţi antropice 

desfăşurate în zonă, iar vegetaia malului nu este prielnica speciei Ophiogomphus cecilia. Se 
estimează că investiţia nu va avea impact asupra speciei. 

 

1060 Lycaena dispar 

In Romania habitatele preferate sunt paduri de stejar 
inmlastinite sau umede, bogate in Polygonum bistorta, baza 
trofica larvara a speciei. în majoritatea locurilor unde se 
întâlneste are doua perioade de zbor, în mai/ iunie si în august. 

Zona supusă investiţiei nu corespunde cerinţelor ecologice ale 
speciei. Se estimează că investiţia nu va avea impact asupra 
speciei. 

 

4028 Catopa thrips  

In Romania corologia speciei nu este inca bine cunoscuta. 
Semnalarile existente se bazeaza pe colectari intamplatoare. 
Specia a fost gasita atat in habitate naturale cat si in habitate 
seminaturale sau partial antropizate, bogate in Artemisia.  

6240* - Pajisti ponto panonice cu Festuca valesiaca R3408 - 
pajisti dacice de Bromus erectus, Festuca rupicola si Koeleria 
macrantha R3407 - pajisti ponoto panonice de Stipa stenophylla 
si Danthonia alpina 62CO* - Pajisti pontice de Stipa lessingiana, 

S. pulcherrima si S.joannis. R3411 - Pajisti daco-balcanice de Chrysopogon gryllus si Festuca 
rupicola. 

Zona supusă investiţiei nu corespunde cerinţelor ecologice ale speciei, niciunul din habitatele 
preferate de specie nefiind prezent pe zona investiţiei. Se estimează că investiţia nu va avea 
impact asupra speciei. 



“Punct de descărcare produse de carieră în zona portuară Isaccea – mal drept Dunăre,  
Mm 56 – judeţul Tulcea” 

Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu 
 

84 
 

 

4045 Coenagrion ornatum 

 

Larvele traiesc în ape curgatoare, în zonele lenitice cu fund mâlo din 
Delta Dunării. În situl ROSCI0065 specia este menţionată ca având 
prezenţă incertă. 

Estimăm că prezenţa specie în zona supusă investiţiei este puţin 
probabilă, având în vedere condiliile cadrului antropizat al zonei şi 
incertitudinii în ceea ce priveşte existenţa speciei în sit, astfel că 
investiţia nu va avea impact asupra speciei. 

 

 

 

4030 Colias myrmidone  

Specie stepica intalnita in zone deschise dominate de Cytisus ratisbonensis si C. capitatus. 
Adesea zonele deschise alterneaza cu fasii de padure. Habitatele din zona supusă investiţiei nu 
corespund cerinţelor ecologice ale speciei. Se estimează că investiţia nu va avea impact asupra 
speciei. 

 

1089 Morimus funereus  

 

 Este întâlnită în pădurile de foioase din etajele inferioare. Zona 
supusă investiţiei nu corespunde cerinţelor ecologice ale speciei. Se 
estimează că investiţia nu va avea impact asupra speciei. 

 

 

 

 

 

 

4027 Arytrura musculus  

Se intalneste in habitate umede, mlastinoase, cursuri de rauri, bogate 
in Salix sp. Habitatul necestita si o microclima specifica, calda si 
umeda vara, rece iarna.  

Habitatele din zona supusă investiţiei nu corespunde cerinţelor 
ecologice ale speciei. Se estimează că investiţia nu va avea impact 
asupra speciei. 
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4064 Theodoxus transversalis 

Traieste în ape curgatoare, curate si, mai rar, în lacuri, balti sau 
fluvii, pe substrat pietros, nisipos sau mâlos (frecvent sub 
pietrele din albie, dupa Glöer, 2002), în zone cu viteza de 
curgere mai redusa, dar în toate cazurile în ape bine oxigenate.  
În România: probabil disparuta., iar în sit specia este menţionată 
ca fiind rară. Având în vedere că nu există date concrete care să 
confirme prezenţa speciei în sit şi dat fiind aspectul antropizat al 
zonei supuse investiţiei estimăm că specia nu este prezentă în 
zona supusă investiţiei. 

 

4056 Anisus vorticulus 

 Ape limpezi, permanente, stagnante sau lin curgatoare, 
bogate în vegetatie acvatica si palustra. În România apare 
mai ales în zone de câmpie, rar de depresiune sau podis.   

Dintre habitatele Natura 2000, aceasta specie poate 
popula ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu 
vegetatie din Littorelletea uniflorae sau Isoeto-
Nanojuncetea (3130), lacuri eutrofe naturale cu vegetatie 

de tip Magnopotamion sau Hydrocharition (3150), precum si lacuri distrofice si iazuri (3160). 

Habitatele din zona investiţiei nu corespund cerinţelor ecologice ale specie. Estimăm că 
investiţia nu va avea impact asupra speciei. 

 

 

1082 Graphoderus bilineatus  

Ape stagnante (balti si lacuri mai ales temporare) cu multa vegetatie 
submersa. Prefera apele slab acide, cu Sphagnum. Hbaitatele din 
zona investiţiei nu corespund cerinţelor ecologice ale specie. Estimăm 
că investiţia nu va avea impact asupra speciei. 

 

 

 

 

 

4036 Leptidea morsei  

Habitatele preferate sunt luminisurile asociate cu zone de 
padure mature, umede, foioase. Habitatul si planta gazda pentru 
larva sunt adesea împartite cu specia Neptis sappho. Habitatele 
din zona investiţiei nu corespund cerinţelor ecologice ale specie. 
Estimăm că investiţia nu va avea impact asupra speciei. 
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Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE cuprinse în 
formularul standard al sitului şi evaluarea privind posibila prezenţă în zona supusă 
investiţiei:  

 În formularul standard al sitului se menţionează 5 specii de plante pentru care protejate 
existente în sit: 2253 Centaurea jankae, 4067 Echium russicum, 1516 Aldrovanda vesiculosa, 
1428 Marsilea quadrifolia, 2255 Centaurea pontica. 

 Speciile sunt menţionate ca fiind rare sau foarte rar întâlnite în sit (Centaurea pontica). 
Habitatele supuse investiţiei nu corespund cerinţelor ecologice pentru niciuna din speciile de 
plante menţionate în situl ROSCI0065 Delta Dunarii.  
 
 ROSPA0031 Delta Dunării şi complexul Razim 

Realizarea lucrărilor pe partea de uscat, se învecinează cu situl Natura 2000 
ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoe. 

 Prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011, pentru modificarea şi comppletarea HG. 
1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000, a fost descris situl de protecţie avifaunistică 
ROSPA0031 Delta Dunării şi complexul Razim. 

Suprafata: 512.820ha 

 Coordonate: Latitudine N 44º 54' 41''Longitudine E 28º 55' 42'' 

 Suprafaţa acestuia se incadrează în regiunea biogeografică stepică şi pontică 

Calitate şi importanţă: 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este 
deosebit de important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Pelecanus crispus, 
Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca, Falco vespertinus, Phalacrocorax pygmeus, Plegadis 
falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Recurvirostra avosetta, 
Ardeola ralloides, Sterna albifrons, Porzana porzana,  Haliaeetus albicilla, Sterna hirundo, Larus 
melanocephalus, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, Ixobrychus 
minutus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, 
Botaurus stellaris, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica. Deoarece această 

�zonă reprezint  limită de areal pentru  Falco naumanni, există fluctuaţii ale efectivelor  
cuibăritoare în perimetrul sitului. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: 
Phalacrocorax pygmeus, Gelochelidon nilotica, Larus minutus, Sterna caspia, Sterna 
sandvicensis, Philomachus pugnax, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, 
Charadrius alexandrinus, Puffinus yelkouan, Aquila pomarina, Phalaropus lobatus, Larus genei, 
Pluvialis apricaria, Tringa stagnatilis, Tringa erythropus, Limosa limosa, Larus ridibundus, 
Numenius arquata, Calidris minuta, Anas clypeata, Calidris alpina, Calidris ferruginea, 
Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Tringa nebularia, Vanellus vanellus, Larus canus, 
Gallinago gallinago, Calidris alba, Anas crecca, Calidris temminckii, Arenaria interpres, 
Chlidonias leucopterus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Anser fabalis, Anas 
querquedula, Tringa ochropus, Anas acuta, Larus cachinnans, Larus fuscus, Lymnocryptes 
minimus, Mergus serrator, Limicola falcinellus. Situl este important pentru iernat pentru 
urmatoarele specii: Anser erythropus, Aquila clanga, Branta ruficollis, Phalacrocorax pygmeus, 
Cygnus cygnus, Egretta alba, Mergus albellus,  Falco columbarius, Netta rufina, Aythya ferina, 
Aythya fuligula, Anser anser. 



“Punct de descărcare produse de carieră în zona portuară Isaccea – mal drept Dunăre,  
Mm 56 – judeţul Tulcea” 

Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu 
 

87 
 

Organismul responsabil pentru managementul sitului: 

 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 

Managementul sitului 

Planuri de management ale sitului: există plan de management şi se aplică. 
 

 Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/ECE 
enumerate în Formularul Standard al sitului si evaluarea in ceea ce priveste prezenta 
acestora in zona proiectului :  
A229 Alcedo atthis  
A042 Anser erythropus  
A255 Anthus campestris  
A090 Aquila clanga  
A404 Aquila heliaca  
A089 Aquila pomarina  
A029 Ardea purpurea  
A060 Aythya nyroca  
A189 Gelochelidon nilotica  
A135 Glareola pratincola  
A127 Grus grus  
A075 Haliaeetus albicilla  
A131 Himantopus himantopus                   
A022 Ixobrychus minutus  
A338 Lanius collurio  
A339 Lanius minor  
A180 Larus genei                                                 
A177 Larus minutus                                             
A157 Limosa lapponica                                        
A242 Melanocorypha calandra  
A159 Numenius tenuirostris  
A533 Oenanthe pleschanka                                 
A193 Sterna hirundo  
A307 Sylvia nisoria  
A167 Xenus cinereus  
A133 Burhinus oedicnemus  
A403 Buteo rufinus  
A138 Charadrius alexandrinus  
A139 Charadrius morinellus  
A080 Circaetus gallicus  
A081 Circus aeruginosus  
A038 Cygnus cygnus  
A238 Dendrocopos medius  
A429 Dendrocopos syriacus  
A236 Dryocopus martius  
A026 Egretta garzetta 
A098 Falco columbarius                                    
A095 Falco naumanni  
A321 Ficedula albicollis  
A320 Ficedula parva  

A019 Pelecanus onocrotalus  
A393 Phalacrocorax pygmeus  
A170 Phalaropus lobatus  
A151 Philomachus pugnax  
A034 Platalea leucorodia  
A032 Plegadis falcinellus  
A120 Porzana parva  
A119 Porzana porzana  
A121 Porzana pusilla                                           
A132 Recurvirostra avosetta                  
A293 Acrocephalus melanopogon  
A197 Chlidonias niger                       
A402 Accipiter brevipes    
A024 Ardeola ralloides    
A021 Botaurus stellaris    
A196 Chlidonias hybridus    
A031 Ciconia ciconia                         
A030 Ciconia nigra                           
A082 Circus cyaneus                                        
A083 Circus macrourus        
A231 Coracias garrulus    
A037 Cygnus columbianus bewickii      
A027 Egretta alba    
A511 Falco cherrug    
A103 Falco peregrinus                        
A097 Falco vespertinus    
A002 Gavia arctica      
A001 Gavia stellata                                        
A092 Hieraaetus pennatus        
A176 Larus melanocephalus    
A246 Lullula arborea   
A068 Mergus albellus    
A073 Milvus migrans    
A023 Nycticorax nycticorax    
A234 Picus canus                 
A140 Pluvialis apricaria        
A464 Puffinus yelkouan                                       
A195 Sterna albifrons    
A190 Sterna caspia        
A191 Sterna sandvicensis    
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A154 Gallinago media  
A071 Oxyura leucocephala  
A094 Pandion haliaetus  
A020 Pelecanus crispus  

A396 Branta ruficollis      
A084 Circus pygargus    
A222 Asio flammeus                                        
A272 Luscinia svecica  

 

Majoritatea speciilor de păsări menţionate în formularul standard enumerate în anexa I a 
directive au o mărime a populaţiei semnificativă în sit, atât în perioada de cuibărire, iernare cât 
şi în pasaj. Pe lângă speciile enumerate în Directiva Păsări situl este important şi pentru 67 de 
specii de păsări ce migrează regulat în sit. 

 Speciile cele mai vulnerabile specii de păsări la lucrările hidrotehnice sunt în general 
cele acvatice sau dependente de zonele umede. 

 Speciile acvatice sau dependente de zonele umede care cuibăresc în sit sunt: Alcedo 
attis, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Gelochelidon nilotica, Glareola pratincola, Haliaeetus 
albicilla, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutes, Lanius collurio, Lanius minor, Sterna 
hirundo, Charadrius alexandrines, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, pelecanus crispus, 
Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax pygmeus, platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, 
Porzana parva, Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, Acrocephalus melanopogon, 
chilodonias niger, Accipiter brevipes, Ardeola ralloides, Botaurus stelaris, Chlidonias hybridus, 
Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coracias garrulous, Egretta alba, Larus melanocephalus, 
Nycticorax nycticorax, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Circus pygargus.  

 Habitatele şi condiţiile oferite de zona supusă investiţiei nu întrunesc cerinţele speciilor 
de păsări pentru a cuibării, a ierna sau a se strănge în zonă sub forma unor effective mari. Deci 
din primele estimări, investiţia nu va avea impact semnificativ asupra speciilor de păsări din 
ROSPA0031. 
 

6.6.5 Prezenţa şi efectivele de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului 

 ROSCI0065 Delta Dunării 

Din datele preliminarii privind prezenţa speciilor de interes comunitar enumerate în 
siturile Natura 2000 prezente în zona supusă investiţiei, rezultă următoarele: 

 Mamifere – habitatele supuse investiţiei nu corespund cerinţelor ecologice pentru 
niciuna din speciile de interes comunitar prezente în sit. Prin urmare estimăm ca 
pe zona supusă investiţiei nu se află efective ale unor specii de mamifere de 
interes comunitar. 

 Amfibieni şi reptile – habitatele din  perimetrului investiţiei corespund cerinţelor 
ecologice pentru specia Bombina bombina – buhai cu burta roşie, deci se poate 
preconiza o posibilă prezenţă a speciei în ochiurile de apă şi băltoacele formate 
la malul  fuviului. 

 Peşti –  din datele bibliografice şi studiile preliminare reiese faptul singurele 
specii care pot fi afectate de activităţile hidrotehnice desfăşurate pentru 
realizarea investiţiei sunt speciile de peşti ce se reproduc în sit (Alosa tanaica.şi 
Alosa immaculata), însă nu există date care să ofere informaţii despre existenţa 
acestor specii pe sectorul de Dunăre aferent lucrărilor. 
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 Nevertebrate – din analiza dateor privind tipurie de habitat de pe zona invesiţiei 
rezultă că niciuna din speciile de nevertebrate de interes comunitar nu este 
prezentă aici. 

 Plante: din analiza datelor privind tipurile de habitat de pe zona invesiţiei rezultă 
că niciuna din speciile de plante de interes comunitar nu este prezentă aici. 

 ROSPA0031 Delta Dunării si complexul Razim - Sinoe 

 Păsări: – Având în vedere că zona investiţiei nu este retrasă, nu conferă habitate 
favorabile pentru odihna, reproducere, hrănire sau pasaj păsărior, din cauza activităţior 
antropice desfăşurate permanent aici, estimăm că nu există efective mari ale unor specii 
de păsări protejate în zona. Cel mult, exemplare rare de păsări de interes comunitar pot 
apărea întâmplător în zona supusă investiţiei. 

 

6.6.6 Impactul potenţial al proiectului asupra sitului Natura 2000 

 ROSCI0065 Delta Dunării 

 Lucrările propuse a se realiza, respectiv cele de dragare în dreptul danelor 
colmatatecare nu mai asigură adâncimea de acostare a nevelor, prezintă un risc ridicat de 
influnţă negativă asupra calităţii apei fluviului Dunărea, asupra speciilor acvatice dar şi asupra 
habitatelor acvatice prin modificări în special în perioada de execuţie. 

Lucrările de excavare au potenţialul de a perturba ecosistemele acvatice prin alterarea 
temporară (numai pe perioada desfăşurării lucrărilor de excavare) a habitatelor acvatice 
conducând la pierderea temporară a vegetaţiei. 

De asemenea, pe perioada execuţiei lucrărilor la taluz dar şi în apropierea acestuia în 
apa fluviului Dunărea, pierderile accidentale de hidrocarburi de la utilajele folosite pentru 
realizarea lucrărilor pot conduce la modificarea calităţii apelor în zona de execuţie a lucrărilor. 
Organismele acvatice de asemenea pot fi afectate direct de calitatea apei fluviului cu precădere 
în secţiunea în care se execută lucrările de dragare. 

În perioada de execuţie a lucrărilor, răscolirea albiei fluviului pentru mărirea adâncimii de 
acostare şi navigaţie, are ca rezultat un impact negativ asupra etapelor din viaţa habitatelor de 
peşti din zona de execuţie a lucrărilor. Efectele acestui impact constau în: reducerea calităţii 
habitatelor acvatice (cum ar fi depunerea icrelor), pierderea temporară a locurilor utilizate pentru 
adăpostirea icrelor, a peştilor tineri şi a altor organisme acvatice, reducerea clarităţii şi vizibilităţii 
apelor diminuând astfel capacitatea organismelor acvatice de a-şi găsi hrana, de a se 
reproduce şi de a scăpa de prădători, eliminarea surselor potenţiale de hrană, cum ar fi: 
insectele şi nevertebratele acvatice fie prin pierderea habitatelor fie prin astuparea lor. 

De asemenea în perioada de execuţie a lucrărilor de excavare se va obţine ca rezultat 
creşterea turidităţii apei, având ca rezultat direct şi imediat diminuarea pătrunderii luminii solare 
în apă, în detrimentul organismelor fotodependente. Un alt efect direct al lucrărilor de dragare 
constă în creşeterea concentraţiei materiilor în suspensie, reducând intensitatea luminoasa din 
apă afectând astfel procesele de fotosinteză specifice algelor şi altor organisme acvatice care 
se regăsesc în fluviu Dunărea. În ceea ce priveşte organismele înnotătoare, mai mobile, 
efectele se reduc datorită abilităţii lor de a evita zona de turbiditate crescută. 

O altă formă de impact asupra faunei acvatice se manifestă prin retragerea acesteia 
spre zone mai puţin favorabile, dar se apreciază ca acest impact va fi local şi numai pe perioada 
de execuţie a lucrărilor de dragare. 
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Trebuie menţionat de asemenea şi faptul că zona în care se vor efectua lucrările de 
construcţie a cheului este o zonă puternic antropizată şi influnţată de traficul naval. 

De asemenea, pe malul opus lucrărilor se află o perdea de arbori (plopi şi sălcii). 
Această perdea de arbori poate avea rolul de protecţie a speciilor de păsări care ar putea 
tranzita zona şi totodată poate fi considerată o perdea de protecţie a speciilor din zona sitului 
ROSCI0065 împotriva poluanţilor purtaţi de curenţii de aer din zona antropizată. 

În perioada de operare, traficul naval poate prezenta un potenţial pericol de afectare a 
ariilor protejate prin deversarea accidentală a unor substanţe sau materiale la operaţiunile de 
încărcare – descărcare. Aceste riscuri sunt crescute în momentul de faţă, ele diminuându-se 
semnificativ după executarea lucrărilor de excavare pentru facilitarea transportului naval 
propuse prin acest proiect. 

Lucrarile de reabilitare a taluzurilor şi platfolmelor sunt generatoare de pulberi care pot 
contribui la cresterea concentratiilor de materii in suspensii in apa si aer, acestea avand 
potential de a afecta respiratia vietuitoarelor din zona. 

Zgomotul generat de executia lucrarilor propuse poate crea disconfort speciilor de păsări 
cuibăritoare în habitatele riverane, cât şi unor specii de pasaj, efectul fiind doar temporar, în 
perioada execuţiei lucrărilor. 

 

Impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar din 
ROSCI0065 Delta Dunării 

o Impactul asupra habitatelor de interes comunitar 

Habitatele de interes comunita descrise in Formularul standard al SCI-ului nu se afla in 
perimetrul portului, unde se vor desfasura lucrarile. 

Nu anticipam niciun impact asupra acestor tipuri de habitate. 

In cazul vegetaţiei existente în zonă, acestea sunt în special specii ierboase comune, 
ruderale, unele chiar invazive, fără interes conservativ. 

o Impactul asupra speciilor de mamifere de interes comunitar  

Nu anticipăm un impact asupra speciilor de mamifere de interes comunitar. 

o Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile de interes comunitar 

Habitatul din perimetrul investiţiei este prielnic pentru specia Bombina bombina, însă 
datele preliminare nu pot confirma prezenţa acesteia în perimetrul vizat. 

o Impactul asupra speciilor de pesti de interes comunitar  

Activităţile propuse includ şi lucrări de dragare ce pot influnţa negativ viaţa şi activitatea 
peştilor din zonă. Pot fi distruse habitatele favorabile reproducerii celor 2 specii de peşti ce se 
reproduc în sit (Alosa tanaica şi Alosa immaculata), insă nu este confirmat faptul că aceştia se 
află în zona supusă proiectului. Este posibila de asemenea, stanjenirea migraţiei unor specii de 
peşti ca urmare a perturbarii locale (nivele de zgomot ridicate, creşterea turbidităţii). 
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Impactul potenţial al proiectului asupra sitului Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării şi 
Complexul Razim  

o Impactul asupra păsărilor de interes comunitar 

Lucrările se desfăşoară punctual pe o zonă restrănsă astfel că investiţia nu va avea 
impact semnificativ asupra speciilor de păsări de interes comunitar. Un argument în plus este 
faptul că în zonă se resimte influenţa antropică iar traficul existent pe fluviu perturbă mediul 
astfel că prezenţa speciilor de păsări este strict legată de căutarea hranei, pentru cuibărit, 
putând folosi zone mai liniştite şi retrase din vecinătate.  

Se poate estima că pe perioada lucrărilor păsările se vor deplasa spre habitate din 
imediata apropiere ce oferă condiţii favorabile desfăşurării activităţii acestora. 

După terminarea lucrărilor nu se estimează un impact mai mare faţă de cel existent în 
condiţiile actuale. 

Alte tipuri de impact: 

Impactul principal asupra factorilor de mediu se produce în perioada de execuţie a 
lucrărilor hidrotehnice proiectate. Lucrările pentru realizarea investiţiei implică activitatea unui 
parc de maşini şi utilaje (atât la uscat, cât şi plutitoare), organizarea de şantier, depozite de 
materii prime şi materiale (depozite de ciment, agregate etc.). Aceste activităţi conduc la apariţia 
unor surse de poluare a apei, solului şi aerului, impactul acestora având un caracter limitat în 
timp şi spaţiu (lucrările se realizează în zona portului, departe de zona locuită). 

 Pe perioada de execuţie a lucrărilor se va asigura colectarea, depozitarea temporară şi 
evacuarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor. Materialele utilizate nu sunt poluante pentru apă 
şi sol. 

 După finalizarea lucrărilor de execuţie se vor lua măsuri pentru redarea în folosinţă a 
terenului pe care a fost amplasată organizarea de şantier şi se vor aplica măsuri de 
reconstrucţie ecologică dacă se consideră necesar. 

În perioada de exploatare impactul este indirect, prin activităţile care se desfăşoară pe 
platformele portuare din spatele danelor. Lucrările proiectate în prezenta documentaţie nu 
introduc efecte negative asupra mediului, ele neavând influenţe negative asupra solului, 
drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, zgomotului sau peisajului. 
Dimpotrivă, prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile mediului, 
prin stabilizarea malului Dunării în zona portului. 

 

6.6.7 Masuri de diminuare a impactului 

Proiectul propus are un impact negativ nesemnificativ asupra speciilor şi habitatelor din 
zonă. În vedere păstrării stării de conservare a speciilor şi habitatelor, se propun: 

a. Colectarea materialelor rezultate din lucrarile de demolare, sprituire şi 
curaţire şi gestionarea deşeurilor conform cerintelor legale. 

b. Evitarea apariţiei scurgeri accidentale de combustibili de la utilaje. 

c. Nu se va interveni asupra vegetaţiei de salcie si plop din vecinătate, din 
zona exterioară proiectului. 

d. Folosirea unor utilaje la care poluarea sonică să fie redusă, astfel încât să 
nu fie perturbate speciile de păsări din vecinătate. 
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e. Nu vor fi depozitate deseuri în vecinatatea sau în interiorul siturilor. Toate 
deseurile vor fi transportate la o groapă de gunoi autorizată. 

f. Restricţionarea lucrărilor în perioadele critice pentru reproducerea peştilor 
şi a păsărilor (perioada minimă de restricţie recomandată: lunile aprilie-
mai) 

g. Controlul deversării de sedimente în apă prin utilizarea celor mai bune 
practici de management pentru combaterea eroziunii şi sedimentelor. 

h. Se recomanda utilizarea de drumuri de acces existente a se reduce 
suprafaţa afectată de lucrări. 

 

6.6.8 Concluziile studiului 

1. Amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a siturilor natura 2000 ROSCI 
0065, ROSPA0031 şi parcului naţional Delta Dunării – Rezervaţie a Biosferei, făra a 
afecta suprafaţa vreunui sit. 

2. Nu sunt afectate habitate de interes comunitar pentru care a fost declarat SCI-ul. 

3. Nu sunt afectate direct populaţii ale speciilor de interes comunitar. 

4. Vegetaţia va fi indeparată punctual, iar speciile care o alcatuiesc au capacitate de a se 
reface rapid, astfel ca impactul asupra acesteia nu va fi semnificativ 

5. Unele din habitatele prezente în imediata vecinătate a zonei de lucru sunt de calitate 
superioară, astfel că speciile mobile vor putea coloniza uşor aceste „habitate receptor”.  

6. În cazul în care măsurile de diminuare a impactului vor fi implementate, nu se 
anticipează degradarea „statutului de conservare favorabilă” a speciilor şi habitatelor 
pentru care situl a fost desemnat. 
 

6.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

6.7.1 Peisajul 

Terenul pe care urmează să fie executate lucrările proiectate are aceeaşi destinație ca şi 
în prezent şi urmează a fi utilizat şi pe viitor, exclusiv pentru activităţi portuare. 

În zona proiectului nu există zone naturale folosite în scop recreativ (păduri, zone verzi, 
parcuri în zone împădurite, campinguri, etc) care să fie afectate de realizarea lucrărilor propuse. 
Dar trebuie menţionat faptul că amplasamentului se află în vecinătatea siturilor Natura 2000 
ROSIC0065 Delta Dunării şi respectiv ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoe 
şi respectiv a Parcului Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 

Prin realizarea lucrărilor propuse, peisajul natural se va modifica în sens pozitiv prin 
reamenajarea terenlui respectiv. Se poate aprecia că, din punct de vedere al modificării 
peisajului, efectele lucrărilor proiectate vor fi minore. Din punct de vedere calitativ, impactul final 
va fi pozitiv prin lucrările de igienizare şi sistematizare a zonei. Se apreciază că nu sunt 
necesare măsuri pentru diminuarea impactului asupra peisajului, impactul fiind nesemnificativ şi 
pentru unele aspecte, chiar pozitiv. 

În perioada de execuţie a lucrărilor, sectorul de populaţie afectat este cel reprezentat de 
locuitorii aşezărilor aflate în apropierea zonei de lucru (oraşul Isaccea). 
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 În perioada de execuţie se va realiza şi un impact pozitiv prin crearea unor noi locuri de 
muncă. 

Pe perioada desfăşurării lucrărilor se vor produce unele aglomerări ale traficului prin 
vehicule (transportoare de utilaje şi materiale, vehicule personale ale muncitorilor etc.) care vor 
utiliza reţeaua de drumuri locale. Pentru atenuarea acestor inconveniente, accesul la şantier va 
fi amplasat cât mai eficient cu putinţă. Traseele utilajelor vor fi alese astfel încât să provoace 
perturbări minime traficului din zonă. 

 Pentru evitarea accidentelor, vor fi aplicate reguli de siguranţă a circulaţiei (conform 
legislaţiei rutiere), precum şi reglementarea care obligă antreprizele să menţină curată partea 
carosabilă şi acostamentele. 

 

6.7.2 Populaţia oraşului Isaccea şi impactul asupra factorului social 

Populaţia oraşului Isaccea este de cca. 5.400 locuitori, din care bărbaţi şi femei în 
proporție relativ egală, marea majoritate fiind de naţionalitate română, alături de care trăiesc şi 
cetăţeni de altă naţionalitate, cum ar fi: turci, ucranieni, tătari, ţigani şi macedonieni. 

În ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei din localitatea Isaccea, aceasta este 
bună, neexistând situații speciale de evidenţiat. 

Revigorarea activităţii în zona portului Isaccea în perspectiva următorilor ani va avea 
efecte benefice atât economice cât şi sociale pentru populaţia şi activitatea economică locală, în 
primul rând dar şi pentru unitățile economice împreună cu muncitorii angajați, cu activitate în 
alte zone mai îndepărtate, dar care folosesc portul şi Dunărea pentru transportul produselor. 

Creşterea traficului portuar va asigura noi locuri de muncă şi în serviciile conexe, de 
deservire portuară. Realizarea acestui obiectiv va avea ca efect atragerea în circuitul economic 
a unora dintre resurselor existente pe plan local şi valorificarea acestora, cu utilizarea forţei de 
muncă autohtone. 

 Se preconizează un impact pozitiv asupra locuitorilor zonei, după implementarea 
proiectului prin suplimentarea numărului de locuri de muncă ale personalului de exploatare şi 
servicii portuare. 
 

6.8 Gospodărirea deşeurilor 

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile produse în perioada de execuţie a 
lucrărilor vor fi colectate, transportate şi depuse la cea mai apropiată rampă de depozitare 
autorizată, în vederea neutralizării lor. Aceste deşeuri sunt de următoarele tipuri: 

- menajere sau asimilabile; 

- deşeuri metalice rezultate din activităţile de întreţinere a utilajelor; 

- deşeuri lemnoase rezultate din activitatea curentă de pe şantier, inclusiv ambalaje; 

- acumulatoare, anvelope şi uleiuri (lubrifiante) uzate; 

- hârtie şi deşeuri specifice activităţii de birou în cadrul organizării de şantier. 

Colectarea/evacuarea acestor tipuri de deşeuri se va face astfel: 

 deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul 
şantierului, în puncte speciale, prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor 
fi transportate periodic la o rampă de gunoi autorizată, în condiţii de siguranţă. Se 
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va ţine o evidenţă strictă privind datele calendaristice, cantităţile eliminate şi 
identificatorii mijloacelor de transport utilizate. 

 în baza „Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate” şi 
a modificărilor şi completărilor ulterioare, acestea vor fi colectate şi predate la 
punctele de colectare. 

 deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitare temporar în incinta 
amplasamentelor şi vor fi valorificate în mod obligatoriu la unităţile specializate. 

 deşeurile lemnoase vor fi selectate, fiind eliminate în funcţie de dimensiuni, ca 
accesorii şi elemente de sprijin în lucrările de construcţii. În funcţie de calitatea 
lor, vor putea fi valorificate ca lemn de foc pentru populaţia din zonă; 

 acumulatoarele uzate şi materialele cu potenţial toxic deosebit de ridicat, vor fi 
stocate şi depozitate corespunzător, urmând să fie valorificate prin unităţi 
specializate; 

 anvelopele uzate vor fi depozitate în locuri special amenajate, iar antreprenorul 
va găsi o soluţie pentru eliminarea acestora, arderea lor fiind interzisă; 

 deşeurile de hârtie şi cele specifice activităţii de birou vor fi colectate şi 
depozitate separat, în vederea valorificării. 

Funcţionarea lucrărilor ce urmează a se realiza nu este în mod normal producătoare de 
deşeuri. 

 

6.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice şi periculoase 

În timpul execuţiei lucrărilor, vor fi utilizate unele substanţe toxice şi periculoase, în 
special produse petroliere şi diluanţi al căror regim de depozitare, manipulare şi utilizare va 
trebui să se conformeze prevederilor reglementărilor în vigoare. 

Cele mai folosite produse sunt: 

 combustibili folosit pentru utilaje şi vehicule de transport (benzină, motorină); 

 lubrifianţi (uleiuri, parafină). 

 

7 PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

În perioada execuţiei lucrărilor propuse se vor monitoriza: 

- starea de funcţionare a utilajelor şi maşinilor de transport pentru a reduce riscul de 
poluare, zilnic; 

- cantităţi de deşeuri pe tipuri – lunar; 

- concentraţii ale emisiilor de praf în atmosferă; 

- cantităţi de ape folosite şi evacuate – lunar. 
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8 LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER 

În vederea executării lucrărilor descrise anterior, ar putea fi necesară realizarea unei 
baze de producţie, depozitare materiale şi utilaje, al cărei amplasament va fi indicat de 
beneficiarul lucrarii, în interiorul portului. Pe amplasamentul organizării de şantier nu va exista 
construcţie care să trebuiască demolată şi nici reţele care să trebuiască deviate sau protejate. 

Organizarea de şantier va fi amenajată cât mai aproape de centrul de greutate al 
lucrărilor de bază, astfel încat transporturile necesare la obiectiv să facă investiţia mai 
economică. În funcţie de dotările şi necesităţile constructorului, organizarea de şantier ar putea 
cuprinde amenajarea unei platforme, împrejmuiri şi porţi, dotări cu containere, racordarea la 
reţelele utilitare existente în zonă. 

Platforma va putea servi la amplasarea containerelor, depozitarea materialelor, 
confecţionarea armăturilor şi pentru parcarea şi întreţinerea utilajelor. Se face precizarea că 
este de preferat ca aprovizionarea punctului de lucru să se facă pe măsura punerii în operă a 
materialelor, astfel încât suprafaţa ocupată temporar cu depozitarea materialelor să fie cât mai 
redusă. 

Accesul este asigurat până la lucrare de căile de comunicaţie existente, astfel că nu este 
necesară amenajarea unor căi de acces suplimentare. 

În funcţie de numărul de personal care va deservi lucrarea, organizarea de şantier poate 
fi dotată cu container birou şef de şantier, prevăzut cu birouri de lucru şi anexe (dulap, rafturi), 
dotat cu instalaţii de încălzire şi climatizare, container vestiar muncitori, container duşuri şi grup 
sanitar, container magazie şi atelier mecanic, minicontainer pentru pază. 

Având în vedere că în imediata apropiere a obiectivului de investiţie se află clădirea 
Căpităniei portului Isaccea, beneficiarul ar putea pune la dispoziţia constructorului, unele din 
spaţiile necesare derulării activităţii, enumerate anterior. 

Lucrările realizate în cadrul organizării de şantier nu vor afecta negativ alte lucrări sau 
reţele existente în zonă. După finalizarea lucrărilor de bază, organizarea de şantier va fi 
dezafectată, terenul revenind la folosinţa iniţială. 

Impactul potenţial pe care îl poate avea organizarea de şantier s-a descris în capitolul 5 
al prezentului studiu, iar sursele de poluare şi măsurile propuse pentru reducerea / diminuarea 
impactului asupra mediului, a activităţilor care se vor desfăşura, au fost descrise în capitolul 6. 

 

9 LUCRĂRI  DE  REFACERE  A  AMPLASAMENTULUI  LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI 

După finalizarea lucrărilor de execuţie, se vor lua măsuri pentru redarea în folosinţă a 
terenurilor pe care a fost organizarea de şantier. În cazul în care se constată o degradare a 
acestora, vor fi aplicate măsuri de reconstructie ecologică. 
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