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COLECTIV DE CERCETARE
Responsabil proiect: Dr. Ing. Radu SUCIU, C.S. I (CV la Anexa 1)
Colaboratori:
- dr. DOROFTEI Mihai, biolog, C.S. – botanică și fitocenologie (CV la Anexa 2)
- dr. LUPU Gabriel, biolog, C.S. – entomologie (CV la Anexa 3)
- dr. NĂSTASE Aurel, C.S. III – ihtiologie (CV la Anexa 4)
- dr. TEODOROF Liliana, chimist, C.S. III – analize chimice apă şi sedimente
(CV la Anexa 5)
- dr. TÖRÖK Liliana, biolog, C.S. II – algologie (CV la Anexa 6)
- dr. TÖRÖK Zsolt, biolog, C.S. III – herpetofaună, arii protejate Natura 2000
(CV la Anexa 7)
- DOROŞENCU Alexandru, ecolog, C.S. – ornitologie (CV la Anexa 8)
- IBRAM Orhan, biolog, C.S. III – bentofaună
- PARASCHIV Marian, MSc., C.S. – eşantionaj ihtiologie

Personal tehnic:
- NĂSTASE Cristina, inginer chimist – analize chimice apă şi sedimente
- ALEXOIU Alina Simona, tehnician - – analize chimice apă
- BURADA Adrian, tehnician – esantionaj apă şi sedimente
- CRĂCIUN Lidia, tehnician - – analize chimice sedimente
- DAVIDOV Bahria, tehnician – prelucrare eșantioane fitoplancton, triere probe
bentofaună
- IANI Marian, tehnician – eşantionaj betofaună şi ihtiofaună
- SECELEANU Odor Daniela, tehnician - – analize chimice apă şi sedimente
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CERTIFICĂRI ȘI STANDARDE IMPLEMENTATE DE I.N.C.D.D.D.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” (subunitate cu personalitate
juridică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului):
- este înregistrat la poziția nr. 64 în Registrul Național al elaboratorilor de studii
pentru protecția mediului (Anexa 9);
- este deținător al certificatului S.R.A.C. nr. 8011, care certifică faptul că
instituția are implementat și menține un sistem de management a calității
conform standardului ISO 9001 : 2008 (Anexa 10);
- este deținător al certificatului S.R.A.C. nr. 3207, care certifică faptul că
sistemul de management de mediu al institușiei este conform condițiilor
din standardul SR EN ISO 14001 : 2005 (ISO 14001 : 2004) (Anexa 11);
- dispune de un Laborator de chimie acreditat RENAR, care satisface cerințele
standardului SR EN ISO/CEI 17025 : 2005 (Anexa 12).
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Acest document reprezinta raportul final (etapa 4 a Contractului nr. 421/2010) al
studiului „Evaluarea adecvată a impactului de mediu a Unitatilor 3 si 4 ale CNE
Cernavoda - Impactul asupra biodiversitatii” care include rezultatele, interpretarile si
concluziile analizelor si investigațiilor realizate în patru sezoane din perioada 2010 –
2011 (vară 2010, toamnă 2010, iarnă 2010-2011 și primăvară 2011).
Mentionăm că, în acelaşi timp, acest document:
- actualizează studiul “Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului
pentru CNE Cernavoda Unitatile 3 si 4” intocmit de INCD IM (fost ICIM)
Bucuresti, cu rezultatele obtinute in urma masuratorilor si investigatiilor
realizate in cadrul prezentului document. Evaluarea efectuata in acest
document actualizeaza informatiile din cadrul capitolului 4.5. “Impactul potential
asupra biodiversitatii” din raportul ICIM, in conformitate cu cerintele Ministerului
Mediului si Padurilor (Anexa A.1 si Anexa A.2).
- inlocuieste continutul si concluziile raportului intitulat “Completarea studiului de
impact de mediu referitor la finalizarea investiţiei C.N.E. Cernavodă Unităţile 3
şi 4 , privind impactul asupra biodiversităţii din zona de evacuare în Dunăre a
apei de răcire, conform solicitărilor Ministerului Mediului” [116], elaborat in
2009 de INCDDD-Tulcea.
Prezentul raport contine rezultatele investigațiilor de teren realizate în perioada de vară
(iulie și august 2010), toamnă (septembrie – noiembrie 2010), iarnă (ianuarie – martie
2011) și primăvară (aprilie – mai 2011) și a analizelor de laborator ale eșantioanelor
hidrochimice și hidrobiologice prelevate în aceleasi perioade, din canalul cu apa de
răcire de la C.N.E. Cernavodă și din diferite statii ale sectorului Rasova – Capidava,
respectiv observațiile de teren realizate pe sectorul Călărași – Hârșova.
Mentionăm că perioada de derulare a primei faze de investigatii de teren a studiului (27
iulie – 4 august 2010) a fost marcată de fenomene meteorologice extreme
reprezentate de ploi abundente care au determinat cresteri masive ale debitelor
Dunării. Totodata, in perioada 7 iulie 2010 – 15 iulie 2010, la cererea Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (M.E.C.M.A.), Unitățile 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă au deversat apa de răcire în Canalul Dunăre – Marea Neagră bieful II, în
condițiile stipulate în Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 241 / 2010.
Perioada de derulare a activităților de teren din cea dea doua fază a studiului a fost 9 –
12 noiembrie 2010.
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Perioadele principale de derulare a activităților de teren din cea dea treia fază a
studiului au fost 18 – 21 ianuarie 2011 și 16 martie 2011.
Principala perioadă de derulare a activităților de teren din cea dea patra fază a
studiului a fost 10 – 12 mai 2011.
Pentru fundamentarea concluziilor din prezentul studiu, rezultatele obtinute în urma
analizelor au fost coroborate și cu informațiile din studiile derulate de C.N.E.
Cernavodă Unitatea 1 și 2 în baza Autorizației de Mediu și a Autorizației de
Gospodărire a Apelor în vigoare.
Acest document raspunde prevederilor/ cerințelor din reglementarile de mediu
aplicabile, care includ:
-

Directiva Habitate (92 / 43 / CEE), din 21 mai 1992 [88] privind conservarea
habitatelor naturale şi a speciilor de faună și floră sălbatică de interes comunitar,
modificată prin Directiva Consiliului European nr. 2006/105/EC;
Directiva Păsări (79 / 409 / CE) [87] privind conservarea păsărilor, modificată
prin Directiva Consiliului European nr. 2006/105/EC;
Directiva Cadru Apă (2006/60/EC);
Directiva 78/659/EEC privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau
îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole, cu modificari si completari
ulterioare;

-

O.U.G. 57/2007 [112] privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice , cu modificari si completari ulterioare;

-

Hotărârea Guvernului nr. 202 / 2002 [96] pentru aprobarea Normelor tehnice
privind calitatea apelor de suprafată care necesită protecție și ameliorare în
scopul susținerii vieții piscicole, cu modificari si completari ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind impactul anumitor proiecte publice
și private asupra mediului) [117];
Hotărârea Guvernului nr. 563 / 2006 [107], privind modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 202/2002 [96], pentru aprobarea Normelor tehnice
privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în
scopul susţinerii vieţii piscicole;
Hotărârea Guvernului nr. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind
condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate [°95];

-

-
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-

Hotărârea Guvernului nr. 352 / 2005 [101] privind modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 188 / 2002 [95] pentru aprobarea unor norme privind
condiţiile de descărcare în mediul acvatic.

-

Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 161/2006, pentru
aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafată în
vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă [106];
Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
[124];
Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte
publice și private [126];

-

-

-

-

Scrisoarea Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 28169/EP/01.06. 2010
(Anexa A.1), modificată și completată prin scrisoarea Ministerului Mediului și
Pădurilor nr. 10124/MA/02.03. 2011 (Anexa A.2);
Aviz de Gospodarire a Apelor, nr. 35/14 martie 2011 privind „Centrala
Nuclearoelectrica Cernavoda Unitatile 3 si 4” emis de Administratia Nationala
Apele Romane;
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Contract nr. 421 /2010
”Evaluarea adecvată a impactului de mediu a
Unităților 3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă”
- Impactul asupra biodiversității -

B. INFORMAȚII PRIVIND
PLANUL/PROIECTUL SUPUS
APROBĂRII
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B. 1. Informații privind planul/proiectul
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 1. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Studiul de evaluare adecvata se realizeaza pentru proiectul Centralei Nuclearoelectrice
Cernavoda (CNE Cernavoda) Unitatile 3 si 4.
Descrierea proiectului CNE Cernavoda Unitatile 3 si 4 este prezentata in Raportul la
studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru CNE Cernavodă Unităţile 3 şi
4,
publicat
pe
site-ul
Ministerului
Mediului
si
Padurilor
–MMP
(http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/centrala_cernavoda.htm) in cadrul procedurii
de obtinere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Continuarea lucrărilor de construire
și finalizare a Unităților nr. 3 și 4 la Centrala Nuclearo - Electrică de la Cernavodă”.

Prezentul studiu de evaluare adecvata a analizat impactul asupra biodivesitatii ca
urmare a evacuarii apei de racire de la CNE Cernavoda Unitatile 3 si 4. Aceasta
cerinta a fost emisa de catre MMP prin adresa 28169/01.06.2010 (Anexa A.1) ca
urmare a modificarilor legislative aparute in perioada iunie 2008-aprilie 2010, care in
principal au introdus „...noutatea abordarii integrate a aspectelor privind evaluarea
impactului asupra mediului si ale evaluarii adecvate prin integrarea cerintelor specifice
evaluarii adecvate a efectelor potentiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate
de interes comunitar.”
Realizarea studiului de evaluare adecvata pentru traseul de evacuare a efluentului
provenit din functionarea actuala a Unitatilor 1 si 2 de la CNE Cernavoda si din
perspectiva de functionare a 4 unitati CNE prin realizarea proiectului de finalizare a
Unitatilor 3 si 4. Studiul contine evaluarea atat a traseului imediat de evacuare a
efluentului, cat si evaluarea zonelor invecinate cu potential de a fi influentate si aflate
sub incidenta prevederilor actelor normative nationale privind regimul ariilor naturale
protejate.
Descrierea evacuarii apei de racire de la CNE Cernavoda
Generalitati
Calea de evacuare a apei de racire este reprezentata de Canalul de evacuare a apei
de răcire de la Centrala Nuclear-Electrica Cernavodă prezentat in continuare.
Evaluarea impactului evacuarii apei de racire la CNE Cernavoda Unitatile 3 si 4 fata de
ariile naturale protejate din zona proiectului au fost analizate si sunt prezentate in
cadrul prezentului studiu in capitolele urmatoare.
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Partea hidrotehnica pentru evacuarea apei de racire tehnologice din CNE, care nu
necesita epurare, se face prin:
- Canale si conducte de evacuare apa de racire, bazin de sifonare si camine
speciale;
- Canal de evacuare a apei de racire in bieful II CDMN. Aceasta cale de
evacuare se utilizeaza numai in situatiile si cu aprobarile reglementate prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor;
- Canal de amestec de apa calda-apa rece;
- Tunele de evacuare a apei de racire la Dunare (vezi descriere in continuare);
- Deversor lateral din casa vanelor Valea Cismelei de evacuare in caz de
avarie in bieful I CDMN
Canalele de apa calda au fost dimensionate pentru evacuarea unui debit de apa de
racire de 54m3/s pe fiecare unitate CNE.
Detaliile de constructie si parametrii instalatiilor de evacuare a apei de racire sunt
precizate in Avizul de gospodarire a apelor nr. 35 din 2011 pentru Unitatile 3 si 4 si
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 241 din 2010 inlocuita de Autorizatia de
Gospodarire a Apelor nr. 277 din 2011 pentru Unitatile 1 si 2.
Tunelul de evacuare a apei de răcire la Dunăre
Evacuarea apei de răcire, de la patru Unități C.N.E., în Dunăre se face printr-un circuit
alcătuit din casete, tunele, canal deschis tip betonat și canal de pământ cu debușare în
Dunăre. Circuitul începe din bazinul de sifonare I, subtraverseaza Valea Cișmelei,
dealul dintre Valea Cișmelei și Valea Seimeni, și se continuă la baza versantului stâng
al Văii Seimeni. După traversarea soselei Cernavodă – Hârșova, canalul străbate
Lunca Dunării și debusează în Dunăre la km 296,00.
Circuitul este dimensionat astfel încât să asigure evacuarea a 100 m3/s pe fiecare fir
tunel și un debit de 200 m3/s pe canalul betonat.
Fiecare circuit cuprinde:
 tronsoane de casetă cu secțiunea 5,75 X 5,75 m, fundate indirect pe calcar, prin
intermediul coloanelor forate sau fundate direct pe rocă. Aceste tronsoane de
casetă se găsesc în Valea Cișmelei și în Valea Seimeni și fac legatura între
bazinul de sifonare casa de vane Valea Cișmelei și cele două fire de tunele, iar
la ieșirea din tunele fac legatura cu casa de vane Valea Seimeni;
 tunelele au lungimi de 2760 m, respectiv 2650 m; au secțiunea circulară, cu
diametrul interior de 5,40 m și pante longitudinale de 1,13‰ în cazul tunelului
T2 și 1,14‰ în cazul tunelului T1;
 uvrajele comune ambelor circuite sunt:
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- casa de vane Valea Cișmelei, constructie care realizează racordarea biefurilor
amonte și aval, creează posibilitatea selectării circuitului apei de răcire,
facilitează reviziile vanelor și instalatiilor aferente. Scopul este de selectare a
evacuării la unul din tunelele de evacuare și de a limita presiunea maximă ce
poate apărea pe circuitul de evacuare;
- adiacent casei vanelor inspre Valea Cișmelei există un deversor capabil să
evacueze 54 m3/s în Valea Cișmelei (în cazul circuitului de evacuare spre
Dunăre), in bieful I al Canalului Dunare-Marea Neagra, in cazul avarierii
ambelor circuite de debusare a apei calde: in Dunare si in Canalul Dunare Marea Neagra (bief II), pe perioade scurte conform reglementarilor din
autorizatia de gospodarire a apelor in vigoare;
- tronsoanele de casetă dublă amonte care fac legatura dintre bazinul de sifonare
și casa de vane Valea Cișmelei, precum și aval de casa de vane până la
ieșirea din subtraversarea Valea Cișmelei. Pe malul stâng al Văii Cismelei se
găseste amplasat căminul de golire al casetelor din subtraversarea sifonată
(Valea Cișmelei) cu două pompe EPEG 100;
- casa de vane Valea Seimeni face legatura dintre fiecare fir de tunel și canalul
betonat;
- canalul betonat se înscrie la baza versantului stâng al Văii Seimeni; are secțiune
trapezoidală și lungime de 2.500 m, panta taluzelor 1: 2,5, lățimea la baza
fiind de 12,00 m. Traseul canalului betonat se înscrie de-a lungul versantului
Seimeni, la baza acestuia. Versantul este amenajat pentru a nu colmata
canalul datorită eroziunii. Pentru văile care intersectează canalul s-au
amenajat, în zona de intersectie, uvraje de descărcare în canal. A fost
necesară amenajarea în amonte a acestor văi, deoarece au un caracter
torențial; în perioadele cu ploi abundente aduc material solid, care poate
colmata canalul;
- deversorul Văii Seimeni care face racordul dintre canalul betonat la canalul de
pământ, este o contructie din beton cu rolul de a separa biefurile amonte și
aval în perioadele de ape mari ale Dunării concomitent cu evacuarea
debitului maxim pe canal;
- canalul de pământ străbate lunca Dunării, are o secțiune trapezoidală cu baza
de 29 m și taluze 1:4. Pe malul drept exista drum de acces și circulatie la
cota 11,50 mdMB, care are un pinten din piatra sparta de protecție înspre
canal și pinten drenant la baza taluzului aval. Debușarea în fluviul Dunărea
la cota +3,80 mdMB s-a executat în varianta optimă de intrare în fluviul
Dunărea, rezultată în urma studiilor pe model hidraulic;
- trecerea de la canalul betonat la canalul de pământ s-a făcut prin intermediul
unui deversor cu creasta +10,40 mdMB și al unui disipator de energie care
este fundat pe pereți mulați și are cota +4,00 mdMB. Rolul acestui deversor
este de a menține un nivel constant la capătul circuitului de evacuare a apei
în Dunăre, nivel care să nu fie influențat de nivelul variabil al apei în Dunăre;
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- stațiile de pompare amplasate pe traseul evacuării la Dunăre sunt folosite la
golirea circuitului hidro și se găsesc amplasate în Valea Seimeni, una la
ieșirea din tunele, amonte de casa de vane și folosește la golirea tunelelor și
castelor cu refulare în canalul Ramadan, iar cealaltă amplasată pe malul
stâng al acestuia. Tot cu ajutorul stației de pompare de pe canalul betonat se
evacuează apa captată prin drenurile amplasate la baza taluzului canalului;
- golirea tunelului se face prin pompaj.
Lucrarile proiectate pe sistemele de ape aferente Unitatilor 3 si 4 sunt prevazute in
documentatia tehnica de fundamentare a Avizului de Gospodire a Apelor nr.35/2011,
conform capitolului 4 din aviz.
Obiectivele planului/proiectului
Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda face parte din Strategia nationala energetica
a Romaniei, ca tehnologie curata de producere a energiei electrice (fiind o alternativa
pentru procedeele clasice care utilizeaza combustibili fosili, generatori de cantitati
uriase de emisii de gaze cu efect de sera).
Prin realizarea acestui proiect se asigura un procent suplimentar de energie produsa
prin procedeul nuclear fata de cea asigurata de Unitatile 1 si 2 (care in prezent
reprezinta circa 20% din cererea de energie electrica la nivel national).
De asemenea, acest proiect raspunde si altor obiective de ordin tehnico-economic si
social prin:
costurile reduse de productie a energiei electrice si termice in conditii in conditii
de impact nesemnificativ asupra mediului (asa cum se demonstreaza prin rezultatele
din functionarea Unitatilor 1 si 2 si altor unitati CNE similare din lume;
utilizarea potentialului national privind asigurarea materiilor prime, cu precadere
apa grea si combustibilul nuclear, cu efecte notabile si asupra asigurarii unui numar de
locuri de munca si a mentinerii expertizei in domeniu.
Detalii suplimentare asupra proiectului, obiectivului acestuia in conditiile altor
alternative se regasesc in Raportul la Studiul de evaluarea a impactului asupra
mediului pentru CNE Cernavoda Unitatile 3 si 4, emis in 2007, capitolul 1.5 „Alternative
de proiect”de evacuare a apei de răcire
Informații privind producția care se va realiza
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă nu este un element (instalație, unitate etc.) destinat să producă
anume ceva, ci este o structură anexă a centralei nucleare, care dupa finalizarea
proiectului Unităților 3 și 4 reprezinta calea comuna de evacuare pentru cele 4 unitati.
Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă există și funcționează, fără să fie cazul utilizării unor materii prime,
substanțe sau preparate chimice pentru realizarea lui.
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B. 2. Localizarea geografică și administrativă, cu precizarea coordonatelor stereo
a planului/proiectului
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 2. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
In cadrul prezentului studiu s-a stabilit localizarea caii de evacuare a efluentului ce va
proveni din functionarea Unitatilor 3 si 4, fata de ariile naturale protejate din zona
proiectului.
C.N.E. Cernavodă (Unităţile 3 şi 4) este localizată în sud-estul României, în județul
Constanța, pe teritoriul administrativ al orașului Cernavodă (la limita limita sud-estică a
oraşului - Fig. B.1).

Fig. B.1. Localizarea C.N.E. Cernavodă în zona Cernavodă.
Notă: săgeata galbenă indică locul de amplasare a C.N.E. Cernavodă Unităţile 3 şi 4; A – Cernavodă; B – Seimeni;
C – Cochirleni; D – Feteşti.
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Canalul de evacuare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă (Unităţile 3 şi 4) este
localizat în sud-estul României, în județul Constanța, pe teritoriul administrativ al
orașului Cernavodă (la nord – nord est de localitate, la cca 2 km de acesta - Fig. B.2).

Fig. B.2. Vedere de ansamblu a zonei de amplasare a C.N.E. Cernavodă Unităţile 3
şi 4 , a canalului de evacuare a apei de răcire şi a zonei afectate de apele cu
temperaturi ridicate.
Notă: 1 – sectorul de Dunăre cu pana de apă cu temperaturi ridicate din cauza apei de răcire evacuată de la
unităţile 1 şi 2 a C.N.E. Cernavodă; cerc roşu – locul de amplasare a CNE Unităţile 3 şi 4; săgeată roşie – capătul
din amonte al canalului de evacuare a apei de răcire; săgeată galbenă - capătul din aval al canalului de evacuare a
apei de răcire (punctul de confluenţă cu Dunărea); săgeată verde – capătul din amonte a sectorului de Dunăre cu
pana de apă caldă; săgeata albastră indică capătul din aval a sectorului de Dunăre cu pana de apă caldă.

Coordonatele stereo ale punctului de confluență (indicat de săgeata galbenă din Fig.
B.2.) cu Dunărea a canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă
sunt următoarele:
X: 742188.062
Y: 323842.678
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Detalii legate de localizarea proiectului/planului față de diferite unități geomorfologice,
ecologice, vegetaționale etc. sunt disponibile în Anexa B.1. a prezentului raport.

Fig. B.3. Localizarea C.N.E. Cernavodă și a canalului cu apă de răcire față de situl
ROSCI0022 “Canaralele Dunării”
Notă: linie albă – limita ariei protejate ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”; săgeata roșie indică locul de
amenajare a canalului cu apă de răcire de la CNE Cernavodă; săgeata verde indică locul de amplasare
a CNE Cernavodă (Unităţile 3 şi 4); A – Cernavodă; B – Seimeni; C – Hârșova; linie albastră – limită de
județ; linie roșie – graniță de stat.

Canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă este dispus astfel față
de siturile Natura 2000 din sectorul Cernavodă – Hârșova a fluviului Dunărea:
- situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” (Fig. B.3): aria protejată include cca 700 m
din partea din aval a canalului de pământ la capătul căruia apa de răcire
debusează în Dunăre;
- situl ROSPA0002 “Allah Bair - Capidava” (Fig. B.4): limita sudică a ariei protejate
se află la cca 6,5 km aval de locul de debușare a apei de răcire în Dunăre;
- situl ROSPA0017 “Canaralele de la Hârșova” (Fig. B.5): limita sudică a ariei
protejate se află la peste 33 km aval de locul de debușare a apei de răcire în
Dunăre.
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Fig. B.4. Localizarea C.N.E. Cernavodă și a canalului cu apă de răcire față de situl
ROSPA0002 “Allah Bair - Capidava”
Notă: linie albă – limita ariei protejate ROSPA0002 “Allah Bair - Capidava”; săgeata roșie indică locul de
amenajare a canalului cu apă de răcire de la CNE Cernavodă; săgeata verde indică locul de amplasare
a CNE Cernavodă (Unităţile 3 şi 4); A – Cernavodă; B – Seimeni; C – Hârșova; linie albastră – limită de
județ; linie roșie – graniță de stat.

Fig. B.5. Localizarea C.N.E. Cernavodă și a canalului cu apă de răcire față de situl
ROSPA0017 “Canaralele de la Hârșova”
Notă: linie albă – limita ariei protejate ROSPA0017 “Canaralele de la Hârșova”; săgeata roșie indică
locul de amenajare a canalului cu apă de răcire de la CNE Cernavodă; săgeata verde indică locul de
amplasare a CNE Cernavodă (Unităţile 3 şi 4); A – Cernavodă; B – Seimeni; C – Hârșova; linie albastră
– limită de județ; linie roșie – graniță de stat.
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B. 3. Modificările fizice ce decurg din plan/proiect (din excavare, consolidare,
dragare etc.) și care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare a
planului/proiectului
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 3. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă există și deserveste in prezent evacuarea efluentului provenit de la
Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda. Utilizarea acestei cai de evacuare pentru situatia
functionarii Unitatilor 3 si 4 nu presupune realizarea unor modificări fizice in cadrul
planului/proiectului care să aibă loc pe durata diferitelor etape de implementare a
planului/proiectului.
Conditiile specifice in ceea ce priveste functionarea acestei cai de evacuare sunt
stabilite de Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) prin Avizul de Gospodarire
a Apelor nr. 35 din 14 martie 2011 privind CNE Cernavoda Unitatile 3 si 4.
In completare se considera si conditiile impuse pentru Unitatile 1 si 2 prin Autorizatia
de Gospodarire a Apelor nr. 277 din 30 noiembrie 2011 care inlocuieste Autorizatia de
Gospodarire a Apelor nr. 241/2010.
B. 4. Resursele naturale necesare implementării planului/proiectului (preluare de
apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile etc.)
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 4. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă există și funcționează in prezent ca si cale de evacuare a efluentului
de la Unitatile 1 si 2 si nu sunt necesare alte resurse naturale in cadrul proiectului de
realizare a Unitatilor 3 si 4.
B. 5. Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de
interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea planului/proiectului
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 5. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă există și funcționează in prezent ca si cale de evacuare a efluentului
de la Unitatile 1 si 2 si,nu sunt necesare resurse naturale din cadrul ariei protejate de
interes comunitar pentru implementarea lui.
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B. 6. Emisii și deșeuri generate de plan/proiect (în apă, în aer, pe suprafața unde
sunt depozitate deșeurile) și modalitatea de eliminare a acestora
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 6. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Conform Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 35 din 14 martie 2011 privind CNE
Cernavoda Unitatile 3 si 4, conditia nr. 13: „In perioada de executie a lucrarilor se vor
lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluarii apelor, pentru protectia
factorilor de mediu a zonelor apropiate... luandu-se masuri de prevenire si combatere a
poluarilor accidentale...”. Ca urmare, in zona de interes din prezentul studiu si anume
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă implementarea proiectului nu generează deșeuri. In conditiile
functionarii Unitatilor nuclearoelectrice de la CNE Cernavoda, parametrii efluentului
evacuat sunt reglementati de Avizul sus mentionat, fiind aplicabil numai incepand cu
perioada testelor functionale si cu indeplinirea cerintelor stabilite prin acest act de
reglementare emis de ANAR.
B.7. Cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția
planului/proiectului (categoria de folosință a terenului, suprafețele de teren ce
vor fi ocupate temporar/permanent de către plan/proiect, de exemplu, drumurile
de acces, tehnologice, ampriza drumului, șanțuri și pereți de sprijin, efecte de
drenaj etc.)
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 7. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă există și funcționează in prezent ca si cale de evacuare a efluentului
de la Unitatile 1 si 2 si nu sunt cerințe suplimentare legate de utilizarea terenului supus
prezentului studiu si necesare pentru execuția planului/proiectului.
B. 8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului/proiectului
(dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune etc., mijloacele
de construcție necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor
servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 8. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă există și funcționează in prezent ca si cale de evacuare a efluentului
de la Unitatile 1 si 2, fără să fie nevoie de servicii suplimentare solicitate de
implementarea planului/proiectului, ca urmare nu este nevoie nici de vreo modalitate în
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care accesarea de servicii suplimentare să afecteze integritatea vreunei arii naturale
de interes comunitar.
B. 9. Durata construcției, funcționării, dezafectării proiectului și esalonarea
perioadei de implementare a planului/proiectului
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 9. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Durata de realizare a proiectului Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda este de cca. 64
de luni de la demararea lucrarilor de constructie-montaj, utilizarea canalului de
evacuare in cadrul realizarii proiectului aparand din faza de teste tehnologice ale
sistemelor/circuitelor de apa.
Functionarea canalului de evacuare in scopul deversarii efluentului de la Unitatile 3 si 4
CNE Cernavoda se considera din momentul intrarii in exploatare a acestora.
Datele specifice in ceea ce priveste dezafectarea proiectului și esalonarea perioadei de
implementare a planului/proiectului se afla in documentatia tehnica aferenta proiectului.
(Plan preliminar de dezafectare pentru Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, elaborat
conform cerintelor CNCAN)
Canalul de evacuare supus prezentului studiu, fiind in prezent realizat, nu necesita alte
activitati de constructie pentru a fi functionabil in vederea Unitatilor 3 si 4.
B. 10. Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării
planului/proiectului
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 10. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Canalul de evacuare a apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice
de la Cernavodă există și funcționează, fiind deja implementată fizic – în consecință,
funcționarea canalului în sine nu generează alte activități față de cele deja aflate în
derulare.
Cerinte specifice se regasesc in capitolul de „Conditii” din cadrul Avizului de
Gospodarire a Apelor pentru Unitatile 3 si 4 nr. 35/2011.
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B. 11. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului (în cazul în care
autoritatea competentă pentru protecția mediului solicită acest lucru)
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 11. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Descrierea proceselor tehnologice aferente proiectului de realizare a Unitatilor 3 si 4 se
gaseste in Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru CNE
Cernavoda Unitatile 3 si 4, volumul 1, capitolul 2.
În ceea ce privește studiul de evaluare adecvată care vizează Canalul de evacuare a
apei de răcire de la Unitățile 3 și 4 a Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă,
autoritatea competentă pentru protecția mediului nu a solicitat descrierea proceselor
tehnologice in cadrul prezentului studiu de evaluare adecvata (Anexa A.1 și Anexa
A.2).
B. 12. Caracteristicile proiectului/planului existente, propuse sau aprobate, ce
pot genera impact cumulativ cu proiectul/planul care este în procedură de
evaluare și care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 12. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Detalii legate de aspecte privind impactul cumulat sunt cuprinse în secțunile de la
capitolul D al prezentului raport.
B. 13. Alte informații solicitate de către autoritatea competentă pentru protecția
mediului
{conform secțiunii 2.2., partea a), pct. 13. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Detalii legate de alte informații solicitate de către autoritatea competentă pentru
protecția mediului sunt redate în Anexa A.2 a prezentului raport, in cadrul capitolului I
„Reformulari de cerinte” si al capitolului II.
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Contract nr. 421 /2010
”Evaluarea adecvată a impactului de mediu a Unităților
3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă”
- Impactul asupra biodiversitătii -

C. STAȚII DE PRELEVARE ȘI
METODE DE INVESTIGARE

© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. C - pag. 1

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. C - pag. 2

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

C.1. Stații de prelevare
Statiile de prelevare probe au fost selectate pentru a permite analiza potențialului
impact al apelor de răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă asupra stării de
conservare favorabilă a speciilor sălbatice și a tipurilor de habitate naturale de interes
comunitar pentru a căror conservare au fost desemnate siturile Natura 2000 aflate in
vecinatatea zonei de evacuare a apelor de răcire.
Tabel C.1.1.
Lista stațiilor de prelevare a probelor (hidrochimice și hidrobiologice) și realizarea
măsurătorilor
Nr.
crt.
1

Codul
stației
S5

Locația stației
aval Rasova

KM & coordonate
GPS
KM 310,3
N 44 26 359
E 27 95 394

2

S4

aval bazin portuar
Cernavodă

KM 297,6
N 44 36 059
E 28 02 271

3

S3

gură canal deversare
ape de răcire

KM 296,0
N 44 37 974
E 28 04 129

4

5

P0

S2

canal deversare ape de
răcire

Seimeni

(200 m de la
gura canalului)
N 44 22 175
E 28 02 240
KM 292,5
N 44 23 471
E 28 03 544

6

S6

Dunărea

KM 286,5
N 44 43 750
E 28 11 139

7

S1

Capidava

KM 279,0
N 44 29 384
E 28 05 132
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Activități
- măsurători fizico-chimice;
- prelevare probe hidrochimice;
- prelevare probe algologice;
- prelevare probe de macronevertebrate bentonice;
- pescuit de fund;
- măsurători fizico-chimice;
- prelevare probe hidrochimice;
- prelevare probe algologice;
- prelevare probe de macronevertebrate bentonice;
- pescuit de fund;
- măsurători fizico-chimice;
- prelevare probe hidrochimice;
- prelevare probe algologice;
- prelevare probe de macronevertebrate bentonice;
- pescuit de fund;
- măsurători fizico-chimice;
- prelevare probe hidrochimice;
- prelevare probe algologice;
- prelevare probe de macronevertebrate bentonice;
- pescuit de fund;
- măsurători fizico-chimice;
- prelevare probe hidrochimice;
- prelevare probe algologice;
- prelevare probe de macronevertebrate bentonice;
- pescuit de fund;
- măsurători fizico-chimice;
- prelevare probe hidrochimice;
- prelevare probe algologice;
- prelevare probe de macronevertebrate bentonice;
- pescuit de fund;
- măsurători fizico-chimice;
- prelevare probe hidrochimice;
- prelevare probe algologice;
- prelevare probe de macronevertebrate bentonice;
- pescuit de fund;
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Tabel C.1.2.
Lista stațiilor de realizare a măsurătorilor speciale pe verticală (pe coloana de apă) și
în sectiune transversală (mal stâng – șenal – mal drept) în zona penei de apă cu
temperaturi modificate
Nr.
crt.
8

Codul
stației
P1

Locația stației

9

P2

1,5 km aval de gura canalului
deversare ape de răcire

10

P3

2,5 km aval de gura canalului
deversare ape de răcire

700 m aval de gura canalului
deversare ape de răcire

KM

Activități

KM 295,3
N 44 37 974
E 28 04 129
KM 294,5
N 44 23 065
E 28 02 481
KM 293,5
N 44 23 303
E 28 03 236

- măsurători de temperatură
- măsurători spectrofluorometrice
- măsurători de temperatură
- măsurători spectrofluorometrice
- măsurători de temperatură
- măsurători spectrofluorometrice

Fig. C.1.1. Localizarea stațiilor de prelevare a eșantioanelor hidrochimice și
hidrobiologice și de realizare a măsurătorilor fizico-chimice și spectrofluorormetrice.
Notă. P0 - canal cu apă de răcire; P1 - 700 m aval de gura canalului deversare ape de răcire ; P2 – 1.500 m aval de
gura canalului deversare ape de răcire; P3 – 2.500 m aval de gura canalului deversare ape de răcire; S1 - zona
Capidava; S2 - zona Seimeni; S3 – zona gură canal cu apă de răcire; S4 - aval Cernavodă – amonte gură canal; S5
- zona Rasova; S6 - zona Dunărea.
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C.2. Metode de măsurat (inclusiv aparatura utilizată)
C.2.1. Măsurători ale temperaturilor apei
S-au efectuat determinări ale temperaturii apei Dunării în perioadele 27 iulie – 31
august și 9 – 12 noiembrie 2010, 18 – 21 ianuarie 2011 și 16 martie 2011 folosind
următoarele procedee şi echipamente:
1. Trei miniloger-e Vemco / SUA (Fig. C.2.1.1. și Fig. C.2.1.2.), programate să
înregistreze temperatura:
a. din minut în minut (pentru studiul variatiei temperaturii de-a lungul
sectorului de la Capidava, Km 279 la gura canalului de deversare a
apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă, Km 296);
b. din șase în șase ore (pentru înregistrarea variatiei temperaturii la fundul
Dunării în stațiile nr. 5 – Rasova, Km 311,3; nr. 3 – aval de gura
canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă, Km
296 și nr. 1 – Capidava, Km 278);
2. Multimetrul YSI model 85 / SUA (Fig. C.2.1.3.), având senzorul pe un cablu de 35
m, care a fost amplasat împreună cu alți trei senzori pe bomba hidrologică de 17
Kg (Fig. C.2.1.4.) care poate fi coborâtă de pe nava SAM la adâncimea dorită
cu ajutorul unui vinci hidrologic centimetric tip Rickly / SUA având cablu de 35
m.
În perioada investigațiilor de toamnă (2010), iarnă (2010-2011) și primăvară (2011) au
fost utilizate minilogere Vemco noi, achiziționate în luna septembrie 2010.
Măsurătorile de temperatură au fost descărcate din miniloger-e intr-un laptop IBM cu
ajutorul programului Vemco Host v. 0.3 sau înregistrate pe fișe de măsurători și
observatii de teren de unde au fost ulterior transferate într-o baza de date Excel.
Determinările de viteză a curgerii apei la diferite adâncimi s-au efectuat folosind un
curent-metru electronic tip Flo- Mate / Marsh-McBirney model 2000 (Fig. C.2.1.3.),
având senzorul pe un cablu de 35 m.
În perioada de vară (iulie – august 2010) s-au efectuat determinări ale temperaturii
apei Dunării la diferite adâncimi într-un număr de 10 staţii (din care 7 staţii în zona
penei de apă caldă), folosind senzori coborâţi la adâncimea dorită cu ajutorul vinciului
centimetric şi al ”bombei” hidrologice de 17 Kg.
În perioada de iarnă (ianuarie - martie 2011), pentru a elucida fenomenul de
schimbare a modului de amestec al apelor de răcire cu apele Dunării, au fost efectuate
două serii de observaţii şi determinări privind temperatura apei:
© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
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a. în 21 ianuarie 2011 la nivele foarte ridicate ale apei Dunării (cota la
Cernavodă 386 cm);
b. şi în 16 martie 2011 la nivele scăzute ale apei Dunării (cota la
Cernavodă 155 cm).
În perioada de primăvară (mai 2011) investigaţiile privind variaţia temperaturii apei in
zona penei de apă caldă au fost efectuate în perioada 10 - 12 mai și respectiv 16 mai
folosind mini-loghere de temperatură Vemco și respectiv multimetrul YSI.

Fig. C.2.1.1. Monturile folosite pentru (A)
amplasarea miniloger-ului Vemco în
Dunăre la adâncimea de 15 m, la KM 278
(stația de pompare Capidava)

Fig. C.2.1.2. Monturile folosite pentru (A)
amplasarea miniloger-ului Vemco la
Cernavodă (KM 295,7) și Rasova (KM
311,3)

Fig. C.2.1.3. Multimetrul YSI (săgeata galbenă) și
curent-metrul Flo-Mate 2000 (săgeata albastră)
© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
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C.2.2. Analize chimice
În etapele 1, 2 şi 3 ale prezentului studiu au fost realizate următoarele activităţi:
 prelevări de probe hidrochimice, prelucrări şi analize de laborator;
 analize fizico-chimice apă şi sedimente;
 prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor.

Fig. C.2.2.1. Localizarea stațiilor de prelevare a eșantioanelor pentru analize chimice.
Notă. P0 - canal cu apă de răcire; S1 - zona Capidava; S2 - zona Seimeni; S3 – zona gură canal cu apă de răcire;
S4 - aval Cernavodă – amonte gură canal; S5 - zona Rasova; S6 - zona Dunărea; săgeată albă indică locul de
amplasare a C.N.E. Cernavodă; săgeata galbenă – zona canalului de evacuare a apelor de răcire; oval cu limite
rosii – sector de râu cu ape modificate semnificativ.
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Pentru studierea influenţei temperaturii asupra indicatorilor fizico-chimici ai apei şi
sedimentelor, s-au prelevat probe în perioada de vară, iarna, primavara timpurie si
primavara, astfel:
 7 probe de apă: S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură
canal), P0 (canal cu apă de răcire), S3 (zona gură canal cu apă de
răcire), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava);
 7 probe de sedimente corespunzătoare staţiilor de prelevare apă: S5
(zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal), P0 (canal
cu apă de răcire), S3 (zona gură canal cu apă de răcire), S2 (zona
Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava).
În perioada de toamnă au fost prelevate aceleasi tipuri de probe din 6 stații. În această
perioadă nu s-au prelevat probe din punctul S5 ( zona Rasova).

Deoarece analizele efectuate în luna august 2010 au demonstrat că, concentraţia de
metale şi săruri din sedimente nu variază cu temperatura, în luna noiembrie 2010 şi
martie 2011 nu s-au mai prelevat probe de sedimente pentru analiza fizico-chimică.

Dintre indicatorii fizico-chimici ai apei au fost analizaţi:
 regimul termic şi de acidifiere: temperatură şi pH;
 regimul oxigenului: oxigen dizolvat, consum biochimic de oxigen la 5 zile,
consum chimic de oxigen (metoda cu bicromat de potasiu), consum
chimic de oxigen (metoda cu permanganat de potasiu);
 nutrienţi: azotul din amoniu, azotul din azotiţi, azotul din azotaţi, azot
total, fosfor mineral şi fosfor total;
 salinitate: conductivitate, suspensii, reziduu filtrabil uscat la 105 0C,
cloruri, carbonaţi, bicarbonaţi, sulfaţi, calciu, magneziu, sodiu, potasiu;
 metale: zinc, cupru, cadmiu, fier, mangan, plumb, crom, nichel.
Dintre indicatorii fizico-chimici ai sedimentelor au fost analizaţi:
 săruri dizolvate din extractul apos 1:5: cloruri, carbonaţi, bicarbonaţi,
sulfaţi, calciu, magneziu, sodiu, potasiu;
 pH, electroconductivitate;
 metale: zinc, cupru, cadmiu, fier, mangan, plumb, crom, nichel.
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Toate probele de apă şi sedimente au fost analizate în Laboratorul de Chimie al
INCDDD, acreditat cu certificatul de acreditare LI 434/ 2006, după standarde ISO.
Pentru fiecare indicator determinat prin metode spectrale, s-au întocmit curbe de
calibrare în cinci puncte, folosind materiale de referinţă certificate. Coeficientul de
corelaţie R2 are valori cuprinse între 0.995-0.999. Calitatea analizelor chimice a fost
asigurată şi de intocmirea diagramelor de control pentru fiecare indicator. Toţi reactivii
utilizaţi sunt de înaltă puritate analitică.
Pentru prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor s-a folosit:
 metoda grafică, în care toate valorile determinărilor s-au raportat la punctul de
referinta P0 (canal cu apă de răcire), punct în care temperatura apei este
maximă;
 indicele Pearson, r, un indice adimensional cuprins între -1.0 și 1.0 inclusiv, ce
reflectă întinderea relaţiei liniare dintre două seturi de date, un set de valori
independente şi un set de valori dependente;
 raportarea la valorile concentraţiilor indicatorilor analizaţi din probele de apă
prelevate din punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte
gură canal), S3 (zona gură canal cu apă de răcire), S2 (zona Seimeni), S6
(zona Dunărea), S1 (zona Capidava) la concentraţiile corespunzătoare
clasei a II-a de calitate, conform Tabelului 6 - Anexa C (Elemente şi
standarde de calitate chimice şi fizico-chimice în apă) din Ordinul ministrului
mediului și gospodăririi apelor nr. 161 / 2006 [106]. Pentru proba prelevată
din punctul P0 (canal cu apă de răcire) raportarea se face la valorile stabilite
conform Avizului de Gospodărire a apelor, valori care sunt în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 188 / 2002 modificată și completată cu H.G. nr. 352 /
2005 [101] și H.G. nr. 210 / 2007 [113];




raportarea la valorile concentraţiilor indicatorilor analizaţi din probele de
sedimente prelevate din punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă –
amonte gură canal), S3 (zona gură canal cu apă de răcire), S2 (zona
Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), la valorile
corespunzătoare din Tabelul 8 – Anexa B (Elemente şi standarde de calitate
pentru sedimente – fractiunea < 63 µm) din Ordinul ministrului mediului și
gospodăririi apelor nr. 161 / 2006 [106] – care, de asemenea în Tabelul 6 Anexa C (Elemente şi standarde de calitate chimice şi fizico-chimice în apă),
prevede valorile limită corespunzătoare clasei a II-a de calitate, respectiv
stare ecologică bună;
raportarea indicatorilor selectaţi din punctele de prelevare S5 (zona Rasova), S4
(aval Cernavodă – amonte gură canal), S3 (zona gură canal cu apă de
răcire), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava) la
valorile concentraţiilor din Anexa 1 a H.G. nr. 563 / 2006 [107], privind
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modificarea şi completarea H.G. nr. 202 / 2002, pentru aprobarea Normelor
tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi
ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole [96];
în cazul valorilor concentratiilor indicatorilor analizati la Stația P0 s-au făcut
corelări cu rezultatele corespunzătoare ale măsuratorilor efectuate de
laboratorul C.N.E. Cernavodă pentru calitate efluent, la punctul de
monitorizare Pod Seimeni (Tabel B din Anexele 4 și 5, fata de limitele
autorizate din Autorizatia de Gospodărire a Apelor nr. 241 / 2010 pentru
Unitățile 1 și 2). Pentru proba prelevată din punctul P0 (canal cu apă de
răcire) raportarea s-a făcut la valorile stabilite conform Avizului de
Gospodărire a Apelor, valori care sunt în conformitate cu prevederile H.G. nr.
188 / 2002 modificată şi completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101] şi Hotărârea
Guvernului nr. 783 / 2006 [108].

Nota: punctul de prelevare Pod Seimeni este localizat sub podul rutier peste care DJ
223 traverseaza canalul betonat care se inscrie de-a lungul Văii Seimeni.
Echipamente folosite la analizele realizate în cadrul prezentului studiu:








Spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv ICPMS Elan DRC-e
PerkinElmer
pH-metru LF 196
Conductometru HACH
Balanța Ohaus Adventurer Pro
Titrator automat 702 SM Titrino
Spectrometru UVVIS Lambda 10 PerkinElmer
Titrator automat 702 SM Titrino

Anexa C.1. cuprinde toţi indicatorii analizaţi, tipul de instrument folosit, limita de
detecţie şi cuantificare, incertitudinea de măsurare, standardul de analiză.

© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. C - pag. 10

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

C.2.3. Analize algologice
Stabilirea stării, a succesiunii ecologice şi a modificărilor ce pot apărea în populaţiile
algale ca urmare a modificărilor factorilor de mediu a fost realizată prin:
 studiul structurii populationale prin analiza microscopică în vederea stabilirii
structurii calitative a populaţiilor fitoplanctonice şi a identificării speciilor
sensibile la perturbări ale calităţii apei;
 analiza ‘’in situ’’ a fitoplanctonului prin utilizarea spectrofotometrului submersibil
capabil să detecteze biomasa fitoplanctonică pe grupe taxonomice în
perioada estivală, autumnală şi hibernală, pe profile de adâncime;
 evaluarea stării ecologice a populatiilor.
1. Studiul structurii populationale
Prelevarea probelor fitoplanctonice s-a efectuat pe sectorul Rasova (S5) – amonte
canal evacuare (S4) – canal evacuare ape de răcire (P0) – aval canal evacuare ape de
răcire (S3) – Seimeni (S2) – Dunărea (S6) – Capidava (S1), în conformitate cu
metodologia prelevărilor din ape din ecosisteme reofile.

Fig. C.2.3.1. Localizarea stațiilor de prelevare a eșantioanelor pentru analize algologice.
Notă. P0 - canal cu apă de răcire; S1 - zona Capidava; S2 - zona Seimeni; S3 – zona gură canal cu apă de răcire;
S4 - aval Cernavodă – amonte gură canal; S5 - zona Rasova; S6 - zona Dunărea; săgeată albă indică locul de
amplasare a C.N.E. Cernavodă; săgeata galbenă – zona canalului de evacuare a apelor de răcire; oval cu limite
rosii – sector de râu cu ape cu temperatură modificată.
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Au fost efectuate 213 măsurători la suprafaţa apei şi pe adâncime în 16 zone:
- amplasate în amonte de canalul de evacuare a apei calde de la C.N.E. Cornavodă:
- stația S5 amplasată la Rasova (Dunăre, la km 310,3), în profile de adâncime
cuprinse între 1,15 – 9,69 metri în sezonul estival şi 1,55 - 4,58 metri în
sezonul hibernal;
- staţia S4 amplasată la aval bazin portuar Cernavodă (pe Dunăre la km 297,6):
- substația S4D: la aproximativ 35 metri de malul drept al fluviului, în
profile de adâncime cuprinse între 1,15 - 3,55 metri în sezonul
estival; 1,28 -3,28 metri în sezonul autumnal şi 1,43 – 5,52 metri
în sezonul hibernal;
-- substația S4M: în mijlocul fluviului, în profile de adâncime cuprinse
între 1,15 - 7,78 metri în sezonul estival;
-în canalul de evacuare a apei calde (stația P0): la 200 m de gura de vărsare în
Dunăre a canalului de evacuare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă
în profile de adâncime cuprinse între 1,26 – 6,25 metri în sezonul estival;
1,34 -5,40 metri în sezonul autumnal şi 1,68 – 4,62 metri în sezonul
hibernal;
- în aval de canalul de evacuare (pe sectorul S3 – S2) au fost efectuate prelevări în
diferite substatii, după cum urmează:
- P1D – mal drept (KM 295,3), (la aproximativ 15 metri de malul drept al fluviului)
în profile de adâncime cuprinse între 1,22 - 2,92 metri în sezonul estival;
1,48 – 2,92 metri în sezonul autumnal şi 1,27 – 4,23 metri în sezonul
hibernal;
- P1M – mijloc Dunăre (care coincide cu stația S3 – KM 296,0), în profile de
adâncime cuprinse între 1,12 -7,62 metri în sezonul estival; 1,33 – 3,38
metri în sezonul autumnal şi 1,26 – 3,69 metri în sezonul hibernal;;
- P2D - mal drept Dunăre (KM 294,5), (la aproximativ 120 metri de malul drept al
fluviului) în profile de adâncime cuprinse între 1,13 – 8,65 metri în
sezonul estival; 1,37 – 4,62 metri în sezonul autumnal la aproximativ 80
metri distanţă de malul drept al fluviului şi 1,25 – 4,19 metri în sezonul
hibernal;;
- P2M – mijloc Dunăre (KM 294,5), în profile de adâncime cuprinse între 1,11 5,15 metri în sezonul estival; 1,42 – 3,36 metri în sezonul autumnal şi
1,26 – 4,16 metri în sezonul hibernal;
- P2S – mal stâng Dunăre (KM 294,5), la aproximativ 80 metri de malul stâng al
fluviului, în profile de adâncime cuprinse între 1,27 – 2,91 metri în
sezonul estival;
- P3D - mal drept Dunăre (KM 293,5), (la aproximativ 60 metri de malul drept al
fluviului) în profile de adâncime cuprinse între 1,12 – 6,68 metri în
sezonul estival; 1,39 – 7,35 metri în sezonul autumnal la aproximativ 75
metri distanţă de malul drept al fluviului şi 1,26 – 5,86 metri în sezonul
hibernal;
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- P3M – mijloc Dunăre (KM 293,5), în profile de adâncime cuprinse între 1,18 4,98 metrii în sezonul estival; 1,39 – 3,41 metri în sezonul autumnal, la
aproximativ 400 metri de malul drept al fluviului şi1,26 – 5,14 metri în
sezonul hibernal;
- P3S – mal stâng Dunăre (KM 293,5), la aproximativ 30 metri de malul stâng al
fluviului) în profile de adâncime cuprinse între 1,13 – 3,77 metri în
sezonul estival
- P4D – mal drept Dunăre (care coincide cu stația S2 – KM 292,5), (la
aproximativ 120 metri de malul drept al fluviului) în profile de adâncime
cuprinse între 1,24 – 7,15 metri în sezonul estival; 1,27 – 3,36 metri în
sezonul autumnal şi 1,68 – 3,86 metri în sezonul hibernal;
- P4M – mijloc Dunăre (KM 292,5) în profile de adâncime cuprinse între 1,37 –
6,25 metri în sezonul hibernal;
- P4S – mal stâng Dunăre (KM 292,5) în profile de adâncime cuprinse între 1,69
– 2,35 metri în sezonul hibernal;
- staţia S6 amplasată în dreptul localităţii Dunărea, pe Dunăre (KM 286,5):
- substația S6D: la malul drept al fluviului, în profile de adâncime cuprinse între
1,1 – 2,95 metri în sezonul estival; 1,42 – 3,38 metri în sezonul autumnal
şi 1,69 – 4,59 metri în sezonul hibernal;
- substația S6M: la mijlocul fluviului, în profile de adâncime cuprinse între 1,1 –
8,89 metri în sezonul estival;
- staţia S1 amplasată în dreptul localităţii Capidava, pe Dunăre (KM 279,0), (la
aproximativ 50 metri de malul drept al fluviului) în profile de adâncime
cuprinse între 1,14 – 8,86 metri în sezonul estival; 1,32 – 3,2 metri în
sezonul autumnal, la aproximativ 100 metri de malul drept al fluviului şi
1,31 – 5,56 metri în sezonul hibernal.
În laborator, după sedimentare (7 zile) probele au fost sifonate la un volum de 100 ml,
cu ajutorul trompei de vid. Volumul de probă rămas a fost împărţit în două “subprobe”
una folosită la determinarea diatomeelor, cealaltă la determinarea celorlalte grupe de
alge.
Subproba pentru analiza diatomeelor a fost lăsată pentru încă o zi la sedimentat, apoi
s-a sifonat până la un volum de 5 ml, s-a adăugat acid sulfuric (5ml) şi bicromat de
potasiu (2-4 granule), pentru distrugerea materialului organic. Proba astfel tratată a fost
lăsată la macerat timp de 7 zile. După distrugerea materialului organic resturile de acid
din probă s-au îndepărtat prin spălare cu apă distilată timp de 5 zile (1 spălare / zi).
Preparatul destinat analizei microscopice a fost obţinut după ce în prealabil o picătură
de probă cu volumul cunoscut a fost pusă pe o lamelă degresată şi arsă pe plita
electrică timp de 8 ore. După tratarea termică s-a adăugat ca material de includere
Naphrax.
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Analiza microscopică s-a făcut cu ajutorul microscopului Novex B Densitatea numerică
a diatomeelor planctonice a fost stabilită prin raportarea la suprafaţa de împrăştiere a
picăturii [74].
În vederea stabilirii gradului de acurateţe şi precizie a metodei s-au realizat
următoarele:
 în evaluările cantitative pentru a asigura o evaluare statistic semnificativă au
fost înregistraţi în medie 300 indivizi / probă analizată;
 în evaluările calitative la estimarea biodiversităţii s-au realizat câte trei replici
pentru fiecare punct de probă analizat;
 speciile identificate în probele analizate au fost fotografiate.
În perioada estivală, autumnală și hibernală s-au realizat în aval şi amonte de canalul
de evacuare de la Centrala Nucleară (C.N.E.) -Cernavodă, măsurători „in situ” pe
profile de adâncime cu ajutorul spectrofluorometrului submersibil bbeFluoroProbe (Fig.
C.2.3.2.).
Fig. C.2.3.2. Spectrofluorometrul submersibil bbeFluoroProbe pentru
determinarea clorofilei „a” şi diferenţierea fitoplanctonului pe grupe
taxonomice (cloroficee, cianobacterii, diatomee, criptoficee).

Caracteristicile tehnice ale spectrofotometrului au permis evaluarea
biomasei fitoplanctonice în funcţie de caracteristicile fluorometrice a
pigmenţilor algali exprimată în valori ale:
1. clorofilei “a”,
2. clorofilei “c”,
3. ficocianobilinei,
4. ficoeritrinei,
5. fucoxantinei şi peridininei.
Valorile biomasei fitoplanctonice totale şi a biomasei grupelor taxonomice diferenţiate
cu ajutorul spectrofotometrului au fost exprimate în µg/l. De asemenea, utilizarea
spectrofotometrului submersibil a permis stabilirea profilelor de adâncime şi măsurarea
variaţiei temperaturii apei şi a transparenţei la fiecare nivel la care a fost aparatul
scufundat în coloana de apă.
Adâncimea maximă la care s-au realizat măsurători a fost de 9,69 metri. (stația de la
Rasova – S5).
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C.2.4. Metode de studiu a florei și vegetației
Investigaţiile floristice au fost realizate pe sectorul de Dunăre dintre Rasova și
Capidava. Din punct de vedere al studiului de faţă zona a fost împărţită în două
sectoare, şi anume, zona Cernavodă-Rasova (în amonte de pana de apă cu
temperaturi modificate) şi Seimeni – Capidava (în aval de pana de apă cu temperaturi
modificate). Scopul principal al acestei distincţii dintre cele două sectoare a fost
observarea, compararea şi monitorizarea eventualelor modificări survenite în urma
penei de apă cu temperaturi modificate datorată apelor provenite din canalul de
evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
Zonele investigate în cele două sectoare sunt albia majoră, piciorul terasei inferioare,
ostroavele şi faleza înaltă formată din depozite loessoide precuaternare (sectorul
Seimeni – Capidava).
Metodele propriu-zise au constat în:
 fixarea unui perimetru martor pentru fiecare tip de habitat întâlnit în care s-au
realizat relevee floristice pentru înregistrarea taxonilor şi a indicilor fitocenologici
calitativi şi cantitativi. Releveul urmând să fie repetat la intervale regulate pentru
a surprinde eventualele modificări;
 parcurgerea periodică a unui profil, pe un itinerar fix, cu ridicarea fitocenologică în
vederea înregistrării eventualelor modificări în ansamblul unităţilor de vegetaţie;
 consultarea imaginilor satelitare şi a aerofotogramelor pentru cartarea tipurilor de
habitate identificate în teren cu ajutorul punctelor de poziţionare globală (GPS);
 urmărirea unor specii de plante indicatoare prin numărul indivizilor în perimetre fixe
sau pe profile;
Pentru identificarea unor specii de plante mai dificil de recunoscut în teren s-au
efectuat recoltări şi apoi determinări în laborator cu ajutorul cheilor de determinare de
specialitate [13; 61].
Analiza datelor de teren a fost întregită de informaţiile din literatura de specialitate [22;
25] şi susţinută de suportul digital în Sistem Informaţional Geografic, cu ajutorul
programului de operare ArcView 3.1.
Observaţiile floristice din teren au fost susţinute de un echipament specific: dispozitiv
de poziţionare geografică globală Garmin, lupă cu două lentile de mărire (x30, x60);
hărţi topografice şi imagini satelitare de mare rezoluţie; pungi de plastic (diferite
dimensiuni) cu închidere ermetică pentru prelevare probe biologice şi presă botanică
de tip plasă cu arcuri format A3.
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C.2.5. Metode de studiu a faunei bentonice
Probele de faună bentonică au fost colectate cu o dragă având suprafata de 0.132 m2.
Sedimentele obtinute în urma dragării au fost spălate în fileu (ochiuri de 0.5 mm).
Materialul rămas după spălare s-a păstrat în pungi de plastic unde s-a făcut și fixarea
cu alcool de 98 de grade.
În laborator s-a realizat o triere suplimentară a materialului, selectându-se dintre
resturile de sediment și alte materii organice numai organismele bentonice. S-au făcut
prelevări din 6 statii dintre care 2 situate în aval de canalul de evacuare al apelor de
răcire, o statie în dreptul canalului și 3 în amonte de acesta.
Determinarea macronevertebratelor bentonice s-a realizat până la nivelul speciei, cu
exceptia oligochetelor care au fost determinate până la nivel de familie (Naididae,
respectiv Tubificidae). Resursele bibliografice folosite pentru determinarea
macronevertebratelor bentonice sunt: pentru moluste - Grossu, 1956 [28], pentru
amfipode - Cărăusu și colab., 1955 [12], pentru chironomide - Botnariuc și Cure, 1999
[8], pentru trichoptere - Ujvarosy, 2002 [78] și pentru odonate - Bulimar, 2002 [10].
C.2.6. Metode de studiere a ihtiofaunei
Metode folosite în perioada de vară (2010)
Pentru evaluarea prezentei, distributiei și stării speciilor de pești de fund am folosit
doua filee gigant construite special pentru capturarea icrelor, larvelor și puilor de pești
(Fig. C.2.6.1.), având ochiuri de 2 mm şi suprafaţa deschiderii de 1,256 m2 (fileul B) și
respectiv 1,32 m2(fileul A).
Fig. C.2.6.1. Unul din fileele (B) speciale
folosite pentru pescuitul de studiu al
speciilor de pești de fund.
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Pentru determinarea volumului de apă care trece prin fileu am folosit moristi
hidrometrice montate în gura fileelor. De obicei fileele au fost instalate peste noapte în
şenal (la cea mai mare adâncime şi viteza a apei la fundul Dunării) sau în apropierea
lui, atunci când navigatia intensă care ar fi avariat flotorii de la suprafata Dunării nu nea permis aceasta.
În perioada 27 iulie – 4 august am organizat tabere de pescuit de fund la Km 279 Capidava (Fig. C.2.6.2.), Km 292,5 - Seimeni, Km 296 - în aval de gura canalului de
deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă, Km 297.6 - aval de intrarea în
bazinul portului Cernavodă şi la Km 310,3 - aval de Rasova.
Peştii capturati au fost triati manual din resturile vegetale acumulate în filee, pe care le
târăşte Dunărea în apropierea fundului, au fost fotografiati și conservaţi apoi în alcool
70%, în flacoane numerotate.
Ulterior toţi peştii au fost identificaţi folosind un determinator special pentru pui de pești
[32] și cele uzuale pentru ihtiofauna României [5] și respectiv pentru peştii din Delta
Dunării [55]. S-au determinat limitele de variaţie a lungimii standard pentru toate
speciile şi a fost înregistrat numărul de exemplare într-o baza de date Excel.
Fig. C.2.6.2. Tabăra de pescuit de studiu de
la Km 279 / Capidava, unde fileele au fost
instalate timp de 16 ore la adâncimea de 15,4
m.
Notă. săgeata marchează şenalul

Metode folosite în perioada de toamnă (2010)
Pentru perioada de toamnă investigaţiile asupra ihtiofaunei au fost realizate între 9 –
12 noiembrie 2010, folosind de astă dată patru tipuri de unele de pescuit:
(i) două filee pentru pescuit peşti de fund;
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(ii) doua setci multi-ochi nordice, formate din câte 12 panouri cu ochi varrind de
la 6 la 55mm;
(iii) un aparat de pescuit electric portabil, tip SAMUS / Polonia ;
(iv) un fileu ihtioplanctonic tip Bongo / SUA cu ochi de 0,5 mm și deschidere de
Ø 500 mm (Fig. 2.6.3.).
Fig. C.2.6.3. Detaliu de pescuit cu fileul
ihtioplanctonic tip BONGO (10.11.2010,
Stația S3 - Cernavodă, km 295,9)

Amplasarea uneltelor de pescuit și detaliile de lucru sunt următoarele:
Fig. C.2.6.4. Amplasarea uneltelor
de pescuit la Stația S1 (Capidava).

Notă.
9 noiembrie 2010
Fileu A : 5 m adancime și 25 m de
malul drept
Flow-metru 8520738 ÷ 8585030
30
25
Ora 14 ÷ 16
Fileu B : 15 m adancime și 55 m de
malul drept
Flow-metru 5842893 ÷ 5928087
20
15
Ora 14 ÷ 16
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Fig.
C.2.6.5.
Amplasarea
uneltelor de pescuit la Stația S3
(la 100 m în aval de gura de
devesare în Dunăre a canalului
cu apa de răcire de la C.N.E.
Cernavodă).
Notă.
10 noiembrie 2010
Fileu A : 7,2 m adancime și 225 m
de malul drept
Flow-metru 8585030 ÷ 8959128
30
00
Ora 9 ÷ 16
Fileu B : 2,6 m adancime și 80 m
de malul drept
Flow-metru 5928087 ÷ 6130427
00
10
Ora 10 ÷ 16
Fileu Bongo 5 minute:
- amonte 100m de canal ; flowmetru 0000000 ÷ 0012067
- aval 100m de canal ; flow-metru
0012067 ÷ 0023676

Fig.
C.2.6.6.
Amplasarea
uneltelor de pescuit la Stația
S5 (Rasova).
Notă.
11 noiembrie 2010
Fileu A : 8 m adancime și 65 m
de malul drept
Flow-metru 8959128 ÷ 9176225
40
45
Ora 9 ÷ 15
Fileu B : 9,2 m adancime și 80 m
de malul drept
Flow-metru 6130427 ÷ 6367981
30
35
Ora 9 ÷ 15
Fileu Bongo
5 minute: 0023676 ÷ 0037960
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Fig.
C.2.6.7.
Amplasarea
uneltelor de pescuit la Stația
S2 (Seimeni)
Notă.
12 noiembrie 2010
Fileu A : 5,6 m adancime și 65 m
de malul drept Undrea 1
exemplar
Flow-metru 9176225 ÷ 9561111
20
20
Ora 9 ÷ 14
Fileu B : 5,7 m adancime și 80 m
de malul drept
Flow-metru 6367981 ÷ 6735287
30
30
Ora 9 ÷ 15
Fileu Bongo
5 minute0037960 ÷ 0049555

Metode folosite în perioada de iarnă (2010 – 2011)
Pentru perioada de iarnă investigaţiile asupra ihtiofaunei au fost realizate între 18 – 21
ianuarie 2011, folosind patru tipuri de unele de pescuit:
(i) două filee pentru pescuit peşti de fund;
(ii) doua setci multi-ochi nordice (N) formate din câte 12 panouri cu ochi varrind de la 6
la 55mm;
(iii) un aparat de pescuit electric (E) portabil, tip SAMUS / Polonia ;
(iv) o avă de 30 m lungime, cu ochi de 40 mm.
Amplasarea fileelor pentru pescuit pești de fund (18 – 21 ianuarie 2011)
18 ianuarie 2011
Capidava (Km 279)
Fileu A : 5 metri adancime și cca. 25 metri de malul drept (miniloger Vemco 350291)
Flow-metru 9561087 ÷ 9780800
55
05
Ora 12 ÷ 16 (≈ 3 ore)
Coordonate: N 44˚ 29.655’ / E 28˚ 05.244’
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Fileu B : 15 metri adancime (minilogger 350293)
Flow-metru 6735282 ÷ 6852380
00
15
Ora 13 ÷ 16 (≈ 2 ore)
Coordonate: N 44˚ 29.686’ / E 28˚ 05.189’
Temperatura apei (la fileul A, inregistrata din minut in minut / min.- max.) : 3,37˚- 3,55˚C

19 ianuarie 2011
Cernavodă, aval port (Km 297,5)
Fileu A : 6 metri adancime și 60 metri de malul drept
Flow-metru 9780800 ÷ 0074359
45
10
Ora 10 ÷ 16 (≈ 5 ore)
Coordonate: N 44˚ 21.704’ / E 28˚ 01.549’
Fileu B : 8 metri adancime și 120 metri de malul drept
Flow-metru 6852380 ÷7174980
00
20
Ora 11 ÷ 16 (≈ 5 ore)
Coordonate: N 44˚ 21.717’ / E 28˚ 01.503’
Temperatura apei (la fileul A, inregistrata din minut in minut / min. - max.) : 3,42˚- 3,97˚C

20 ianuarie 2011
Canalul Ape de răcire - Cernavodă (la 200 m in aval de gura canalului) (Km 295,8)
Fileu A : 6 metri adancime și 170 metri de malul drept
Flow-metru 0074359 ÷ 0417911
15
40
Ora 10 ÷ 15 (≈ 4 ore)
Coordonate N 44˚ 22.631’ / E 28˚ 02.343’
Fileu B : 10 metri adancime și 280 metri de malul drept
Flow-metru 7174980 ÷ 7208570
20
45
Ora 10 ÷ 15 (≈ 4 ore)
Coordonate N 44˚ 22.653’ / E 28˚ 02.264’
Temperatura apei (la fileul A, inregistrata din minut in minut / min.- max.) : 3,09˚- 3,21˚C

21 ianuarie 2011
Seimeni (Km 292,5)
Fileu A : 6 metri adancime
Flow-metru 417911 ÷ 0573873
57
05
Ora 9 ÷ 12 (≈ 2 ore)
Coordonate N 44˚ 23.860’ / E 28˚ 03.915’
Fileu B : 9 metri adancime
Flow-metru 7208570 ÷ 7382009
05
15
Ora 10 ÷ 12 (≈ 2 ore)
Coordonate N 44˚ 23.742’ / E 28˚ 03.943’
Temperatura apei (la fileul A, inregistrata din minut in minut / min.- max.) : 3,09˚- 3,39˚C
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Metode folosite în perioada de primăvară (2011)
Pentru perioada de primăvară investigaţiile asupra ihtiofaunei au fost realizate între 10
- 11 mai 2011, folosind doar două tipuri de unelte de pescuit:
- (i) două filee pentru pescuit peşti de fund, cu ochi de 2 mm;
- (ii) un fileu ihtioplanctonic, cu ochi de 0,5 mm
În cursul etapei de primăvară (10 – 12 mai 2011) fileele pentru pescuit peşti de fund au
fost amplasate doar în staţiile din apropierea gurii canalului de deversare a apelor de
răcire de la CNE Cernavodă (S2, S3 si S4), astfel:
10 mai 2011
300 m amonte de gura canalului cu apă caldă
Fileu B: 2,5 metri adancime (minilogger 350292)
45
30
Flow-metru: 8112718 ÷ 8219388 / Ora 14 ÷ 17
Coordonate: N 44˚ 22.362’ / E 28˚ 02.031’
Temperatura apei (la fileul B, inregistrata din 20 in 20minute / min.- max.) : 14,64˚- 14,81˚C

11 mai 2011
300 m amonte de gura canalului cu apă caldă
Fileu A: 4 metri adancime si 200 metri de malul drept (minilogger 350291)
45
40
Flow-metru: 1294691 ÷ 1503460 / Ora 10 ÷ 14
Coordonate: N 44˚ 22.345’ / E 28˚ 01.867’
Temperatura apei (la fileul A, inregistrata din 20 in 20minute / min.- max.): 15,12˚- 15,22˚C
Fileu B : 3,4 metri adancime si 150 metri de malul drept (minilogger 350292)
30
45
Flow-metru: 8219388 ÷ 8388163 / Ora 10 ÷ 14
Coordonate: N 44˚ 22.318’ / E 28˚ 01.917’
Temperatura apei (la fileul B, inregistrata din 20 in 20 minute / min.- max.) : 15,12˚- 15,49˚C

11 mai 2011
amonte Seimeni cu 0,5Km (Dunare Km 293)
Fileu A: 6 ,8 metri adancime si 40 m de malul drept
05
20
Flow-metru: 1503460 ÷ 1621673 / Ora 15 ÷ 17
Coordonate: N 44˚ 23.570’ / E 28˚ 03.623’
Temperatura apei (la fileul A, inregistrata din 20 in 20 minute / min.- max.): 15,58˚- 15,90˚C
Fileu B: 6,3 metri adancime si 60 m de malul drept (Dunare Km 293)
00
15
Flow-metru: 8388163 ÷ 8565964 / Ora 15 ÷ 17
Coordonate: N 44˚ 23.595’ / E 28˚ 03.657’
Temperatura apei (la fileul B, inregistrata din 20 in 20 minute / min.- max.) : 15,80˚- 15,86˚C
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12 mai 2011
aval de gura canalului cu apă caldă
Fileu A: 2 metri adancime , 100 m de malul drept si 250 m aval de gura canalului a.c.
00
00
Flow-metru: 1621673 ÷ 1751327 / Ora 10 ÷ 15
Coordonate: N 44˚ 22.556’ / E 28˚ 02.337’
Temperatura apei (la fileul A, inregistrata din 20 in 20minute / min.- max.): 17,73˚- 32,34˚C
Fileu B : 2,2 metri adancime si 130 m de malul drept si 350 m aval de gura canalului a.c.
00
15
Flow-metru: 8388163 ÷ 8565964 / Ora 15 ÷ 17
Coordonate: N 44˚ 22.612’ / E 28˚ 08.373’
Temperatura apei (la fileul B, inregistrata din 20 in 20 minute / min.- max.) : 16,56˚- 25,56˚C

Secţiunea de Dunăre s-a eşantionat cu fileul ihtioplnactonic (Bongo net) într-un număr
de 14 staţii, astfel:
- 3 staţii la 500 m amonte de canal cu ape de răcire;
- sectorul 500: 4 staţii la cca. 500 m aval de canal cu ape de răcire;
- sectorul 1000: 4 staţii la cca. 1000 m aval de canal cu ape de răcire;
- Seimeni: 3 staţii.
Fileul ihtioplanctonic (Bongo net) (Fig. C.2.6.8.) avea latura plasei de 0,5 mm.

Fig. C.2.6.8. Schema şi dimensiunile fileului ihtioplanctonic (Bongo net)
Timpul de traulare a fost de 5 minute pentru fiecare staţie.Intervalul de timp dintre
eşantionarea staţiilor din Dunăre a fost de cca. 5 minute între staţii, timp necesar de
deplasare a bărcii cu motor între staţii, asumând ipoteza colectării aceluiaşi flux de
larve care se scurg pe fluviu. Traulările s-au făcut în stratul 0-0,5 m din coloana apei de
suprafaţă astfel încât aproape tot cercul cu diametrul de 0,5 m a fileului ihtioplanctonic
să fie în apă (Fig. C.2.6.9.). Fileul ihtioplanctonic a fost tractat în contra curentului apei
cu o barcă cu motor de 15 CP.
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Fig. C.2.6.9. Detaliu privind
amplasarea fileul ihtioplanctonic
(Bongo net) pentru eşantionarea
scurgerii larvelor de scrumbie

Fig. C.2.6.10. Amplasarea staţiilor
de eşantionare şi numărul de larve
capturate pe Dunăre, în zona de
debuşare a canalul de deversare a
apelor de răcire de la CNE
Cernavodă

Notă. săgeţile roşii indică staţiile şi
sensul traulării

Pentru determinarea volumului de apă filtrat, s-a utilizat fluometru mecanic tip 2030
(***1983), care a fost montat pe diametru cercului la 1/3 de punctul de fixare de pe
margine şi 2/3 de pe cealaltă margine, indiferent de unghiul cu orizontala. Cu ajutorul
fluometrului se poate calcula distanţa parcursă, viteza de traulare şi volumul filtrat,
înregistrându-se timpul de traulare şi numărul de rotaţii de pe contor.
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Redăm mai jos parametrii şi formulele de calcul care se pot determina cu ajutorul
fluometrului:
DISTANŢA:
L= [(N2 – N1)/ 999999]*K
Unde

L = distanţa în metri
N1 = numărul de rotaţii citit pe contor la începutul traulării,
N2 = numărul de rotaţii citit pe contor la sfârşitul traulării,
K = constanta de rotor = 26873;

VITEZA:
V= L* 100/T
Unde

V = viteza (în cm/sec);
L = distanţa (în metri);
T= timpul (în secunde);

VOLUMUL FILTRAT:
VF= [( * D²)/4]*L
sau
VF = 0,0053 * (N2 – N1)
Deoarece traularea s-a efectuat în contra curentului Dunării, determinarea vitezei ar fi
necesitat calcule complicate privind viteza navei şi curentului apei, dar cum parametrul
cel mai important pentru a raporta abundenţa alevinilor de scrumbie este volumul de
apă filtrat, care se poate calcula şi nu este influenţat de viteza apei şi a bărcii,
înglobând aceşti doi vectori.
Probele recoltate au fost conservate în alcool.
Larvele de scrumbie au fost numărate şi măsurate cu şublerul, cu precizia de 0,1 mm.
Rezultatele sunt standardizate în numărul de larve la metru cub sau la 100 m³ şi
reprezintă abundenţa relativă a scurgerii larvelor în orizontul de apă 0 – 0,5 m de la
suprafaţa apei.
Estimarea studiului de dezvoltare s-a făcut după scara stabilită de Vladimirov (1953).
Dat fiind stadiile de dezvoltate predominante ale ihtioplanctonului de scrumbie colectat,
se va folosi denumirea de larve şi nu de alevini sau puiet, aceste stadii nefiind
vulnerabile la pescuitul cu fileul ihtioplanctonic.
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C.2.7. Metode de studiere a amfibienilor
Activităţile de inventariere a amfibienilor s-au realizat în cursul zilei (respectiv în zona
Seimeni au fost realizate şi cercetări nocturne pentru obţinerea de informaţii
suplimentare asupra speciilor prezente în zonă). Metodele de cartare a amfibienilor s-a
realizat cu ajutorul metodelor uzuale din domeniu [14; 29], pentru esantionări în
habitatele acvatice de mică adâncime și în zonele de mal ale fluviului fiind folosit
ciorpacul (Fig. C.2.7.1.).
Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din publicaţii de
specialitate autohtone [15; 23].
Datele de teren au fost completate cu informații din literatură, respectiv observatii din
diferite rapoarte de tură ale unor zoologi care au realizat investigatii în sectorul Dunării
dintre Călărasi și Hârșova.
Semnalările au fost trecute pe suport digital în Sistem Informational Geografic, cu
ajutorul soft-ului ArcView, fiind folosite pentru localizarea zonelor unde au fost
identificate exemplarele sau populatiile atât coordonatele G.P.S. ale locurilor
investigate, cât și hărti topografice georeferențiate, imagini satelitare și ortofotoplanuri.

Fig. C.2.7.1. Aspect din aplicarea metodei de esantionare a amfibienilor în habitate
acvatice de adâncime mică.
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C.2.8. Metode de studiere a reptilelor
Evaluările au fost realizate pe sectorul de Dunăre dintre Călărasi și Hârșova,
majoritatea deplasărilor fiind realizate în zona Cernavodă – Capidava. Investigaţiile sau realizat de-a lungul unor transecte reprezentate de fâşii paralele cu elemente
peisagistice liniare (drumuri, malul apei, limită de pădure etc.). De-a lungul traseului
urmat au fost analizate periodic suprafeţe de control a câte 250 m pătraţi situate la
intervale regulate (la intervale de câte 30 m în tipurile de habitate de pajisti).
Investigarea unei suprafeţe de control are o durată medie de 5 minute necesare pentru
a înregistra eventuala prezenţă a exemplarelor de reptile, numărul de exemplare
active, fiind luate în considerare şi informaţiile complementare privind tipul de habitat,
gradul de acoperire al suprafeţei cu vegetaţie, speciile de plante existente în releveu,
nebulozitatea, specificul substratului, prezenţa eventualilor prădători etc.
Speciile de reptile prezente în habitatele din perimetrul de implementare al proiectului
au putut fi determinate fără să fie nevoie de imobilizarea lor. În vederea realizării unor
studii comparative ale populaţiilor locale din perimetru şi cele din alte zone ale regiunii,
unele exemplare prezente în releveele investigate au fost fotografiate.
Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din publicaţii de
specialitate autohtone [24].
Datele de teren au fost completate cu informații din literatură, respectiv observatii din
diferite rapoarte de tură ale unor zoologi care au realizat investigatii în sectorul Dunării
dintre Călărasi și Hârșova.
Semnalările au fost trecute pe suport digital în Sistem Informational Geografic, cu
ajutorul soft-ului ArcView, pentru localizarea zonelor unde au fost identificate
exemplarele fiind folosite atât coordonatele G.P.S. ale locurilor investigate, cât și hărti
topografice georeferențiate, imagini satelitare și ortofotoplanuri.
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C.2.9. Metode de studiere a ornitofaunei
Pentru a pune în evidenţă potenţialul impact al deversării în Dunăre a apei de răcire de
la centrala nucleară de la Cernavodă asupra avifaunei din zonă, s-a pornit de la
identificarea sectorului de Dunăre care prezintă cele mai mari riscuri şi a altor patru
sectoare martor, două în aval şi două în amonte faţă de acesta. Evaluările s-au realizat
în lunile iulie şi august pe o suprafaţă de aproximativ 5.000 ha care cuprind sectorul de
Dunăre între localităţile Rasova şi Capidava. Suprafaţa investigată cuprinde cursul
Dunării, zonele de mal, falezele şi zonele inundabile ale fluviului din sectorul
amintit(ostroavele dintre Cernavodă şi Seimeni care deja s-au unit cu malul estic dar
care se inundă la nivele mari).
Pentru a identifica şi evidenţia posibilele influenţe ale deversării apei de răcire a
centralei nucleare de la Cernavodă asupra avifaunei, zona de studiu a fost împărţită în
cinci sectoare:
1.
2.
3.
4.
5.

Sector Rasova-Pod Cernavodă
Sector Pod Cernavodă-Canal deversare
Sector Canal deversare-Seimeni
Sector Seimeni-localitate Dunărea
Sector localitate Dunărea-Capidava

Metodele folosite în evaluarea efectivelor avifaunistice şi a habitatelor favorabile
acestora au fost:
- Metoda transectelor
- Metoda fâşiilor
- Metoda de evaluare din puncte fixe
Investigaţiile s-au realizat atât cu pe uscat cât şi pe apă, pentru a se putea acoperi cât
mai eficient întreaga zonă de studiu.
Echipament folosit:





Lunetă 20X60/80 HD Swarovski
Binoclu 10X40 Zeiss
GPS
Harta fizică la scara de1:25000 şi imagini satelitare cu rezoluţie mare pentru
identificarea mai precisă în teren a zonelor în care se realizează evaluările. Cu
ajutorul acestor hărţi şi a GPS-lui se cartează în teren habitatele importante
pentru păsări.
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C.2.10. Metode de studiere a mamiferelor
Evaluările au fost realizate pe sectorul de Dunăre dintre Călărasi și Hârșova,
majoritatea deplasărilor fiind realizate în zona Cernavodă – Capidava. Investigaţiile sau realizat de-a lungul unor transecte perpendiculare pe linia malului apei. Lungimea
transectelor varia în funcție de caracteristicile topografice locale de la câteva zeci de
metri la câteva sute de metri, fiind parcursă distanța de la mal până la baza falezelor
(pe partea dreaptă a Dunării), respectiv de la mal până la digul de contur al Insulei Mari
a Ialomiței. În cazul ostroavelor, transectele se parcurgeau de pe un mal pe celălalt al
respectivelor ostroave.
Speciile de mamifere prezente în habitatele din perimetrul de implementare al
proiectului au putut fi determinate fără să fie nevoie de imobilizarea lor. De asemenea,
au fost înregistrate urmele lăsate de diferite specii prezente în respectivele habitate
(râmături, lăsături etc.).
Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din publicaţii de
specialitate autohtone [44; 45; 46; 47; 79].
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C.2.11. Indicatori de calitate și limite autorizate pentru C.N.E. Cernavodă Unitățile
1 și 2 și respectiv pentru Unitățile 3 și 4
Capitolul include limitele stabilite prin Autorizatia de Gospodărire a Apelor (A.G.A.) nr.
241 / 2010 pentru Unitățile 1 și 2, respectiv A.G.A. nr. 35 / 2011 pentru Unitățile 3 și 4.
Indicatorii de calitate și cerințele stabilite pentru Unitățile 1 și 2 au rezultat din
coroborarea cerințelor actelor normative aplicabile și concluziile studiilor de impact
efectuate începând de la funcționarea Unității 1 până în prezent.
Studii de impact:
1. Studiul impactului termic determinat de exploatarea simultană a Unităților 1 și 2
de la C.N.E. Cernavodă în soluția evacuării în Dunăre a apei calde (2001 –
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Ingineria Mediului – București);
2. Monitoring of the thermal discharge from NPP Cernavodă Unit 1 into Danube;
environmental effects of the thermal effluent (2003 – GeoEcoMar);
3. Cernavodă NPP Thermal Impact Report 1996-2004 (Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în Ingineria Mediului – București);
4. Evidențierea efectelor mecanice (antrenarea și lovire) asupra florei și faunei
acvatice ajunse la sitele sistemului de alimentare cu apă de răcire ale “C.N.E.
PROD” Cernavodă precum și asupra organismelor din apa filtrată, vehiculată
ulterior în sistemul de răcire al Centralei (2005 - Institutul Național de CercetareDezvoltare Marină “Grigore Antipa” – Constanța);
5. Evidentierea efectelor mecanice (antrenarea și lovire) asupra florei și faunei
acvatice ajunse la sitele sistemului de alimentare cu apă de răcire ale “C.N.E.
PROD” Cernavodă precum și asupra organismelor din apa filtrată, vehiculată
ulterior în sistemul de răcire al Centralei (2006 - Institutul Național de CercetareDezvoltare Marină “Grigore Antipa” – Constanța);
6. Studiu al impactului functionării centralei nuclero-electrice de la Cernavodă
asupra organismelor acvatice și terestre din zone de influență a acesteia (20092012 - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice
și Izotopice - I.C.S.I. - Râmnicu Vâlcea).
Acte normative și de reglementare aplicabile conform autorizatiilor:
- H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată și completată cu H.G. nr. 352
/ 2005 [101];
- H.G. nr. 351 / 2005 [102], modificată și completată cu H.G. nr. 783 / 2006 [108];
- Manualul de monitorizare și dezvoltare a sistemului de monitoring integrat al
apelor din România aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 31 / 2006 [109];
- Legea Apelor 107 / 1996 [92], cu modificările și completările ulterioare;
- Angajament negociat cu Uniunea Europeană, capitolul 22 – Mediu [113];
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-

Documentația tehnică depusă pentru fundamentarea Autorizației de
Gospodărire a Apelor (A.G.A.), “Regulamentul de funcționare – exploatare și
întretinere, cod U1/U2 – 03700-ST” vizat spre neschimbare de către
Administrația Națională “Apele Române” (A.N.A.R.), parte integrantă a
Autorizației de Gospodăriere a Apelor (A.G.A.).

Tabel. C.2.11.1.
Indicatori de calitate ai apelor evacuate conform Autorizației de Gospodăriere a Apelor
(A.G.A.) nr. 241 / 2010 pentru Unitățile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă.
Categoria apei evacuate
1
Ape uzate menajere
(necontaminate radioactive)

Ape tehnologice

Ape pluviale, inclusiv cele din
drenajul subteran și cele stocate
în baza exterioară de drenaj

Indicatori de calitate
2

Valori maxime mg/l
3

Conform prevederilor H.G.188 (NTPA002) / 2002 modificată și completată cu
H.G. nr. 352 / 2005
1. Temperatura
*
2. pH
6,5-9,0
3. Suspensii
25
4. Fier total ionic
1,5
5. Cloruri
250
6.Sulfati
200
7. Amoniu
3
8. Fosfor
1
9.CBO5
15
10. Sodiu
100
11. Calciu
150
12. Magneziu
50
13. Produs petrolier
5 ( fără irizații)
14.Hidrazina
0,1
15. Morfolina
0,4
16.Ciclohexilamina
0,1
17. Hidroxid de litiu
0,025
18. Amestec Hidrazina+Hidroxid de litiu
0,1+0,025
19. Amestec de Hidrazina+Morfolina
0,1+0,4
20.Am.
0,1+0,4+0,1
Hidrazina+Morfolina+Ciclohexilamina
2,0
21. Rodamina- cu evacuare în CDMN
10,0
- cu evacure în Dunăre
0,25
22. Fluoresceina- cu evacure discontinua
1,0 produs commercial
23.RGCC 100
1,0
24.Biomate 5716
5,2 ** substanța activa
0,01ml/l** produs commercial
25.Biocid MB-40
‹1,0***
26. Etilen glycol
27.Lichid de scintilatie ULTIMA GOLD 0,001**** substanța activă
0,00195**** produs comercial
LLT
Conform cu obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de
suprafață
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* Din punct de vedere termic, temperatura apelor tehnologice evacuate în Dunăre, va fi
maxim 10°C pentru temperatura apei fluviului Dunărea, dar nu mai mare de 35°C,
după parcurgerea zonei de amestec.
Valorile indicatorilor “Substanță organică și suspensii“ pot fi depăsite la evacuare
numai în condițiile când acestea prezintă depășiri în secțiunea Dunăre-amonte prize de
apă a Sistemului de alimentare cu apă a orasului Cernavodă. În acest caz, valorile
indicatorilor de calitate menționați mai sus nu pot fi mai mari decât valorile
corespunzătoare, determinate în secțiunea de control. În acest sens, beneficiarul este
obligat, ca prin laboratorul propriu să analizeze acesti indicatori conform frecvenței
stabilite, iar rezultatele din buletinele de analiză să le transmită în timp util la
Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral din cadrul Administrației Naționale
“Apele Române”.
Pentru indicatorii de calitate nenominalizați, evacuarea în receptori naturali a apelor
uzate tehnologice și a apelor provenite din precipitații, se va face doar în condițiile
respectării reglementărilor în vigoare și încadrării acestora în limitele prevăzute de H.G.
188 / 2002 (NTPA – 001) [95] modificată și completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101], și
în condițiile respectării prevederilor H.G. nr. 351 / 2005 [102] modificată și completată
cu H.G. nr. 783 / 2006 [108].
Datele se completează cu valorile determinate de C.N.E. Cernavodă conform
raportărilor lunare către A.B.A.D.L. în punctele de măsurare reprezentative pentru
canalul de evacuare (Pod Seimeni) și informațiile prezentate în documentul: Studiu al
impactului funcționării centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă asupra
organismelor acvatice și tereste din zona de influență a acesteia - Raport intermediar /
2010, având ca beneficiar S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru Sucursala C.N.E.
Cernavodă (denumit în continuare Studiul de Biota).
Rezultatele determinărilor efectuate în cadrul prezentului studiu sunt interpretate ținând
cont și de indicatorii de calitate autorizați și de valorile efective determinate de C.N.E.
Cernavodă pentru perioada de monitorizare a etapei. Acolo unde cazul, determinările
prezentului studiu indică depăsiri care nu se explică în comparație cu valorile
determinate de C.N.E. Cernavodă și nu pot fi atribuite ca fiind rezultate ale activităților
desfășurate de C.N.E. Cernavodă trebuie să se țină cont ca exista și alti factori
poluatori din zona orașului Cernavodă și a așezărilor rurale învecinate: activități
industriale, transport naval, activități portuare, activități agroindustriale, piscicultura etc.
De asemenea, interpretarea rezultatelor investigatiilor facute in cadrul prezentului
studiu tine cont de informatiile similare si rezultatele studiilor anterioare realizate pentru
CNE Cernavoda.
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Tabel. C.2.11.2.
Indicatori de calitate ai apelor evacuate conform Autorizației de Gospodăriere a Apelor
(A.G.A.) nr. 35 / 2011 pentru Unitățile 3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă.
Categoria apei
evacuate
1
Ape uzate menajere
(necontaminate radioactiv)

Ape tehnologice

Ape pluviale, inclusiv cele din
drenajul subteran și cele
stocate în baza exterioară de
drenaj

Indicatori de calitate

Valori maxime mg/l

2

3

Conf. prevederilor H.G.188/NTPA-002/2002
modificată și completată cu H.G. nr.352/2005
1.Temperatura
2.pH
3.Suspensii
4.Fier total ionic
5.Cloruri
6.Sulfati
7.Amoniu
8.Fosfor
9.CBO5
10.Sodiu
11.Calciu
12.Magneziu
13.Produs petrolier
14.Hidrazina
15.Morfolina
16.Ciclohexilamina
17.Hidroxid de litiu
18.Amestec Hidrazina+Hidroxid de litiu
19.Amestec Hidrazina+Morfolina
20.Am.Hidrazina+Morfolina+Ciclohexilamina
21.Rodamina- cu evacuare în CDMN
- cu evacuare în Dunăre
22. Fluoresceina- cu evacuare discontinua
23.RGCC 100
24.Biomate 5716
25.Biocid MB – 40

*
6,5-9,0
25
1,5
250
200
3
1
15
100
150
50
2 ( fara iriz.)
0,1
0,4
0,1
0,025
0,1+0,025
0,1+0,4
0,1+0,4+0,1
2,0
10,0
0,25
1,0
1,0
5,2 substanța activa
0,01 **produs comercial
< 1,0
26. Etilen glicol
0,001 substanța activa
27. Lichid de scintilatie ULTIMA GOLD LLT
0,00195 produs comercial
Conform cu obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de
suprafață.

* Din punct de vedere termic, temperatura apelor tehnologice evacuate:
- în bieful II al Canalului Dunăre – Marea Neagră (în bazinul de liniștire al C.H.E.
Recuperare) va fi de maxim 10°C peste temperatura apei biefului I al Canalului
Dunăre – Marea Neagră, astfel încât temperatura apei în acest bief, în aval de
punctul de descărcare al canalului să nu depăsească 25°C;
- în Dunăre, va fi maxim 10°C peste temperatura apei fluviului Dunărea, dar nu mai
mare de 35°C, după parcurgerea zonei de amestec.
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Contract nr. 421 /2010
”Evaluarea adecvată a impactului de mediu a Unităților 3
și 4 ale C.N.E. Cernavodă”
- Impactul asupra biodiversitătii -

D. REZULTATE
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D.1.
Date privind aria naturală protejată de interes comunitar:
suprafața, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate și speciile
care pot fi afectate prin implementarea planului / proiectului
{conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 1. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
D.1.1. Situl de Importanţă Comunitară ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022)
Situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” (Fig. D.1.1.1.): aria protejată include cca 700 m din
partea din aval a canalului de pământ la capătul căruia apa de răcire debusează în Dunăre.

Fig. D.1.1.1. Localizarea C.N.E. Cernavodă și a canalului cu apă de răcire față de situl
ROSCI0022 “Canaralele Dunării”
Notă: linie albă – limita ariei protejate ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”; săgeata roșie indică locul de
amenajare a canalului cu apă de răcire de la CNE Cernavodă; săgeata verde indică locul de amplasare a
CNE Cernavodă (Unităţile 3 şi 4); A – Cernavodă; B – Seimeni; C – Hârșova; linie albastră – limită de județ;
linie roșie – graniță de stat.
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Suprafața
Situl ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022) are o suprafaţă totală de 26.064 ha, limitele
acestuia (redate în ANEXA D.1.-1.) fiind stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului și
Dezvoltării Durabile nr. 1964 / 2007 [115]. Din suprafața acestui sit 25.502 ha se află în
Valea Dunării şi 562 ha se află în afara limitei convenţionale a Văii Dunării [125].
Ecosisteme
În perimetrul sitului ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022) se află următoarele tipuri de
ecosisteme:
- ecosisteme acvatice: cca 8080 ha;
- ecosisteme semiacvatice: cca 1303 ha;
- ecosisteme antropizate: cca 782 ha;
- ecosisteme dominate de vegetație ierboasă: cca 522 ha;
- ecosisteme forestiere: cca 15378 ha.
Menționăm că funcționarea obiectivului Unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclear-Electrice de la
Cernavodă poate produce doar modificarea temperaturii numai în cazul a 2,16% din
ecosistemele acvatice (suprafața reprezentată de secțiunea de cca 3,5 km lungime și
maximum cca 350 m lățime din sectorul Dunării aflat între confluența canalului de evacuare
a apei de răcire și zona din dreptul localității Seimeni).
Prezentarea regimului termic al apei in Dunare, precum si aspectele care caracterizeaza
biodiversitatea si influenta efluentului evacuat de la CNE Cernavoda, asupra ariilor
protejate sunt prezentate in detaliu, in capitolul D 8.
Tipuri de habitate
Pe baza datelor disponibile până în anul 2006 (inclusiv), zona ”Canaralele Dunării”
(ROSCI0022) a fost desemnată parte integrantă a reţelei Natura 2000 [115] pentru
protecția a 14 tipuri de habitate naturale, de importanță comunitară, de interes conservativ
(lista acestora este redată în ANEXA D.1.-2.). Din rezultatele investigațiilor și analizelor
realizate în perioada 2007 – 2011 reiese că în perimetrul sitului ”Canaralele Dunării”
(ROSCI0022) se află 15 tipuri de habitate naturale, de importanță comunitară, de interes
conservativ (lista acestora este redară în ANEXA D.1.-3.)
Menționăm că funcționarea obiectivului Unităților 3 și 4 ale Centralei Nuclear-Electrice de la
Cernavodă nu afectează niciun tip de habitat natural, de importanță comunitară, de interes
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conservativ. Din acest punct de vedere se poate afirma ca nu exista impact de mediu
asupra habitatelor naturale de importanta comunitara, de interes conservativ, pentru
situatia in care Unitatile 3 si 4 se afla in functionare.
Specii
Pe baza datelor disponibile până în anul 2006 (inclusiv), zona ”Canaralele Dunării”
(ROSCI0022) a fost desemnată parte integrantă a reţelei Natura 2000 [115] pentru
protecția a 19 specii sălbatice de floră și faună (alte grupe taxonomice decât păsări), de
importanță comunitară, de interes conservativ (lista acestora este redată în ANEXA D.1.4.). Din rezultatele investigațiilor și analizelor realizate în perioada 2007 – 2011 reiese că în
perimetrul sitului ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022) se află 23 specii sălbatice, de
importanță comunitară, de interes conservativ (lista acestora este redată în ANEXA D.1.5.), după cum urmează:
- două specii de plante superioare (cormofite);
- o specie de nevertebrat acvatic;
- 15 specii de pești;
- două specii de amfibian;
- două specii de reptile;
- o specie de mamifer.

Habitate si specii prioritare
In vecinatatea proiectului nu exista specii si habitate prioritare pentru a caror conservare au
fost desemnate siturile Natura 2000 - asa cum sunt ele mentionate in textul Ordonantei de
Urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007, modificata si republicata ulterior, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
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D.1.2. Aria de Protecție Specială Avifaunistică ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
Situl ROSPA0002 “Allah Bair - Capidava” (Fig. D.1.2.1.) are limita sudică la cca 6,5 km
aval de locul de debusare a apei de răcire în Dunăre.

Fig. D.1.2.1. Localizarea C.N.E. Cernavodă și a canalului cu apă de răcire față de situl
ROSPA0002 “Allah Bair - Capidava”
Notă: linie albă – limita ariei protejate ROSPA0002 “Allah Bair - Capidava”; săgeata roșie indică locul de
amenajare a canalului cu apă de răcire de la CNE Cernavodă; săgeata verde indică locul de amplasare a
CNE Cernavodă (Unităţile 3 şi 4); A – Cernavodă; B – Seimeni; C – Hârșova; linie albastră – limită de județ;
linie roșie – graniță de stat.
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Situl ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002), cu o suprafață totală de 11.645,1 ha și cu
limitele stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 / 2007 [114] (limite redate în ANEXA
D.1.-6.) a fost inclusă în rețeaua europeană de arii protejate Natura 2000. În anul 2011,
prin Hotărârea de Guvern nr. 971 / 2011 [128] s-a stabilit că situl ”Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) are o suprafață de 11.645 ha (cu 0,1 ha mai puțin decât suprafața stabilită
prin H.G. 1284/2007) și au fost făcute mici rectificări ale limitelor acestei Arii de Protecție
Specială.
Pe baza datelor disponibile până în anul 2006 (inclusiv), zona ”Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) a fost desemnată parte integrantă a reţelei Natura 2000 [115] pentru
protecția a 31 specii sălbatice de păsări de interes conservativ (lista acestora este redată în
ANEXA D.1.-7.). Din rezultatele investigațiilor și analizelor realizate în perioada 2007 –
2011 reiese că în perimetrul sitului ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) se află 43 specii
sălbatice de păsări a căror conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție Specială
(lista acestora este redară în ANEXA D.1.-8.).
Menționăm că obiectivul Unitățile 3 și 4 ale Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă nu
ocupa suprafete in perimetrul sitului ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)si funcționarea
acestui obiectiv nu poate afecta niciuna dintre speciile de păsări sălbatice a căror
conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție Specială și care sunt prezente în sit.
Din acest punct de vedere se poate afirma ca nu exista impact de mediu asupra speciilor
de pasari salbatice a caror conservare a determinat desemnarea acestei arii de protectie
speciala, pentru situatia in care Unitatile 3 si 4 se afla in functionare.
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D.1.3. Aria de Protecție Specială Avifaunistică ”Canaralele de la Hârşova”
(ROSPA0017)
Situl ROSPA0017 “Canaralele de la Hârșova” (Fig. D.1.3.1.): limita sudică a ariei protejate
se află la peste 33 km aval de locul de debusare a apei de răcire în Dunăre.

Fig. D.1.3.1. Localizarea C.N.E. Cernavodă și a canalului cu apă de răcire față de situl
ROSPA0017 “Canaralele de la Hârșova”
Notă: linie albă – limita ariei protejate ROSPA0017 “Canaralele de la Hârșova”; săgeata roșie indică locul de
amenajare a canalului cu apă de răcire de la CNE Cernavodă; săgeata verde indică locul de amplasare a
CNE Cernavodă (Unităţile 3 şi 4); A – Cernavodă; B – Seimeni; C – Hârșova; linie albastră – limită de județ;
linie roșie – graniță de stat.
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Situl ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017), cu o suprafață totală de 7.406,4 ha și cu
limitele stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 / 2007 [114] (limite redate în ANEXA
D.1.-9.) a fost inclusă în rețeaua europeană de arii protejate Natura 2000. În anul 2011,
prin Hotărârea de Guvern nr. 971 / 2011 [128] s-a stabilit că situl ”Canaralele de la
Hârşova” (ROSPA0017) are o suprafață de 7.406 ha (cu 0,4 ha mai puțin decât suprafața
stabilită prin H.G. 1284/2007) și au fost făcute mici rectificări ale limitelor acestei Arii de
Protecție Specială.
Pe baza datelor disponibile până în anul 2006 (inclusiv), zona ”Canaralele de la Hârşova”
(ROSPA0017) a fost desemnată parte integrantă a reţelei Natura 2000 [115] pentru
protecția a 35 specii sălbatice de păsări de interes conservativ (lista acestora este redată în
ANEXA D.1.-10.). Din rezultatele investigațiilor și analizelor realizate în perioada 2007 –
2011 reiese că în perimetrul sitului ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017) se află 39
specii sălbatice de păsări a căror conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială (lista acestora este redară în ANEXA D.1.-11.).
Menționăm că obiectivul Canalul evacuare ape de răcire de la Unitățile 3 și 4 ale Centralei
Nuclear-Electrice de la Cernavodă nu ocupa suprafete in perimetrul sitului ”Canaralele de
la Hârşova” (ROSPA0017) si funcționarea acestui obiectiv nu poate afecta niciuna dintre
speciile de păsări sălbatice a căror conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială și care sunt prezente în sit.
Din acest punct de vedere se poate afirma ca nu exista impact de mediu asupra speciilor
de pasari salbatice a caror conservare a determinat desemnarea acestei arii de protectie
speciala, pentru situatia in care Unitatile 3 si 4 se afla in functionare.
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D.2.
Date despre prezența, localizarea, populația și ecologia
speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe
suprafața și în imediata vecinătate a planului/proiectului,
menționate în formularul standard al ariei naturale protejate
de interes comunitar
{conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 2. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
D.2.1. Specii de plante de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata
vecinătate a planului/proiectului, menționate în formularul standard al ariei
naturale protejate de interes comunitar
În Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) [115]
sunt nominalizate următoarele două specii de plante de interes comunitar pentru a
căror conservare a fost desemnat situl ROSCI0022 (menționate în lista de la secțiunea
3.2.g a formularului – pagina 433 din Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 bis,
din 7 februarie 2008):
1. Campanula romanica
2. Moehringia jankae
Niciuna din cele două specii nominalizate mai sus nu sunt prezente pe suprafața
planului / proiectului, nici în imediata apropiere a planului / proiectului, nici în zona
acvatică cu temperaturi modificate de apele provenite din canalul evacuare ape de
răcire de la Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă.
D.2.2. Specii de nevertebrate de interes comunitar prezente pe suprafața și în
imediata vecinătate a planului/proiectului, menționate în formularul standard al
ariei naturale protejate de interes comunitar
În Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) [115]
este nominalizată o singură specie de nevertebrat de interes comunitar: Anisus
vorticulus (specie menționată în lista de la secțiunea 3.2.f a formularului – pagina 433
din Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 bis, din 7 februarie 2008).
Specia de nevertebrat nominalizată mai sus nu este prezentă pe suprafața planului /
proiectului, nici în imediata apropiere a planului / proiectului, nici în zona acvatică cu
temperaturi modificate de apele provenite din canalul evacuare ape de răcire de la
Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă.
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D.2.3. Specii de pești de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata
vecinătate a planului/proiectului, menționate în formularul standard al ariei
naturale protejate de interes comunitar
În Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) [115]
sunt nominalizate 13 specii de pești de interes comunitar (menționate în lista de la
secțiunea 3.2.e a formularului – paginile 432 și 433 din Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 98 bis, din 7 februarie 2008).
1. Alosa pontica (A. immaculata) - scrumbie de Dunăre
Localizare - în perioada investigațiilor specia Alosa pontica (A. immaculata) a fost
înregistrată la Seimeni și în zona sectorului de fluviu care include zona cu ape
cu temperaturi modificate (Anexa D.2.1).
Populație - dimensiunea populației care se reproduce în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” este considerata ca fiind mai mica de 2% din efectivul
național al speciei [115]. Rezultatele investigațiilor realizate de INCDDD in
sectorul Calarasi – Braila arata ca dimensiunea populației care se reproduce în
acest sector al fluviului reprezintă mai mult de 15% (categorie A – conform
standardelor Natura 2000) din efectivul național al speciei.
Ecologie - Alosa pontica este o specie pelagică eurihalină, ce trăieşte în mare, iar în
sezonul de reproducere migrează pe fluviul Dunărea la distanţe de sute de
kilometri. Cea mai importantă zonă de reproducere în România este între
Călăraşi şi Brăila (Cernavodă se află la mijlocul respectivei zone). Lapţii şi icrele
sunt depuse în masa apei, ouăle fecundate plutesc în masa apei până când
eclozează. Larvele apărute (din luna aprilie pănă în luna iulie) sunt pelagice
(plutesc în masa apei între suprafaţa apei până la 0,5 m adâncime) fiind purtate
de curentul Dunării spre mare.
2. Alosa tanaica – rizeafcă
Localizare – între larvele de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata) găsite la
Seimeni și în zona sectorului de fluviu care include zona cu ape cu temperaturi
modificate în cursul eşantionajul de primăvară sigur sunt şi larve de rizeafcă, dar
în literatura de specialitate nu sunt caractere ce le pot diferenţia de larvele de
scrumbie.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă cca 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie - Alosa tanaica este o specie eurihalină anadromă, migrând din mare în
Dunăre în cazul României. Indivizii adulţi ai acestei specii se amestecă cu
cârdurile de Alosa immaculata (scrumbia de Dunăre), migrând împreună, iar
larvele celor două specii se comportă la fel, nefiind nicio diferenţă morfologică
vizibilă între ele decât la nivel genetic (deocamdata nu sunt date genetice cu
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privire la cariotipul de la rizeafcă). Locurile de reproducere sunt aceleaşi ca la
scrumbia de Dunăre, doar cu specificaţia că retragerea adulţilor şi a larvelor de
rizeafcă are loc odata cu indivizii de scrumbie sau unii indivizi adulţi de rizeafcă
pot întârzia, rămânând un timp în ape stagnante dulci din lunca Dunării pentru
hrănire.
3. Aspius aspius – avat
Localizare – în perioada investigațiilor specia Aspius aspius a fost înregistrată la
Rasova si în zona sectorului de fluviu care include zona cu ape cu temperaturi
modificate la Seimeni și Capidava.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă până la 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie - Aspius aspius este o specie dulcicolă reofil-stagnofilă care se întâlneşte şi
pe Dunăre în zona studiată răpind mai ales obleţi. Reproducerea speciei are loc
in primăvară (până în luna mai) mai ales în bălţile din apropierea Dunării, dar
uneori şi în apele Dunării.
4. Cobitis taenia – zvârlugă
Localizare – în perioada investigațiilor specia Cobitis taenia a fost înregistrată la
Rasova si în zona sectorului de fluviu care include zona cu ape cu temperaturi
modificate la Seimeni și Capidava (Anexa D.2.1).
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă cca 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie - Cobitis taenia trăieşte pe fundul apelor, curgătoare sau stătătoare, unde se
hrăneşte şi totodata se reproduce.
5. Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi) - porcușor de șes
Localizare – în perioada investigațiilor specia Gobio albipinnatus (Romanogobio
vladykovi) a fost înregistrată la Seimeni și Capidava (Anexa D.2.1).
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă cca 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie - Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi) preferă zonele adânci ale
apelor lin curgătoare cu fund nisipos sau argilos, unde se hrăneşte şi reproduce.
6. Gobio (Romanogobio) kessleri - porcușor de nisip
Localizare – în perioada investigațiilor specia Gobio (Romanogobio) kessleri a fost
înregistrată la Rasova, Seimeni și Capidava (Anexa D.2.1).
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă de cca 2% din efectivul național al speciei.
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Ecologie - Gobio (Romanogobio) kessleri specie reofilă dulcicolă ce preferă fundul
nisipos al râurilor mari, unde se hrăneşte şi se reproduce.
7. Gymnocephalus baloni - ghiborț de râu
Localizare – în perioada investigațiilor specia Gymnocephalus baloni a fost
înregistrată la Seimeni și Capidava (Anexa D.2.1).
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie - Gymnocephalus baloni este o specie reofilă, dar datorită faptului că este
oarecum recent descoperită (1974) nu se cunoaşte pe deplin biologia speciei.
Cert este faptul că preferă zonele de fund.
8. Gymnocephalus schraetzer - răspăr
Localizare – în perioada investigațiilor specia Gymnocephalus schraetzer nu a fost
înregistrată în niciuna din zonele eșantionate.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie - Gymnocephalus schraetzer specie reofilă dulcicolă ce preferă zonele
adânci cu fund nisipos, pietros sau argilos, evoluând la fund, la adâncimi medii,
uneori în cârduri. Reproducerea sa are loc la adâncime
9. Misgurnus fossilis - țipar
Localizare – în perioada investigațiilor specia Misgurnus fossilis nu a fost înregistrată
în niciuna din zonele eșantionate.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie - Misgurnus fossilis este specie stagnofilă, accidentală în ape curgătoare.
10. Pelecus cultratus – sabiță
Localizare – în perioada investigațiilor specia Pelecus cultratus nu a fost înregistrată
în niciuna din zonele eșantionate.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie - Pelecus cultratus este o specie dulcicolă reofil-stagnofilă, ce înoată între
ape sau aproape de suprafaţa apei, în cârduri, exemplarele fiind grupate de
regulă pe vârste. Juvenilii se amestecă uneori cu cârdurile de obleţi. În unele
zone se constată o migraţie de reproducere din apele curgătoare către bălţi, dar
se poate reproduce şi în ape curgătoare, în perioada aprilie-iunie, iar icrele sunt
semipelagice.
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11. Rhodeus amarus - boarță
Localizare – în perioada investigațiilor specia Rhodeus amarus a fost înregistrată la
Rasova si în zona sectorului de fluviu care include zona cu ape cu temperaturi
modificate la Seimeni și Capidava (Anexa D.2.1).
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie – Rhodeus amarus este o specie bento-pelagică, dar care preferă apele
stagnante de mică adâncime cu lamelibranhiate deoarece reproducerea ei e
legată de acestea. În tară se găsesc şi în ape curgătoare, dar nu întreprinde
migraţii. Deşi perioada de reproducere este până în august, populaţia nu este
afectată deoarece stadiile de dezvoltare se defăşoară în interiorul
lamelibranhiatelor timp de 30 – 40 de zile, părăsindu-le la dimensiunea larvelor
de 7 – 8 mm, când şi sacul vitelin s-a resorbit.
12. Zingel streber – fusar
Localizare – în perioada investigațiilor specia Zingel streber nu a fost înregistrată în
niciuna din zonele eșantionate.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie – Zingel streber este o specie tipic reofilă, ce preferă zonele adânci cu
substrat tare unde se hrăneşte şi reproduce, de obicei stă nemişcat pe fundul
apei sau seara se apropie de mal pentru hrănire.
13. Zingel zingel – pietrar
Localizare – în perioada investigațiilor specia Zingel zingel nu a fost înregistrată în
niciuna din zonele eșantionate.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie – Zingel zingel este o specie tipic reofilă, ce preferă zonele adânci cu
substrat tare unde se hrăneşte şi reproduce, de obicei stă nemişcat pe fundul
apei sau seara se apropie de mal pentru hrănire.
În documentatia aferenta Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387 /2011 [129]
în cazul sitului al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) aferentă [115] sunt
nominalizate încă două specie de pești de interes comunitar (Eudontomyzon mariae și
Sabanejewia aurata) detaliile legate de acestae fiind redate mai jos:
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14. Eudontomyzon mariae – chișcar
Localizare – în perioada investigațiilor specia Eudontomyzon mariae a fost înregistrată
la Seimeni si în zona sectorului de fluviu care include zona cu ape cu
temperaturi modificate (100 m aval de gura canal evacuare ape de răcire)
(Anexa D.6.2.2).
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai putin de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie – Specie ce preferă râurile de munte, dar întâmplător ajunge şi în fluvii, mai
ales datorită viiturilor, când juvenilii speciei sunt luaţi de ape. Adultul nu se
hrănește, trăiește numai câteva luni și este prezent pe fundul apelor, sub pietre.
Larva se dezvoltă cca 2 ani, stând îngropată în mâlul de la fundul apelor și se
hrănește prin filtrare (cu microfloră, microfaună și detritus).
15. Sabanejewia aurata – zvârlugă aurie
Localizare – în perioada investigațiilor specia Sabanejewia aurata a fost înregistrată la
Rasova (Anexa D.6.2.2).
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai putin de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie – Specie reofilă ce preferă zonele adânci atât pentru hrănire cât şi
reproducere (care are loc în perioada mai – iulie). Consumă diatomee, mici
nevertebrate.
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D.2.4. Specii de amfibieni de interes comunitar prezente pe suprafața și în
imediata vecinătate a planului/proiectului, menționate în formularul standard al
ariei naturale protejate de interes comunitar
În Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) [115]
este nominalizată o singură specie de amfibian de interes comunitar: Bombina
bombina (lista de la secțiunea 3.2.d a formularului – pagina 432 din Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 98 bis, din 7 februarie 2008).
Bombina bombina - buhai de baltă cu burtă roșie
Specia a fost identificată în mai multe zone de-a lungul brațului Borcea și brațului
Dunărea (Fig. D.2.4.1), inclusiv în zonele de mal ale sectorului cu ape cu temperaturi
modificate provenite din canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă pe partea opusă gurii de evacuare (malul stâng al Dunării).
Fig. D.2.4.1. Localizarea zonelor de
identificare a speciei Bombina bombina.

Notă. puncte albe – zone de identificare a speciei la
care se referă figura; săgeata albă indică locul de
amplasare a Unitătilor 3 si 4 a C.N.E. Cernavodă;
săgeata galbenă indică locul canalului de evacuare a
apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă; linie roșie –
limita aproximativă a sectorului cu ape cu temperaturi
modificate semnificativ; linie verde – limita ariei
protejate ”Canaralele Dunării” (situl Natura 2000
ROSCI0022).

Bombina bombina este un amfibian activ în timpul zilei, predominant acvatic, populând
atât bălți permanente, cât și temporare, perioada de reproducere fiind aprilie – mai, dar
poate dura uneori până în august.
În documentatia aferenta Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387 /2011 [129]
în cazul sitului al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) aferentă [115] este
nominalizată încă o specie de amfibian de interes comunitar: Triturus dobrogicus,
detaliile legate de aceasta fiind redate mai jos:
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Triturus dobrogicus – triton dobrogean
Localizare – în perioada investigațiilor specia Triturus dobrogicus nu a fost
înregistrată în niciuna din zonele investigate.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai putin de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie – Specia este predominant acvatică, preferând apele stagnante (permanente
sau temporare) și zonele de mal ale sistemelor acvatice slab curgătoare. Chiar
și după ce părăsesc mediul acvatic, adulții stau în imediata vecinătate a apelor.
Larvele sunt consumate de diferite specii acvatice (pești, insecte etc.), iar adulții
sunt vânați de pești, țestoase de apă, șerpi, stârci, berze etc.
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D.2.5. Reptile de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata
vecinătate a planului/proiectului, menționate În formularul standard al ariei
naturale protejate de interes comunitar
În Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) [115]
este nominalizată o singură specie de reptilă de interes comunitar: Emys orbicularis
(specie menționată în lista de la secțiunea 3.2.d a formularului – pagina 432 din
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 bis, din 7 februarie 2008).
1. Emys orbicularis - țestoasa de apă
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de apă cu
temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E. Cernavodă) a
planului/proiectului nu a fost identificată specia Emys orbicularis. Pe sectorul dintre
Ostrov și Hârșova a Dunării, specia a fost semnalată numai în amonte de Cernavodă
(Fig. D.2.5.1.).
Fig. D.2.5.1. Localizarea zonelor de
identificare a speciei Emys orbicularis.

Notă. puncte albe – zone de identificare a speciei la
care se referă figura; săgeata albă indică locul de
amplasare a Unitătilor 3 si 4 a C.N.E. Cernavodă;
săgeata galbenă indică locul canalului de evacuare a
apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă; linie rosie –
limita aproximativă a sectorului cu ape cu temperaturi
modificate semnificativ; linie verde – limita ariei
protejate ”Canaralele Dunării” (situl Natura 2000
ROSCI0022).

Notă. puncte albe – zone de identificare a speciei la care se referă figura; săgeata albă indică locul de amplasare a
Unitătilor 3 si 4 a C.N.E. Cernavodă; săgeata galbenă indică locul canalului de evacuare a apelor de răcire de la
C.N.E. Cernavodă; linie rosie – limita aproximativă a sectorului cu ape cu temperaturi modificate semnificativ; linie
verde – limita ariei protejate ”Canaralele Dunării” (situl Natura 2000 ROSCI0022).

În documentatia aferenta Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387 /2011 [129]
în cazul sitului al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) aferentă [115] este
nominalizată încă o specie de reptilă de interes comunitar: Testudo graeca, detaliile
legate de aceasta fiind redate mai jos:
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Testudo graeca – țestoasa dobrogeană
Localizare – în perioada investigațiilor specia Testudo graeca a fost inregistrată în
zona canalului cu ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă (în tufărisurile de pe
versantul existent de-a lungul canalului respectiv - la sud de acesta) și în partea
superioară a falezei dintre localitatea Dunărea și localitatea Capidava.
Populația - dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai putin de 2% din efectivul național al speciei.
Ecologie – Specia este adaptată tuturor tipurilor de habitate terestre existente pe
platoul continental, fiind însă mai frecventă la marginea pădurilor și în habitate
cu tufărișuri. Țestoaselor dobrogene adulte nu au prădători naturali, dar
exemplarele tinere și ouăle sunt consumate de diferite mamifere (vulpi, șacali
etc.), păsări.
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D.2.6. Specii de păsări de interes comunitar
În formularul standard Natura 2000 al sitului ROSPA0002 (Allah Bair - Capidava) [114]
sunt nominalizate 31 specii de păsări sălbatice pentru a căror protecție este necesară
desemnarea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (Anexa D.1. – 7) (specii
menționate în lista de la secțiunea 3.2.a a formularului standard). În versiunea
actualizată în ianuarie 2011 a formularul standard Natura 2000 al sitului ROSPA0002
(Allah Bair - Capidava) sunt nominalizate 43 specii de păsări sălbatice pentru a căror
protecție este necesară desemnarea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (Anexa
D.1. – 8) (specii menționate în lista de la secțiunea 3.2.a a versiunii actualizate a
formularului standard – aferent Hotărârii Guvernului nr. 971 / 2011 [128]).
În formularul standard Natura 2000 al sitului ROSPA0017 (Canaralele de la Hârșova)
[114] sunt nominalizate 35 specii de păsări sălbatice pentru a căror protecție este
necesară desemnarea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (Anexa D.1. – 10)
(specii menționate în lista de la secțiunea 3.2.a a formularului standard). În versiunea
actualizată în ianuarie 2011 a formularul standard Natura 2000 al sitului ROSPA0017
(Canaralele de la Hârșova) sunt nominalizate 39 specii de păsări sălbatice pentru a
căror protecție este necesară desemnarea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică
(Anexa D.1. – 11) (specii menționate în lista de la secțiunea 3.2.a a versiunii
actualizate a formularului standard – aferent Hotărârii Guvernului nr. 971 / 2011 [128]).
Din analiza comparativă a listelor de la secțiunea 3.2.a a versiunilor actualizate ale
formularelor standard ale siturilor ROSPA0002 (Allah Bair - Capidava) și ROSPA0017
(Canaralele de la Hârșova) rezultă că în acestea sunt nominalizate în total 44 specii de
păsări sălbatice pentru a căror protecție este necesară desemnarea Ariilor de Protecţie
Specială Avifaunistică.
1. Accipiter brevipes (cod Natura 2000: A402) – uliu cu picioare scurte
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Accipiter brevipes din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Accipiter brevipes din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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2. Alcedo atthis (cod Natura 2000: A229) – pescăraș albastru
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Alcedo atthis din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Alcedo atthis din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
3. Anthus campestris (cod Natura 2000: A255) Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Anthus campestris din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Anthus campestris din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
4. Aquila pomarina (cod Natura 2000: A089)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Aquila pomarina din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Aquila pomarina din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
5. Botaurus stellaris (cod Natura 2000: A021)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Botaurus stellaris din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Botaurus stellaris din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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6. Bubo bubo (cod Natura 2000: A215)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Bubo bubo din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Bubo bubo din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
7. Burhinus oedicnemus (cod Natura 2000: A133)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Burhinus oedicnemus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Burhinus
oedicnemus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).

8. Buteo rufinus (cod Natura 2000: A403)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Buteo rufinus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Buteo
rufinus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017).

9. Calandrella brachydactyla (cod Natura 2000: A243)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Calandrella brachydactyla din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Calandrella
brachydactyla din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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10. Caprimulgus europaeus (cod Natura 2000: A224)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Caprimulgus europaeus din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Caprimulgus europaeus din ariile de protecție
specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova”
(ROSPA0017).
11. Chlidonias hybridus (cod Natura 2000: A196)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Chlidonias hybridus din aria de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populației de Chlidonias hybridus din
aria de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002).
12. Chlidonias niger (cod Natura 2000: A197)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Chlidonias niger din aria de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populației de Chlidonias niger din aria
de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002).
13. Ciconia ciconia (cod Natura 2000: A031)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Ciconia ciconia din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Ciconia ciconia din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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14. Ciconia nigra (cod Natura 2000: A030)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Ciconia nigra din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Ciconia nigra din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
15. Circaetus gallicus (cod Natura 2000: A080)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Circaetus gallicus din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Circaetus gallicus din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
16. Circus aeruginosus (cod Natura 2000: A081)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Circus aeruginosus din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Circus aeruginosus din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
17. Circus cyaneus (cod Natura 2000: A082)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Circus cyaneus din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Circus cyaneus din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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18. Circus macrourus (cod Natura 2000: A083)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Circus macrourus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Circus
macrourus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele
de la Hârșova” (ROSPA0017).

19. Circus pygargus (cod Natura 2000: A084)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Circus pygargus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Circus
pygargus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele
de la Hârșova” (ROSPA0017).

20. Coracias garrulus (cod Natura 2000: A231)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Coracias garrulus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Coracias
garrulus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017).

21. Dendrocopos medius (cod Natura 2000: A238)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Dendrocopos medius din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apeide răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Dendrocopos medius din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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22. Dendrocopos syriacus (cod Natura 2000: A429)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Dendrocopos syriacus din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Dendrocopos syriacus din ariile de protecție
specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova”
(ROSPA0017).
23. Dryocopus martius (cod Natura 2000: A236)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Dryocopus martius din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Dryocopus martius din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
24. Emberiza hortulana (cod Natura 2000: A379)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Emberiza hortulana din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Emberiza hortulana din ariile de protecție specială
“Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
25. Falco peregrinus (cod Natura 2000: A103)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Falco peregrinus din aria de protecție specială “Canaralele
de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de
răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și
4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Falco peregrinus
din aria de protecție specială “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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26. Falco vespertinus (cod Natura 2000: A097)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Falco vespertinus din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Falco vespertinus din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
27. Ficedula albicollis (cod Natura 2000: A321)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Ficedula albicollis din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Ficedula albicollis din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
28. Ficedula parva (cod Natura 2000: A320)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Ficedula parva din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Ficedula parva din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
29. Haliaeetus albicilla (cod Natura 2000: A075)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Haliaeetus albicilla din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Haliaeetus albicilla din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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30. Hieraaetus pennatus (cod Natura 2000: A092)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Hieraaetus pennatus din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Hieraaetus pennatus din ariile de protecție specială
“Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
31. Lanius collurio (cod Natura 2000: A338)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Lanius collurio din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Lanius collurio din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
32. Lanius minor (cod Natura 2000: A339)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Lanius minor din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Lanius minor din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
33. Larus minutus (cod Natura 2000: A177)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Larus minutus din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Larus minutus din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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34. Lullula arborea (cod Natura 2000: A246)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Lullula arborea din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Lullula
arborea din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017).

35. Melanocorypha calandra (cod Natura 2000: A242)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Melanocorypha calandra din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Melanocorypha calandra din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).

36. Milvus migrans (cod Natura 2000: A073)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Milvus migrans din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Milvus migrans din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
37. Oenanthe pleschanka (cod Natura 2000: A533)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra speciei Oenanthe pleschanka din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că
nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Oenanthe
pleschanka din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele
de la Hârșova” (ROSPA0017).
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38. Pelecanus onocrotalus (cod Natura 2000: A019)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Pelecanus onocrotalus din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apeide răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Pelecanus onocrotalus din ariile de protecție
specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova”
(ROSPA0017).
39. Pernis apivorus (cod Natura 2000: A072)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Pernis apivorus din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Pernis apivorus din ariile de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
40. Phalacrocorax pygmeus (cod Natura 2000: A393)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Phalacrocorax pygmeus din ariile de protecție specială
“Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apeide răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Phalacrocorax pygmeus din ariile de protecție
specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova”
(ROSPA0017).
41. Picus canus (cod Natura 2000: A234)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Picus canus din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta,
se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare
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(după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea
impact asupra populațiilor de Picus canus din ariile de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
42. Sterna hirundo (cod Natura 2000: A193)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Sterna hirundo din aria de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apeide răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Sterna hirundo din aria
de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002).
43. Sylvia nisoria (cod Natura 2000: A307)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Sylvia nisoria din aria de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apeide răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Sylvia nisoria din aria
de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002).
44. Tadorna ferruginea (cod Natura 2000: A397)
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu, constatam că apa de
răcire provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu
are impact asupra speciei Tadorna ferruginea din aria de protecție specială “Allah Bair
- Capidava” (ROSPA0002). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apeide răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Tadorna ferruginea din
aria de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002).
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D.2.7. Specii de mamifere de interes comunitar
În Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) [115]
este nominalizată o singură specie de mamifer de interes comunitar: Lutra lutra (specie
menționată în lista de la secțiunea 3.2.c a formularului – pagina 432 din Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 98 bis, din 7 februarie 2008).
1. Lutra lutra (cod Natura 2000: 1355) - vidra
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de apă cu
temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E. Cernavodă) a
planului/proiectului nu a fost identificată specia Lutra lutra.
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D.2.8. Tipuri de habitate naturale de interes comunitar
În Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0022 (Canaralele Dunării) [115]
sunt nominalizate 14 tipuri de habitate naturale de interes comunitar (menționate în
lista de la secțiunea 3.1 a formularului – pagina 432 din Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 98 bis, din 7 februarie 2008).
Habitate de apă dulce
1. Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia din Littorelletea uniflorae
şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea (cod Natura 2000: 3130)
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă, tipul de habitat natural de interes conservativ 3130
a fost identificat în dreptul localității Seimeni.
Având în vedere că în zona respectivă diferența de temperatura generată de apa de
răcire provenită de la CNE Cernavodă este de cca 0,5°C, apa de răcire provenită de la
cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra
tipului de habitat natural 3130 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). Apa de
răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și
4) de la C.N.E. Cernavodă nu va produce o crestere de temperatura mai mare de cca
1°C si ca urmare nici aceasta situatie nu va avea impact asupra tipului de habitat
natural 3130 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
2. Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţia bentică de Chara spp. (cod Natura 2000:
3140)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 3140.
3. Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention (cod
Natura 2000: 3270)
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă, tipul de habitat natural de interes conservativ 3270
a fost identificat în dreptul localității Seimeni.
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Având în vedere că în zona respectivă diferența de temperatura generată de apa de
răcire provenită de la CNE Cernavodă este de cca 0,5°C, considerăm că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are
impact asupra tipului de habitat natural 3270 din situl ROSCI0022 (“Canaralele
Dunării”). Apa de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în
funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va produce o crestere de
temperatura mai mare de cca 1°C si ca urmare nici aceasta situatie nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 3270 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
Habitate de tufărișuri din zona temperată
4. Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 40C0*)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 40C0*.
Habitate cu formațiuni ierboase naturale și seminaturale (de pajiște)
5. Stepe ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 62C0*)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 62C0*.
6. Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin (cod Natura 2000: 6430)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 6430.
7. Pajişti aluviale din Cnidion dubii (cod Natura 2000: 6440)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 6440.
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8. Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis) (cod
Natura 2000: 6510)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de apă cu
temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E. Cernavodă) a
planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
comunitar 6510.
Păduri
9. Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (cod Natura 2000: 91AA)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 91AA.
10. Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) (cod Natura
2000: 91F0)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 91F0.
11. Vegetaţie de silvostepă eurosiberienă cu Quercus spp. (cod Natura 2000: 91I0*)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 91I0*.
12. Păduri balcano-panonice de cer şi gorun (cod Natura 2000: 91M0)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 91M0.
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13. Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba (cod Natura 2000: 92A0)
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă, tipul de habitat natural de interes conservativ 92A0
a fost identificat pe ostroavele aflate în aval de localitatea Seimeni.
Având în vedere că în zona respectivă diferența de temperatura generată de apa de
răcire provenită de la CNE Cernavodă este mai mică de 0,5°C, apa de răcire provenită
de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra tipului de habitat natural 92A0 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). Apa
de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților
3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va modifica aceasta diferenta de temperatura si ca
urmare nu va avea impact asupra tipului de habitat natural 92A0 din situl ROSCI0022
(“Canaralele Dunării”).
14. Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae) (cod
Natura 2000: 92D0)
Pe suprafața sau în imediata vecinătate (sectorul Dunării în care este pana de
apă cu temperaturi modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E.
Cernavodă) a planului/proiectului nu a fost identificat tipul de habitat natural
de interes comunitar 92D0.
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D.3.
Descrierea funcțiilor ecologice ale speciilor și habitatelor de
interes comunitar afectate (suprafața, locația, speciile
caracteristice) și a relației acestora cu ariile naturale
protejate de interes comunitar învecinate și distribuția
acestora
{ conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 3. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
D.3.1. Specii de plante de interes comunitar afectate
În situl ROSCI0022 (Canaralele Dunării) sunt prezente două specii de plante de interes
comunitar pentru a căror conservare a fost desemnat situl ROSCI0022:
1. Campanula romanica
2. Moehringia jankae
Niciuna din cele două specii nominalizate mai sus nu sunt prezente pe suprafața
planului / proiectului, nici în imediata apropiere a planului / proiectului, nici în zona
acvatică cu temperaturi modificate de apele provenite din canalul evacuare ape de
răcire de la Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă.
În concluzie, activitatea Unităților 1 și 2 nu afectează speciile de plante de interes
comunitar pentru a căror conservare a fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele
Dunării”). De asemenea, nici funcționarea simultană a celor 4 unități ale C.N.E.
Cernavodă nu va afecta speciile de plante de interes comunitar pentru a căror
conservare a fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”).
D.3.2. Specii de nevertebrate de interes comunitar afectate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) a fost semnalată o singură specie de
nevertebrat de interes comunitar: Anisus vorticulus. Această specie de nevertebrat nu
este prezentă pe suprafața planului / proiectului, nici în imediata apropiere a planului /
proiectului, nici în zona acvatică cu temperaturi modificate de apele provenite din
canalul evacuare ape de răcire de la Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă.
În concluzie, activitatea Unităților 1 și 2 nu afectează specia de nevertebrat de interes
comunitar pentru a cărui conservare a fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele
Dunării”). De asemenea, nici funcționarea simultană a celor 4 unități ale C.N.E.
Cernavodă nu va afecta specia de nevertebrat de interes comunitar pentru a cărei
conservare a fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”).
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D.3.3. Specii de pești de interes comunitar afectate
În sectorul de Dunăre investigat, aparținând ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”, au fost
identificate 15 specii pentru a căror conservare este necesară desemnarea de Arii
Speciale de Conservare.
Rezultatele investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 au evidențiat faptul că
următoarele 13 specii de pești de interes comunitar nu sunt afectate de funcționarea
Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă și estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4
(simultan cu Unitățile 1 și 2) ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta populațiile aparținând
acestor specii de pești de interes comunitar:
1. Aspius aspius – avat
2. Cobitis taenia – zvârlugă
3. Gobio albipinnatus / Romanogobio vladykovi - porcușor de șes
4. Gobio (Romanogobio) kessleri - porcușor de nisip
5. Gymnocephalus baloni - ghiborț de râu
6. Gymnocephalus schraetzer - răspăr
7. Misgurnus fossilis - țipar
8. Pelecus cultratus – sabiță
9. Rhodeus amarus - boarță
10. Zingel zingel – pietrar
11. Zingel streber – fusar
12. Sabanejewia (aurata) bulgarica – dunăriţă
13. Eudontomyzon mariae – cicar
În ceea ce privește celelalte două specii de pești de interes comunitar (Alosa tanaica și
Alosa immaculata) prezente în ROSCI0022 “Canaralele Dunării” și în cazul cărora pe
baza rezultatelor investigațiilor și observațiilor deducem faptul că pot exista
efecteasupra unei parti din clasa de vârstă tânără a subpopulației care se reproduce în
amonte de gura de vărsare în Dunăre a canalului de evacuare a apei de răcire de la
C.N.E. Cernavodă, funcțiile ecologice ale acestora sunt următoarele:
1. Alosa immaculata – scrumbia de Dunăre
Specia este prezentă numai pe o perioadă de maximum 5 luni ale anului (aprilie –
august) în perimetrul sitului ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”). Astfel, în lunile aprilie –
mai majoritatea adulților de Alosa immaculata migrează din Marea Neagră în Dunăre
diferite grupuri de adulți depunând și fertilizând icrele în locuri distribuite de-a lungul
Dunării inferioare (Fig. D.3.3.1), principala zonă de reproducere fiind între Călărași și
Brăila, atât pe brațul principal al Dunării, cât și pe brațul Borcea (în timp ce brațul
Măcin este mai puțin importantă din punct de vedere al reproducerii speciei).
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Fig. D.3.3.1. Migrația adulților și puietului de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata).
Notă. Sursă: [65]

Adulții nu sunt afectați de funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv
de funcționarea simultana a celor 4 unități ale C.N.E. Cernavodă. . În ceea ce privește
funcțiile ecologice ale adulților, aceștia au mai puțin rol de consumatori secundari
(răpitori), iar după după reproducere majoritatea exemplarelor mor, astfel încât ei – cel
puțin din punctul de vedere al altor specii – au în ecosistemul fluvial următorul rol:
reprezintă o componentă a spectrului trofic al organismelor ihtiofage (în primul rând
păsări, dar și unele mamifere acvatice, pești) și a celor necrofage (consumatoare de
cadavre).
În ceea ce privește stadiul de pre-larvă a speciei Alosa immaculata, considerăm că
sunt probabile efecte numai asupra unei parti din grupul care provine din icre depuse
în locuri situate în amonte de Cernavodă la o distanță care poate fi parcursă în cel
puțin 4 zile de ouăle fecundate și pre-larve propriu-zise (acestea pot ecloza în sectorul
de Dunăre din amonte de Cernavodă în funcție de temperatura apei), icre și pre-larve
care sunt purtate de curenți pe partea dreaptă a brațului principal al Dunării.
Icrele și pre-larvele antrenate de curenți pe brațul Borcea nu sunt afectate nici de
funcționarea celor două unități ale C.N.E. Cernavodă, nici de intrarea în funcțiune
a unităților 3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă.
Fata de aspectele mentionate mai sus si in lipsa unor statistici anterioare acestui
studiu, o evaluare efectuata prin procedeul de ”expert judgement” poate concluziona
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ca impactul de mediu este nesemnificativ in conditiile functionarii Unitatilor 1 si 2,
putand fi considerat de acelasi nivel si pentru functionarea simultana cu Unitatile 3 si 4.
În ceea ce privește funcțiile ecologice ale acestor stadii (de ou și pre-larvar), ele
reprezintă o componentă a spectrului trofic a diferiților consumatori secundari
(prădători care se hrănesc și cu ihtioplancton). Precizăm că în stadiul pre-larvar (chiar
și în prima parte a stadiului larvar), exemplarele Alosa immaculata se hrănesc cu
resursele din sacul vitelin, până la absorbirea lui totală (fenomen care are lor cam la 5
zile după eclozare).
În ceea ce privește stadiile larvare, considerăm că sunt probabile efecte numai asupra
unei parti din grupul care provine din icre depuse în locuri situate în amonte de
Cernavodă la o distanță care poate fi parcursă în cel puțin 5 zile de organisme care nu
se deplasează activ (cum sunt icrele) sau au o slabă capacitate de a se deplasa activ
(cum sunt exemplarele aflate în stadiul de pre-larvă, respectiv în prima perioadă a
stadiului larvar) – deci de organisme care sunt antrenate de fluviu. Precizăm că și
dintre aceste exemplare (provenite din icre depuse cu cel puțin 5 zile înainte de a fi
purtați de curenți până în zona Cernavodă) pot fi afectate numai acele larve care sunt
antrenate de curenți pe partea dreaptă a brațului principal al Dunării. Larvele antrenate
de curenți pe brațul Borcea nu sunt afectate nici de funcționarea celor două unități ale
C.N.E. Cernavodă, nici de intrarea în funcțiune a unităților 3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă.
În ceea ce privește funcțiile ecologice ale larvelor, acestea nu sunt doar prada unor
specii care consumă și ihtioplancton, ci au și rol de consumatori secundari, hrăninduse cu rotifere, miside, gamaride, ostracode, chironomide, cladocere, copepode şi
crustacee,
O prezentare detaliată a biologiei, ecologiei etc. speciei Alosa immaculata este redată
în Anexa D.3.3.1 a prezentului raport.
2. Alosa tanaica – rizeafcă
În ceea ce privește specia de pești de interes comunitar Alosa tanaica prezentă în
ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, considerăm că situația este similară cu cea de la
Alosa immaculata – cu precizarea că sunt sunt probabile efecte ale penei de apa calda
asupra unui număr de exemplare de Alosa tanaica mult mai mic decât numărul de
exemplare de A. immaculata , deoarece Alosa tanaica desi se amesteca si migreaza
impreuna cu A. immaculata, fata de aceasta este insa prezenta intr-o pondere mult mai
mica (vezi cap. D.5 pentru detalii).
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D.3.4. Specii de amfibieni de interes comunitar afectate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) și/sau zonele învecinate cu acesta au fost
înregistrate până în prezent:
- 3 specii de amfibieni de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare: Triturus dobrogicus (tritonul dobrogean),
Bombina bombina (buhai de baltă cu burtă roșie) și Pelobates fuscus (broasca
săpătoare brună);
- 4 specii de amfibieni de interes comunitar care necesită o protecție strictă: Hyla
arborea (brotăcel), Bufo (Pseudepidalea) viridis (broasca râioasă verde), Rana
dalmatina (broasca roșie de pădure) și Pelobates syriacus (broasca săpătoare
verde);
- o specie de interes comunitar (Rana ridibunda - broasca de lac mare) și un taxon
hibrid de interes comunitar (Rana kl. esculenta) a căror prelevare din natură si
exploatare fac obiectul măsurilor de management.
Dintre acestea, trei specii (Bombina bombina, Bufo viridis și Rana ridibunda) au fost
înregistrate în zona și în vecinătatea zonei cu temperaturi modificate de apele
provenite din canalul evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 activitatea
Unităților 1 și 2 nu afectează speciile de amfibieni de interes comunitar pentru a căror
conservare a fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”). De asemenea,
considerăm că nici funcționarea simultană a celor 4 unități ale C.N.E. Cernavodă
nu va afecta speciile de amfibieni de interes comunitar pentru a căror conservare a
fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”).
D.3.5. Specii de reptile de interes comunitar afectate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) și/sau zonele învecinate cu acesta au fost
înregistrate până în prezent:
- 3 specii de reptile de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare, respectivele specii aparținând și categoriei “specii
de interes comunitar care necesită o protecție strictă”: Testudo graeca (testoasa
dobrogeană), Emys orbicularis (testoasa de apă) și Elaphe quatuorlineata
(balaurul)
- 8 specii de reptile de interes comunitar care necesită o protecție strictă: Lacerta agilis
(sopârla de câmp), Lacerta viridis (gusterul comun), Lacerta trilineata (gusterul
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vărgat), Podarcis taurica (sopârla de iarbă), Podarcis muralis (sopârla de ziduri),
Natrix tessellata (sarpele de apă), Coronella austriaca (sarpele de alun),
Coluber caspius (sarpele rău).
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 activitatea
Unităților 1 și 2 nu afectează speciile de reptile de interes comunitar pentru a căror
conservare a fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”). De asemenea,
considerăm că nici funcționarea simultană a celor 4 unități ale C.N.E. Cernavodă
nu va afecta speciile de reptile de interes comunitar pentru a căror conservare a fost
declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”).
D.3.6. Specii de păsări de interes comunitar afectate
În zona sitului ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) și vecinătățile apropiate ale acesteia
au fost identificate până în prezent 116 specii de păsări, dintre care:
- 41 specii fac parte din grupul păsărilor acvatice datorită caracteristicilor lor biologice
și ecologice: Ele sunt prezente în mod natural (fie constant, fie în tranzit) în zona
cu ape cu temperaturi modificate;
- 43 specii sălbatice de păsări a căror conservare necesită desemnarea Ariilor de
Protecție Specială si sunt prezente în aria protejată ”Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002);
- 39 specii sălbatice de păsări a căror conservare necesită desemnarea Ariilor de
Protecție Specială si sunt prezente în aria protejată ”Canaralele de la Hârşova”
(ROSPA0017).
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 activitatea
Unităților 1 și 2 nu afectează speciile de păsări de interes comunitar din siturile
ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”), ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și/sau
”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017). De asemenea, considerăm că nici
funcționarea simultană a celor 4 unități ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta speciile
de păsări de interes comunitar din siturile ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”), ”Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și/sau ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017).
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D.3.7. Specii de mamifere de interes comunitar afectate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) a fost semnalată o singură specie de
mamifer de interes comunitar: vidra (Lutra lutra). Această specie de mamifer nu este
prezentă pe suprafața planului / proiectului, nici în imediata apropiere a planului /
proiectului și nu a fost observată nici în zona acvatică cu temperaturi modificate de
apele provenite din canalul evacuare ape de răcire de la Centrala Nuclear-Electrică de
la Cernavodă.
În concluzie, activitatea Unităților 1 și 2 nu afectează specia de mamifer de interes
comunitar pentru a cărui conservare a fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele
Dunării”). De asemenea, considerăm că nici funcționarea simultană a celor 4 unități
ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta specia de mamifer de interes comunitar pentru a
cărei conservare a fost declarat situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”).
D.3.8. Tipuri de habitate naturale de interes comunitar afectate
În situl ROSCI0022 (Canaralele Dunării) au fost înregistrate până în prezent 15 tipuri
de habitate naturale de interes comunitar (a se vedea lista lor la ANEXA D.3.8.1,
aparținând următoarelor categorii de habitate:
- habitate de apă dulce: 4 tipuri de habitate naturale de interes comunitar;
- habitate de tufărișuri din zona temperată: 1 tip de habitat natural de interes comunitar;
- habitate cu formațiuni ierboase naturale și seminaturale (de pajiște): 4 tipuri de
habitate naturale de interes comunitar;
- păduri: 6 tipuri de habitate naturale de interes comunitar.
Din rezultatele investigațiilor realizate în sezonul estival și autumnal al anului 2010,
sezonul hibernal 2010-2011 și sezonul prevernal și vernal al anului 2011 reiese că
funcționarea Unităților U1 și U2 ale C.N.E. Cernavodă nu afectează tipurile de habitat
natural de interes comunitar din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
Considerăm că nici funcționarea simultană a 4 unități nucleare (după punerea în
funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va afecta tipurile de habitate
naturale de interes comunitar din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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D.4.
Statutul de conservare a speciilor și habitatelor de interes
comunitar
{conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 4. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
D.4.1. Plante de interes comunitar
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu au fost identificate specii de plante de interes
comunitar.
În situl ROSCI0022 (Canaralele Dunării) au fost nominalizate ca fiind prezente două
specii de plante de interes comunitar [115]:
1. Campanula romanica (cod Natura 2000: 2236):
- statut sozologic la nivel național: ”periclitată” (EN) [20];
- din punct de vedere legislativ, Campanula romanica are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa 4A
a O.U.G. 57/2007 [112];
2. Moehringia jankae (cod Natura 2000: 2079):
- statut sozologic la nivel național: ”vulnerabilă” (VU) [20];
- din punct de vedere legislativ, Moehringia jankae are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa 4A
a O.U.G. 57/2007 [112];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra celor două specii de
plante de interes comunitar.
In consecinta, se poate afirma că nici aportul apeide răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor din zona ROSCI0022 aparținând celor două specii de
plante de interes comunitar nominalizate.
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D.4.2. Nevertebrate de interes comunitar
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu au fost identificate specii de nevertebrate de
interes comunitar.
În situl ROSCI0022 (Canaralele Dunării) a fost nominalizată ca fiind prezentă o singură
specie de nevertebrat de interes comunitar [115]:
- Anisus vorticulus (cod Natura 2000: 4056):
- statut sozologic la nivel național: ”periclitată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Anisus vorticulus are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa 4A
a O.U.G. 57/2007 [112];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Anisus
vorticulus din ROSCI0022.
In consecinta, se poate afirma că nici aportul apeide răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Anisus vorticulus din zona ROSCI0022.
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D.4.3. Pești de interes comunitar
1. Alosa pontica (cod Natura 2000: 2491) / Alosa immaculata (cod Natura 2000: 4125)
- scrumbie de Dunăre
- statut sozologic la nivel național: “preocupare minimă” [71];
- din punct de vedere legislativ, Alosa pontica (Alosa immaculata) are următorul
statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar a cărei prelevare din natură si exploatare
fac obiectul măsurilor de management - Anexa 5A a O.U.G.
57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Menționăm că evacuarea efluentului de la Unitatile 3 si 4 in Dunare poate afecta doar o
parte din larvele speciei de interes conservativ Alosa immaculata prezenti in perimetrul
sitului ROSCI0022 „Canaralele Dunarii”, asa cum s-a descris in capitolul D3.3.
Evaluam ca fenomenul inregistrat local nu reprezinta un impact de mediu raportat la
populatia existenta si stabilita statistic pentru aceasta specie.
2. Alosa tanaica (cod Natura 2000: 4127) – rizeafcă
- statut sozologic la nivel național: “preocupare minimă” [71];
- din punct de vedere legislativ, Alosa tanaica are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar a cărei prelevare din natură si exploatare
fac obiectul măsurilor de management - Anexa 5A a O.U.G.
57/2007 [112].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Alosa tanaica
din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită
de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E.
Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Alosa tanaica din zona
ROSCI0022.
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3. Aspius aspius (cod Natura 2000: 1130) – avat
- statut sozologic la nivel național: “neevaluată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Aspius aspius are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Aspius aspius
din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită
de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E.
Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Aspius aspius din zona
ROSCI0022.
4. Cobitis taenia (cod Natura 2000: 1149) – zvârlugă
- statut sozologic la nivel național: “neevaluată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Cobitis taenia are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Cobitis taenia
din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită
de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E.
Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Cobitis taenia din zona
ROSCI0022.
5. Eudontomyzon mariae (cod Natura 2000: 2484) – cicar
- statut sozologic la nivel național: “critic periclitată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Eudontomyzon mariae are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
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Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei
Eudontomyzon mariae din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul
apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Eudontomyzon mariae din zona ROSCI0022.
6. Gobio albipinnatus (cod Natura 2000: 1124) - porcușor de șes
- statut sozologic la nivel național: “neevaluată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Gobio albipinnatus are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Gobio
albipinnatus din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de
răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și
4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Gobio albipinnatus
din zona ROSCI0022.
7. Gobio (Romanogobio) kessleri (cod Natura 2000: 2511) - porcușor de nisip
- statut sozologic la nivel național: “periclitată” în cazul subspeciei Gobio
(Romanogobio) antipai (Bănărescu, 1953), prezentă în zona Dunării
inferioare [71];
- din punct de vedere legislativ, Gobio (Romanogobio) kessleri are următorul
statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Gobio
(Romanogobio) kessleri din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul
apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
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Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Gobio (Romanogobio) kessleri din zona ROSCI0022.
8. Gymnocephalus baloni (cod Natura 2000: 2555) - ghiborț de râu
- statut sozologic la nivel național: “vulnerabilă” [71];
- din punct de vedere legislativ, Gymnocephalus baloni are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa 4A
a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei
Gymnocephalus baloni din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul
apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Gymnocephalus baloni din zona ROSCI0022.
9. Gymnocephalus schraetzer (cod Natura 2000: 1157) - răspăr
- statut sozologic la nivel național: “neevaluată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Gymnocephalus schraetzer are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei
Gymnocephalus schraetzer din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Gymnocephalus schraetzer din zona ROSCI0022.
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10. Misgurnus fossilis (cod Natura 2000: 1145) - țipar
- statut sozologic la nivel național: “neevaluată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Misgurnus fossilis are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Misgurnus
fossilis din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Misgurnus fossilis din
zona ROSCI0022.
11. Pelecus cultratus (cod Natura 2000: 2522) – sabiță
- statut sozologic la nivel național: “neevaluată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Pelecus cultratus are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Pelecus
cultratus din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Pelecus cultratus din
zona ROSCI0022.
12. Rhodeus sericeus amarus (cod Natura 2000: 1134) - boarță
- statut sozologic la nivel național: “neevaluată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Rhodeus sericeus amarus are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
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Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Rhodeus
sericeus din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Rhodeus sericeus din
zona ROSCI0022.
13. Sabanejewia aurata (cod Natura 2000: 1146) – sinonim cu specia Sabanejwia
bulgarica – dunarița
- statut sozologic la nivel național: “neevaluată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Sabanejewia aurata are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Sabanejewia
aurata din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Sabanejewia aurata din
zona ROSCI0022.
14. Zingel (Aspro) zingel (cod Natura 2000: 1159) – pietrar
- statut sozologic la nivel național: “vulnerabilă” [71];
- din punct de vedere legislativ, Zingel (Aspro) zingel are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa 4A
a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar a cărei prelevare din natură si exploatare
fac obiectul măsurilor de management - Anexa 5A a O.U.G.
57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Zingel (Aspro)
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zingel din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Zingel (Aspro) zingel din
zona ROSCI0022.
15. Zingel streber (cod Natura 2000: 1160) – fusar
- statut sozologic la nivel național: “periclitată” [71];
- din punct de vedere legislativ, Zingel streber are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – nominalizată în Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Zingel streber
din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită
de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E.
Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Zingel streber din zona
ROSCI0022.
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D.4.4. Amfibieni de interes comunitar
D.4.4.1. Specii de amfibieni de interes comunitar a căror conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare
1. Triturus dobrogicus (cod Natura 2000: 1993) - tritonul dobrogean
- statut sozologic al speciei Triturus dobrogicus:
- la nivel național: “periclitată” [105];
- la nivel mondial: ”Near Threatened” (“aproape amenințat”) [126];
- la nivelul continentului european: ”Near Threatened” (“aproape
amenințat”) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: ”Near Threatened” (“aproape amenințat”)
[72];
- din punct de vedere legislativ, Triturus dobrogicus are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Triturus
dobrogicus din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de
răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și
4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Triturus
dobrogicus din zona ROSCI0022.
2. Bombina bombina (cod Natura 2000: 1188) - buhai de baltă cu burtă roșie
- statut sozologic al speciei Bombina bombina:
- la nivel național: “aproape amenințată” [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [72];
- din punct de vedere legislativ, Bombina bombina are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
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- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Bombina
bombina din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Bombina bombina din
zona ROSCI0022.
3. Pelobates fuscus - broasca săpătoare brună
- statut sozologic al speciei Pelobates fuscus:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [72];
- din punct de vedere legislativ, Pelobates fuscus are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Pelobates
fuscus din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Pelobates fuscus din
zona ROSCI0022.
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D.4.4.2. Specii de amfibieni de interes comunitar care necesită o protecție strictă
1. Hyla arborea - brotăcel
- statut sozologic al speciei Hyla arborea:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [72];
- din punct de vedere legislativ, Hyla arborea are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Hyla arborea
din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită
de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E.
Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Hyla arborea din zona
ROSCI0022.
2. Bufo (Pseudepidalea) viridis - broasca râioasă verde
- statut sozologic al speciei Bufo (Pseudepidalea) viridis:
- la nivel național: “aproape amenințată” [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [72];
- din punct de vedere legislativ, Bufo (Pseudepidalea) viridis are următorul
statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
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Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Bufo
(Pseudepidalea) viridis din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul
apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Bufo
(Pseudepidalea) viridis din zona ROSCI0022.
3. Pelobates syriacus - broasca săpătoare verde
Specia a fost semnalată numai în zone din vecinătatea sitului ROSCI0022 (Canarelele
Dunării), situate în amonte de Cernavodă, statutul speciei fiind următorul:
- statut sozologic al speciei Pelobates syriacus:
- la nivel național: “periclitată” [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Near Threatened” (“aproape amenințată”)
[72];
- din punct de vedere legislativ, Pelobates syriacus are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Pelobates
syriacus din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Pelobates syriacus din
zona ROSCI0022.
4. Rana dalmatina - broasca roșie de pădure
Specia a fost semnalată numai în zone din vecinătatea sitului ROSCI0022 (Canarelele
Dunării), situate în amonte de Cernavodă, statutul speciei fiind următorul:
- statut sozologic al speciei Rana dalmatina:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
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- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [72];
- din punct de vedere legislativ, Rana dalmatina are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Rana
dalmatina din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Rana dalmatina din
zona ROSCI0022.
D.4.4.3. Specii de amfibieni de interes comunitar a căror prelevare din natură si
exploatare fac obiectul măsurilor de management
1. Rana (Pelophylax) ridibunda - broasca de lac mare
- statut sozologic al speciei Rana (Pelophylax) ridibunda:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [72];
- din punct de vedere legislativ, Rana (Pelophylax) ridibunda are următorul
statut:
- specie de interes comunitar a cărei prelevare din natură si exploatare
fac obiectul măsurilor de management - Anexa 5A a O.U.G.
57/2007 [112];
- specie protejată – specie vizată de Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Rana
(Pelophylax) ridibunda din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul
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apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a
Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Rana (Pelophylax) ridibunda din zona ROSCI0022.
2. Rana (Pelophylax) kl. esculenta - broasca de lac mică
- statut sozologic al taxonului hibrid Rana kl. esculenta:
- la nivel național: nu este inclus în nici-o categorie de periclitare [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [72];
- din punct de vedere legislativ, Rana kl. esculenta are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei prelevare din natură si exploatare
fac obiectul măsurilor de management - Anexa 5A a O.U.G.
57/2007 [112];
- specie protejată – specie vizată de Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra taxonului Rana
(Pelophylax) kl. esculenta din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Rana (Pelophylax) kl. esculenta din zona ROSCI0022.
3. Rana (Pelophylax) lessonae - broasca mică verde
În sectorul dintre Călărași și Hârșova a văii Dunării specia a fost semnalată numai în
zona brațului Borcea.
- statut sozologic al speciei Rana (Pelophylax) lessonae:
- la nivel național: nu este inclus în nici-o categorie de periclitare [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [126];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivelul continentului) [72];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [72];
- din punct de vedere legislativ, Rana (Pelophylax) lessonae are următorul
statut:
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- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4B a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie protejată – specie vizată de Anexa 3 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Rana
(Pelophylax) lessonae din zona ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Rana (Pelophylax) lessonae din zona ROSCI0022.
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D.4.5. Reptile de interes comunitar
D.4.5.1. Specii de reptile de interes comunitar a căror conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare
1. Emys orbicularis (cod Natura 2000: 1220) - țestoasa de apă
- statut sozologic al speciei Emys orbicularis:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel mondial: “Lower Risk” (“risc redus”) / ”Near Threatened”
(“aproape amenințat”) [126];
- la nivelul continentului european: “Near Threatened” [17];
- la nivelul Uniunii Europene: “Vulnerable” (“vulnerabil“) [17].
- din punct de vedere legislativ, Emys orbicularis are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
În zona sitului ROSCI0022 (“Canarelele Dunării”) specia Emys orbicularis a fost
semnalată numai în amonte de Cernavodă.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Emys
orbicularis din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Emys orbicularis din
ROSCI0022.
2. Testudo graeca (cod Natura 2000: 1219) - țestoasa dobrogeană
- statut sozologic al speciei Testudo graeca:
- la nivel național: “periclitată” [105];
- la nivel mondial: “Vulnerable” (“vulnerabil”) [126];
- la nivelul continentului european: “Vulnerable” (“vulnerabil”) [17;
- la nivelul Uniunii Europene: “Vulnerable” (“vulnerabil“) [17].
- din punct de vedere legislativ, Testudo graeca are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
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- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Testudo
graeca din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Testudo graeca din
ROSCI0022.
D.4.5.2. Specii de reptile de interes comunitar care necesită o protecție strictă
1. Lacerta agilis (sopârla de câmp):
- statut sozologic al speciei Lacerta agilis:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare [105];
- la nivel mondial: nu sunt făcute evaluării referitoare la stautul de
conservare la nivel mondial a speciei Lacerta agilis [118];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivel european) [17];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [17].
- din punct de vedere legislativ, Lacerta agilis are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Specia Lacerta agilis a fost semnalată numai în zone din vecinătatea sitului
ROSCI0022 (“Canarelele Dunării”), situate în amonte de Cernavodă.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, constatam că apa de răcire provenită de la cele două
unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Lacerta
agilis din zona ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de
răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și
4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Lacerta agilis din
zona ROSCI0022.
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2. Lacerta trilineata (gusterul vărgat):
- statut sozologic al speciei Lacerta trilineata:
- la nivel național: “periclitată” [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [118];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivel european) [17];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [17].
- din punct de vedere legislativ, Lacerta trilineata are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Specia Lacerta trilineata a fost observată în câteva locuri de la limita podișului
dobrogean, zona din aval de localitatea Dunărea (jud. Constanța) fiind cel mai apropiat
loc din apropiere de sectorul cu ape cu temperaturi modificate de apele de răcire
provenite de la C.N.E. Cernavodă.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Lacerta
trilineata din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Lacerta trilineata din
ROSCI0022.
3. Lacerta viridis (gușterul comun):
- statut sozologic al speciei Lacerta viridis:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [118];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivel european) [17];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [17].
- din punct de vedere legislativ, Lacerta viridis are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
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Specia Lacerta viridis este relativ comună în diferite tipuri de habitate terestre de-a
lungul malului drept al brațului Dunărea, între localitățile Ostrov si Hârșova (jud.
Constanța). Gușterul comun este prezent si în apropierea canalului cu ape de răcire de
la C.N.E. Cernavodă, pe versantul existent de-a lungul canalului respectiv (la sud de
acesta).
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Lacerta viridis
din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită
de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E.
Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Lacerta viridis din ROSCI0022.
4. Podarcis taurica (șopârla de iarbă):
- statut sozologic al speciei Podarcis taurica:
- la nivel național: “aproape amenințată” (Near threatened) [105];
- la nivel mondial: “Least Concern” (conservarea speciei are prioritate
redusă la nivel mondial) [118];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivel european) [17];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [17].
- din punct de vedere legislativ, Podarcis taurica are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Specia Podarcis taurica este comună în zonele de la limita podișului dobrogean, dar nu
a fost observată în tipurile de habitate (dominant forestiere) de pe malul sectorului de
fluviu cu ape cu temperaturi modificate de apele de răcire provenite de la C.N.E.
Cernavodă (zona din aval de localitatea Dunărea - jud. Constanța - este fiind cel mai
apropiat loc din apropiere de sectorul cu ape cu temperaturi modificate de apele de
răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă în care specia a fost observată în cursul
învestigațiilor din 2010 – 2011).
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Podarcis
taurica din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
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la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Podarcis taurica din
ROSCI0022.
5. Podarcis muralis (sopârla de ziduri):
- statut sozologic al speciei Podarcis muralis:
- la nivel național: “vulnerabilă” (Vulnerable) [105];
- din punct de vedere legislativ, Podarcis muralis are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Specia Podarcis muralis a fost identificată în doar câteva abrupturi de pe malul drept al
bratului Dunărea, la Canaralele Hârșovei [76], canaralele de la Cernavodă (date
istorice) etc [24]. În zonele de mal ale sectorului de fluviu cu ape cu temperaturi
modificate de apa de răcire provenită de la C.N.E. Cernavodă nu este prezentă specia.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Podarcis
muralis din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Podarcis muralis din
ROSCI0022.
6. Natrix tessellata (șarpele de apă):
- statut sozologic al speciei Natrix tessellata:
- la nivel național: “aproape amenințată” (Near threatened) [105];
- la nivel mondial: nu sunt făcute evaluării referitoare la stautul de
conservare la nivel mondial a speciei Natrix tessellata [118];
- la nivelul continentului european: “Least Concern” (conservarea speciei
are prioritate redusă la nivel european) [17];
- la nivelul Uniunii Europene: “Least Concern” (conservarea speciei are
prioritate redusă la nivelul U.E.) [17].
- din punct de vedere legislativ, Natrix tessellata are următorul statut:
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa
4A a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
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Specia Natrix tessellata a fost semnalată în mai multe locuri de-a lungul brațului
Dunărea (majoritatea observațiilor fiind făcute în amonte de Cernavodă), inclusiv în
zona canalului cu ape de răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Natrix
tessellata din ROSCI0022. In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Natrix tessellata din
ROSCI0022.
În zonele apropiate de valea Dunării (pe sectorul Ostrov – Cernavodă) au fost
observate si alte specii de reptile de interes comunitar, cum sunt Coronella austriaca,
Coluber caspius, Elaphe longissima, Elaphe (quatuorlineata) sauromates, Eryx jaculus,
Vipera ammodytes, însă acestea nu sunt prezente în zona canalului cu ape de răcire
de la C.N.E. Cernavodă sau în zona de mal a sectorului de fluviu cu ape cu
temperaturi modificate de apele de răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă.
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D.4.6. Păsări de interes comunitar
1. Accipiter brevipes (cod Natura 2000: A402) – uliu cu picioare scurte
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “vulnerabilă” [99];
- din punct de vedere legislativ, Accipiter brevipes are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Accipiter
brevipes din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Accipiter brevipes din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
2. Alcedo atthis (cod Natura 2000: A229) – pescăraș albastru
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Alcedo atthis are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Alcedo atthis
din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
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la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Alcedo atthis din ariile
de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la
Hârșova” (ROSPA0017).
3. Anthus campestris (cod Natura 2000: A255) - statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “specie în declin” [99];
- din punct de vedere legislativ, Anthus campestris are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, constatamcă apa de răcire provenită de la cele două
unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Anthus
campestris din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Anthus campestris din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
4. Aquila pomarina (cod Natura 2000: A089)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “specie în declin” [99];
- din punct de vedere legislativ, Aquila pomarina are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Aquila
pomarina din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
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a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Aquila pomarina din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
5. Botaurus stellaris (cod Natura 2000: A021)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Botaurus stellaris are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Botaurus
stellaris din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Botaurus stellaris din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
6. Bubo bubo (cod Natura 2000: A215)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
-- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Bubo bubo are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Bubo bubo
din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
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la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Bubo bubo din ariile de
protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova”
(ROSPA0017).
7. Burhinus oedicnemus (cod Natura 2000: A133)
- statut sozologic:
- la nivel național: “periclitată”;
- la nivel european: “ vulnerabilă” [99];
- din punct de vedere legislativ, Burhinus oedicnemus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Burhinus
oedicnemus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Burhinus oedicnemus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
8. Buteo rufinus (cod Natura 2000: A403)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “ vulnerabilă” [99];
- din punct de vedere legislativ, Buteo rufinus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
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Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Buteo rufinus
din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Buteo rufinus din ariile
de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la
Hârșova” (ROSPA0017).
9. Calandrella brachydactyla (cod Natura 2000: A243)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “specie în declin” [99];
- din punct de vedere legislativ, Calandrella brachydactyla are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Calandrella
brachydactyla din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Calandrella brachydactyla din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
10. Caprimulgus europaeus (cod Natura 2000: A224)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Caprimulgus europaeus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
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Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Caprimulgus
europaeus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Caprimulgus europaeus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
11. Chlidonias hybridus (cod Natura 2000: A196)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Chlidonias hybridus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Chlidonias
hybridus din aria de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populației de Chlidonias hybridus din aria de protecție specială
“Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002).
12. Chlidonias niger (cod Natura 2000: A197)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Chlidonias niger are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
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- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Chlidonias
niger din aria de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populației de Chlidonias niger din aria de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002).
13. Ciconia ciconia (cod Natura 2000: A031)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Ciconia ciconia are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Ciconia
ciconia din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Ciconia ciconia din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
14. Ciconia nigra (cod Natura 2000: A030)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “specie rară” [99];
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- din punct de vedere legislativ, Ciconia nigra are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Ciconia nigra
din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017). Estimăm că nici apa de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Ciconia nigra din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
15. Circaetus gallicus (cod Natura 2000: A080)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “specie rară” [99];
- din punct de vedere legislativ, Circaetus gallicus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Circaetus
gallicus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Circaetus gallicus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
16. Circus aeruginosus (cod Natura 2000: A081)
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- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Circus aeruginosus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Circus
aeruginosus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Circus aeruginosus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
17. Circus cyaneus (cod Natura 2000: A082)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “depleted” [99] (stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Circus cyaneus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Circus
cyaneus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
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Circus cyaneus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
18. Circus macrourus (cod Natura 2000: A083)
- statut sozologic:
- la nivel național: “periclitată” [105];
- la nivel european: “periclitată” [99];
- din punct de vedere legislativ, Circus macrourus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Circus
macrourus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Circus macrourus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
19. Circus pygargus (cod Natura 2000: A084)
- statut sozologic:
- la nivel național: “periclitată” [105];
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Circus pygargus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Circus
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pygargus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Circus pygargus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
20. Coracias garrulus (cod Natura 2000: A231)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “vulnerabilă” [99];
- din punct de vedere legislativ, Coracias garrulus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Coracias
garrulus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Coracias garrulus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
21. Dendrocopos medius (cod Natura 2000: A238)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Dendrocopos medius are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
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nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Dendrocopos
medius din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Dendrocopos medius din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
22. Dendrocopos syriacus (cod Natura 2000: A429)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Dendrocopos syriacus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Dendrocopos
syriacus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Dendrocopos syriacus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
23. Dryocopus martius (cod Natura 2000: A236)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: sigură/stabilă “secure” [99];
- din punct de vedere legislativ, Dryocopus martius are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Dryocopus
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martius din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Dryocopus martius din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
24. Emberiza hortulana (cod Natura 2000: A379)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “depleted” [99] (stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Circus cyaneus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Emberiza
hortulana din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Emberiza hortulana din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
25. Falco peregrinus (cod Natura 2000: A103)
- statut sozologic:
- la nivel național: “periclitată” [105];
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Falco peregrinus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
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cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Falco
peregrinus din aria de protecție specială “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Falco peregrinus din aria de protecție specială
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
26. Falco vespertinus (cod Natura 2000: A097)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “vulnerabilă” [99];
- din punct de vedere legislativ, Falco vespertinus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Falco
vespertinus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Falco vespertinus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
27. Ficedula albicollis (cod Natura 2000: A321)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Ficedula albicollis are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].

© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. D4 - pag. 36

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Ficedula
albicollis din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Ficedula albicollis din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
28. Ficedula parva (cod Natura 2000: A320)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Ficedula parva are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Ficedula
parva din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Ficedula parva din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
29. Haliaeetus albicilla (cod Natura 2000: A075)
- statut sozologic:
- la nivel național: “periclitată critic” [105];
- la nivel european: “specie rară” [99];
- din punct de vedere legislativ, Haliaeetus albicilla are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
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- specie migratoare periclitată (în conformitate cu Legea 13 / 1998) [93];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Haliaeetus
albicilla din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Haliaeetus albicilla din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
30. Hieraaetus pennatus (cod Natura 2000: A092)
- statut sozologic:
- la nivel național: “periclitată critic” [105];
- la nivel european: “specie rară” [99];
- din punct de vedere legislativ, Hieraaetus pennatus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Hieraaetus
pennatus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Hieraaetus pennatus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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31. Lanius collurio (cod Natura 2000: A338)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “depleted” [99] (stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Lanius collurio are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Lanius
collurio din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Lanius collurio din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
32. Lanius minor (cod Natura 2000: A339)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “în declin” [99] (stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Lanius minor are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Lanius minor
din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Lanius minor din ariile
de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la
Hârșova” (ROSPA0017).
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33. Larus minutus (cod Natura 2000: A177)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Larus minutus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Larus minutus
din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Larus minutus din ariile
de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la
Hârșova” (ROSPA0017).
34. Lullula arborea (cod Natura 2000: A246)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “depleted” [99] (stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Lullula arborea are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Lullula
arborea din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Lullula arborea din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
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35. Melanocorypha calandra (cod Natura 2000: A242)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “în declin” [99] (stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Melanocorypha calandra are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei
Melanocorypha calandra din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra populațiilor de Melanocorypha calandra din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
36. Milvus migrans (cod Natura 2000: A073)
- statut sozologic:
- la nivel național: “periclitată critic”;
- la nivel european: “vulnerabilă” [99];
- din punct de vedere legislativ, Milvus migrans are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Milvus
migrans din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
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Milvus migrans din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
37. Oenanthe pleschanka (cod Natura 2000: A533)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Oenanthe pleschanka are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Oenanthe
pleschanka din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Oenanthe pleschanka din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
38. Pelecanus onocrotalus (cod Natura 2000: A019)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “specie rară” [99];
- din punct de vedere legislativ, Pelecanus onocrotalus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Pelecanus
onocrotalus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. D4 - pag. 42

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Pelecanus onocrotalus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
39. Pernis apivorus (cod Natura 2000: A072)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Pernis apivorus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie a cărei comercializare intră sub incidența Legii 69 / 1994 [91];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, constatam că apa de răcire provenită de la cele două
unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Pernis
apivorus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici
aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune
a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de
Pernis apivorus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și
“Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
40. Phalacrocorax pygmeus (cod Natura 2000: A393)
- statut sozologic:
- la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Phalacrocorax pygmeus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
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nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei
Phalacrocorax pygmeus din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra populațiilor de Phalacrocorax pygmeus din ariile de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova” (ROSPA0017).
41. Picus canus (cod Natura 2000: A234)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: este inclusă temporar în categoria “depleted” [99]
(stare de conservare nefavorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Picus canus are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Picus canus
din ariile de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de
la Hârșova” (ROSPA0017). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire
provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de
la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Picus canus din ariile de
protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) și “Canaralele de la Hârșova”
(ROSPA0017).
42. Sterna hirundo (cod Natura 2000: A193)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Sterna hirundo are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
- specie care face obiectul acordurilor internaționale (în conformitate cu
Legea 13 / 1998) [93].
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
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cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Sterna
hirundo din aria de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Sterna hirundo din aria de protecție specială “Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002).
43. Sylvia nisoria (cod Natura 2000: A307)
- statut sozologic:
- la nivel național: nu este inclusă în nici-o categorie de periclitare;
- la nivel european: “secure” [99] (sigură, stare de conservare favorabilă);
- din punct de vedere legislativ, Sylvia nisoria are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Sylvia nisoria
din aria de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002). In consecinta, se
poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra populațiilor de Sylvia nisoria din aria de protecție specială “Allah Bair Capidava” (ROSPA0002).
44. Tadorna ferruginea (cod Natura 2000: A397)
- statut sozologic:
- la nivel național: “critic periclitată” [105];
- la nivel european: “vulnerabil” [99];
- din punct de vedere legislativ, Tadorna ferruginea are următorul statut:
- specie a cărei conservare necesită desemnarea Ariilor de Protecție
Specială – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie strict protejată – nominalizată în Anexa 2 a Legii 13 / 1993 [89];
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Tadorna
ferruginea din aria de protecție specială “Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002). In
consecinta, se poate afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități
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nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va
avea impact asupra populațiilor de Tadorna ferruginea din aria de protecție specială
“Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002).
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D.4.7. Mamifere de interes comunitar
În situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”) a fost nominalizată ca fiind prezentă o
singură specie de mamifer de interes comunitar [115]:
Lutra lutra (cod Natura 2000: 1355) - vidră
- statut sozologic la nivel național: “vulnerabilă” [105];
- din punct de vedere legislativ, Lutra lutra are următorul statut:
- specie de interes comunitar a cărei conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare – Anexa 3 a O.U.G. 57/2007 [112];
- specie de interes comunitar care necesită o protecție strictă - Anexa 4A
a O.U.G. 57/2007 [112];
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu au fost identificată specia Lutra lutra.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra speciei Lutra lutra din
ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate afirma că nici aportul apei
de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților
3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact asupra populațiilor de Lutra lutra din
ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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D.4.8. Tipuri de habitate naturale de interes comunitar
Habitate de apă dulce
1. Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia din Littorelletea uniflorae
şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea (cod Natura 2000: 3130)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 3130 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă, tipul de habitat natural de interes conservativ 3130
a fost identificat în dreptul localității Seimeni.
Având în vedere că în zona respectivă diferența de temperatura generată de apa de
răcire provenită de la CNE Cernavodă este de cca 0,5°C, apa de răcire provenită de la
cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra
tipului de habitat natural 3130 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). Apa de
răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților 3 și
4) de la C.N.E. Cernavodă nu va produce o crestere de temperatura mai mare de cca
1°C si ca urmare nici aceasta situatie nu va avea impact asupra tipului de habitat
natural 3130 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
2. Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţia bentică de Chara spp. (cod Natura 2000:
3140)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 3140 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 3140.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 3140 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 3140 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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3. Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition (cod
Natura 2000: 3150)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 3150 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 3150.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 3150 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 3150 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
4. Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention (cod
Natura 2000: 3270)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 3270 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă, tipul de habitat natural de interes conservativ 3270
a fost identificat în dreptul localității Seimeni.
Având în vedere că în zona respectivă diferența de temperatura generată de apa de
răcire provenită de la CNE Cernavodă este de cca 0,5°C, considerăm că apa de răcire
provenită de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are
impact asupra tipului de habitat natural 3270 din situl ROSCI0022 (“Canaralele
Dunării”). Apa de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în
funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va produce o crestere de
temperatura mai mare de cca 1°C si ca urmare nici aceasta situatie nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 3270 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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Habitate de tufărișuri din zona temperată
5. Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 40C0*)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 40C0* are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 40C0*.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 40C0* din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 40C0* din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
Habitate cu formațiuni ierboase naturale și seminaturale (de pajiște)
6. Stepe ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 62C0*)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 62C0* are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 62C0*.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 62C0* din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 62C0* din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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7. Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin (cod Natura 2000: 6430)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 6430 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 6430.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 6430 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 6430 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
8. Pajişti aluviale din Cnidion dubii (cod Natura 2000: 6440)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 6440 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 6440.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 6440 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 6440 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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9. Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis) (cod
Natura 2000: 6510)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 6510 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 6510.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 6510 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 6510 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
Păduri
10. Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (cod Natura 2000: 91AA)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 91AA are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 91AA.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 91AA din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 91AA din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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11. Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) (cod Natura
2000: 91F0)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 91F0 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 91F0.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 91F0 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 91F0 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
12. Vegetaţie de silvostepă eurosiberienă cu Quercus spp. (cod Natura 2000: 91I0*)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 91I0* are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 91I0*.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 91I0* din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 91I0* din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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13. Păduri balcano-panonice de cer şi gorun (cod Natura 2000: 91M0)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 91M0 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 91M0.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 91M0 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 91M0 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
14. Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba (cod Natura 2000: 92A0)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 92A0 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă, tipul de habitat natural de interes conservativ 92A0
a fost identificat pe ostroavele aflate în aval de localitatea Seimeni.
Având în vedere că în zona respectivă diferența de temperatura generată de apa de
răcire provenită de la CNE Cernavodă este mai mică de 0,5°C, apa de răcire provenită
de la cele două unități nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact
asupra tipului de habitat natural 92A0 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). Apa
de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după punerea în funcțiune a Unităților
3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va modifica aceasta diferenta de temperatura si ca
urmare nu va avea impact asupra tipului de habitat natural 92A0 din situl ROSCI0022
(“Canaralele Dunării”).
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15. Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae) (cod
Natura 2000: 92D0)
Din punct de vedere legislativ, tipul de habitat natural 92D0 are următorul statut:
- tip de habitat natural de interes comunitar a cărei conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare – Anexa 2 a O.U.G. 57/2007 [112].
În sectorul Dunării în care este pana de apă cu temperaturi modificate de apa de răcire
provenită de la C.N.E. Cernavodă nu a fost identificat tipul de habitat natural de interes
conservativ 92D0.
Pe baza investigatiilor si observatiilor facute in prezentul studiu coroborat cu rezultatele
monitorizarilor efectuate de CNE Cernavoda, cu Unitatile 1 si 2 in functionare, conform
cerintelor autoritatilor de mediu, apa de răcire provenită de la cele două unități
nucleare funcționale ale C.N.E. Cernavodă nu are impact asupra tipului de habitat
natural 92D0 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”). In consecinta, se poate
afirma că nici aportul apei de răcire provenită de la cele 4 unități nucleare (după
punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4) de la C.N.E. Cernavodă nu va avea impact
asupra tipului de habitat natural 92D0 din situl ROSCI0022 (“Canaralele Dunării”).
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D.5.
Date privind structura și dinamica populațiilor de specii
afectate (evolutia numerica a populatiei în cadrul ariei
naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ
al populatiei unei specii afectate de implementarea PP,
suprafața habitatului este suficient de mare pentru a asigura
mentinerea speciei pe termen lung)
{ conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 5. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
D.5.1. Specii de plante de interes comunitar prezente în zona inclusă în rețeaua
europeană de arii naturale protejate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) sunt prezente următoarele două specii de
plante de interes comunitar pentru a căror conservare a fost desemnat situl
ROSCI0022:
1. Campanula romanica
2. Moehringia jankae
Niciuna din cele două specii nominalizate mai sus nu sunt prezente pe suprafața
planului / proiectului, nici în imediata apropiere a planului / proiectului, nici în zona
acvatică cu temperaturi modificate de apele provenite din canalul evacuare ape de
răcire de la C.N.E. Cernavodă.
Conform rezultatelor investigațiilor, funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă,
nu afectează evoluția numerică a populațiilor de specii de plante de interes comunitar
pentru a căror conservare a fost desemnat situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”. În
consecință, procentul estimativ al populațiilor afectate de implementarea proiectului
este 0 (zero) %. Considerăm că suprafața habitatului caracteristic speciilor este
suficient de mare pentru a asigura menținerea speciilor pe termen lung.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta
dinamica, evoluția numerică a populațiilor aparținând speciilor de interes comunitar
Moehringia jankae și Campanula romanica, existente în perimetrul ariei protejate
ROSCI0022 “Canaralele Dunării”.
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D.5.2. Specii de nevertebrate de interes comunitar prezente în zona inclusă în
rețeaua europeană de arii naturale protejate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) a fost semnalată o singură specie de
nevertebrat de interes comunitar: Anisus vorticulus. Specia de nevertebrat
nominalizată mai sus nu este prezentă pe suprafața planului / proiectului, nici în
imediata apropiere a planului / proiectului, nici în zona acvatică cu temperaturi
modificate de apele provenite din canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă.
Considerăm că nominalizarea speciei în formularul standard Natura 2000 a sitului
ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) se bazează pe observații ale unor exemplare
prezente în amonte de Rasova. Ca urmare funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă nu afectează evoluția numerică a populației/populațiilor speciei Anisus
vorticulus pentru a cărei/căror conservare a fost desemnat situl ROSCI0022
“Canaralele Dunării”. În consecință, procentul estimativ al populației/populațiilor
afectate de implementarea proiectului este 0 (zero) %.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta
dinamica, evoluția numerică a populației/populațiilor aparținând speciei de interes
comunitar Anisus vorticulus menționată din perimetrul ariei protejate ROSCI0022
“Canaralele Dunării”.
D.5.3. Specii de pești de interes comunitar prezente în zona inclusă în rețeaua
europeană de arii naturale protejate
În sectorul de Dunăre investigat, aparținând ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”, au fost
identificate 15 specii pentru a căror conservare este necesară desemnarea de Arii
Speciale de Conservare.
Rezultatele investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 au evidențiat faptul că
următoarele 13 specii de pești de interes comunitar nu sunt afectate de funcționarea
Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă și estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4
(simultan cu Unitățile 1 și 2) ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta dinamica, evoluția
numerică a populațiilor aparținând acestor specii de pești de interes comunitar:
1. Aspius aspius – avat
2. Cobitis taenia – zvârlugă
3. Gobio albipinnatus / Romanogobio vladykovi - porcușor de șes
4. Gobio (Romanogobio) kessleri - porcușor de nisip
5. Gymnocephalus baloni - ghiborț de râu
6. Gymnocephalus schraetzer - răspăr
7. Misgurnus fossilis - țipar
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8. Pelecus cultratus – sabiță
9. Rhodeus amarus - boarță
10. Zingel zingel – pietrar
11. Zingel streber – fusar
12. Sabanejewia (aurata) bulgarica – dunăriţă
13. Eudontomyzon mariae – cicar
Detalii legate de situația speciilor menționate mai sus sunt prezentate în Anexa
D.5.3.1.
În ceea ce privește celelalte două specii de pești de interes comunitar (Alosa tanaica și
Alosa immaculata) prezente în ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, în cazul speciei Alosa
tanaica indivizii adulţi se amestecă cu cârdurile de A. immaculata, migrând împreună,
iar larvele celor două specii se comportă la fel, nefiind nicio diferenţă morfologică
vizibilă între ele decât poate la nivel genetic (deocamdata nu sunt date genetice cu
privire la cariotipul de la rizeafcă). Între larvele găsite la eşantionajul de primăvară sigur
sunt şi larve de rizeafcă, dar în literatura de specialitate nu sunt caractere ce le pot
diferenţia de larvele de scrumbie. Ca urmare, considerăm că situația larvelor de Alosa
tanaica este asemănătoare cu situația descrisă în cazul speciei A. immaculata – cu
precizarea că ponderea numărului de exemplare de Alosa tanaica este de cca 3 – 5 %
din numărul total de exemplare de A. immaculata.
În cazul speciei Alosa immaculata, adulții migrează în perioada aprilie – mai din aval în
amonte (spre locurile de depunere a pontei) și după reproducere majoritatea
exemplarelor mor.
În ceea ce privește larvele de Alosa immaculata, pe baza rezultatelor investigațiilor
realizate în perioada 2010 – 2011 situația acestora este următoarea:
În principala perioadă de investigare a migrației larvelor de Alosa immaculata (Tab.
5.3.1.), temperatura apei a fost cuprinsă între 15,5ºC (în afara penei de apă cu
temperaturi modificate) și în medie de 20,5 º C (în pana de apă cu temperaturi
modificate), iar nivelul apei a fost în scădere (anul 2011 fiind un an cu cele mai mici
nivele ale Dunării în perioada de primăvară).
În total s-a filtrat un volum de peste 600 m³ de apă în vederea capturării larvelor de
peşti, în special a larvelor genului Alosa, iar lungimea unei staţii a variat între 148 –
247 m lungime (Tabel 5.3.1.).
În cele 14 staţii de prelevare s-au găsit efectiv 25 larve din genul Alosa spPe staţii,
larvele sunt cele mai numeroase la 500 m aval de gura de debuşare a canalul de
evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă, în pana de apă cu temperaturi
modificate, centru dreapta. In aceasta statie s-a gasit un numar de 13 larve la un volum
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de cca. 44,5m³ apă filtrată, astfel din calculele analitice rezultând că în medie sunt 29,3
larve / 100 m³ apă filtrată. Într-o treime dintre staţii, atat in amonte cat si in aval de gura
de evacuare a canalului apelor de racire, dar cu precadere în staţiile situate în partea
din aval a penei de apă cu temperaturi modificate nu s-a capturat nici un fel de larve.
Diferentele prezentate mai sus (in ceea ce priveste numarul mediu de larve pe unitatea
de volum de apa filtrata) se explica prin faptul ca aceste larve sunt antrenate
discontinuu in masa apei, de catre fluviu.

Larve Alosa / 100 m³

Larve Alosa / m³

Total larve (ind.)

Alte sp. (ind.)

Larve Alosa (ind.)

3

V (volum) [m ]

L (distanta) [m]

N2

A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D

N1

Secţiune

10 V. 2011
10 V. 2011
10 V.2011
10 V. 2011
10 V. 2011
10 V. 2011
10 V. 2011
11 V. 2011
11 V. 2011
11 V. 2011
11 V. 2011
11 V. 2011
11 V. 2011
11 V. 2011

Staţia

Data

Tabel D.5.3.1.
Abundenţa relativă a scurgerii larvelor de scrumbie pe Dunăre (Alosa immaculata) în
zona de deversare în Dunăre a canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă în 2011

mal drept
123811 133023 247,554 48,8236
1
0
1
0,0205
2,0
mijloc
133023 141014 214,742 42,3523
0
0
0
0,0000
0,0
mal stâng
141014 150114 244,545
48,23
1
0
1
0,0207
2,1
mal stâng
150114 158567 227,158 44,8009
1
0
1
0,0223
2,2
centru stânga
158567 166767 220,359
43,46
1
0
1
0,0230
2,3
centru dreapta 166767 175150 225,277 44,4299 13
0
13
0,2926
29,3
mal drept
175150 180690 148,877
29,362
3
0
3
0,1022
10,2
mal drept
180690 188402 207,245 40,8736
0
0
0
0,0000
0,0
centru dreapta 188402 196966 230,141 45,3892
1
0
1
0,0220
2,2
centru stânga
196966 203283 169,757 33,4801
0
0
0
0,0000
0,0
mal stâng
203283 212097 236,859 46,7142
0
0
0
0,0000
0,0
mal stâng
212097 221283 246,856 48,6858
1
0
1
0,0205
2,1
mijloc
221283 230617 250,833 49,4702
0
0
0
0,0000
0,0
mal drept
230617 238214 204,154 40,2641
3
0
3
0,0745
7,5
TOTAL
3074,355 606,336 25
0
25
Notă. A - 500 m amonte de gura canalului de evacuare a apei de răcire a C.N.E. Cernavodă; B - 500 m
aval de gura canalului de evacuare a apei de răcire a C.N.E. Cernavodă; C - 1000 m aval de gura
canalului de evacuare a apei de răcire a C.N.E. Cernavodă; D – Seimeni; L - distanţa în metri; N1 indexul de început al fluometrului, N2 - indexul de sfârşit al fluometrului; V - volumul în m³.
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Pe baza rezultatelor obținute în primăvara anului 2011, considerăm că cel puțin o parte
din larvele care migrează pasiv din amonte de gura canalului de evacuare a apei de
răcire de la C.N.E. Cernavodă ar putea fi influențate si de apa provenită din canal.
Ceva mai multe larve s-au găsit în apropiere de Seimeni (7,5 larve / 100 m³ apă
filtrată), dar aceste sunt toate abia eclozate de 4 mm cu sacul vitelin mare, vizibil, în
primul stadiu de dezvoltare, ceea ce semnifică că în această zonă ajung icrele purtate
de curent, care (fiind mai rezistente decât larvele) au trecut de zona cu temperaturi
modificate.
Stadiile de dezvoltare ale larvelor de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata)
În ceea ce priveşte lungimile larvelor de scrumbie capturate, măsurate cu şublerul, ele
variază între 4 mm şi 14 mm, marea majoritate a larvelor regăsindu-se în clasa de 4-6
mm. Stadiile de dezvoltare sunt dominate de stadiul I, după scara lui Vladimirov 1953,
în schimb stadiile avansate de dezvoltare sunt reprezentate de un număr extrem de
mic de indivizi. Acest lucru semnifică faptul că la data eşantionării efectuate de noi,
reproducerea adulţilor are loc în amonte de zona studiată, la o distanță redusă de
aceasta. Ouăle sunt fecundate şi purtate de curent timp de cel mult 4 zile (depinde de
temperatura apei), timp în care eclozează şi apar pre-larvele (Fig. D.5.3.1).

Fig. D.5.3.1. Stadiile de dezvoltare ale larvelor de scrumbie capturate din Dunăre in
zona gurii de deversare a canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă (mai 2011).
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Stadiul larvar dominant în probe denotă faptul că locul de reproducere al adulţilor nu
este departe de zona studiată; fie este chiar în zona aflata sub influenţa penei de apa
calda, fie pentru larvele din stadiul I de dezvoltare (stadiul dominant) este situată, în
această perioadă a anului, în amonte la cel mult 4 zile distanţă de curgere a Dunării.
Larvele speciilor genului Alosa migrează pasiv, în pelagic, din amonte de Cernavodă.
.O parte dintre larvele aflate in aria penei de apa calda pot fi afectate în momentul
contactului cu apa provenită din canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă. Această situație poate fi constatată în special în perioade cu ape mari,
când se produce mai lent amestecul apelor Dunării cu cele provenite din canalul de
evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă - după cum reiese și din
rezultatele investigațiilor din luna iulie 2010. Se remarca totusi, ca aceasta perioada a
fost una de fenomene extreme, marcata de ploi torentiale si inundatii, inclusiv in zona
studiata. Cu acea ocazie au fost capturate larve de scrumbie de Dunăre (Alosa
immaculata) în fileele amplasate la fundul Dunării în staţiile situate sub pana de apa cu
temperaturi modificate.
In acelasi timp, rezultatele pescuitului cu fileul ihtioplanctonic în primăvara anului 2011
au aratat ca în partea din amonte a penei de apă cu temperaturi modificate larvele
speciilor din genul Alosa (scrumbie de Dunăre şi rizeafcă) sunt numeroase (în medie
peste 20 indivizi la 100 m³ apă filtrată).
Apreciem că prezenta unei parti din larvele de scrumbie la fundul Dunarii in partea din
aval a zonei cu ape cu temperaturi modificate este efectul mentinerii pe o anumita
distanta a diferenței mai mari de temperaturi (ΔT ≥7º C) dintre cea a apei Dunării și a
apei provenite din canalul de evacuare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
Larvele afectate în zona de contact cu apa de răcire se menţin în stratul de suprafaţă
(în pelagic) fiind purtate de curent, dar după circa 1 km de la locul de deversare
canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă, ele cad spre fundul
Dunării.
In literatura de specialitate este mentionat ca cercetări de tip experimental/ de laborator
realizate în SUA [62] au arătat că stadiile timpurii de viaţă ale scrumbiei americane
(Alosa sapidissima) suferă mortalitate prin şoc termic intre 59 – 100% dacă sunt
expuse timp de cca. 40 minute la un diferenţial de temperatură, ΔT = 7 º C. In acelasi
timp, Electric Power Research Institute (EPRI) realizeaza in perioada 2011-2013 studii
care trebuie sa clarifice de ce speciile de pesti care pot fi afectate de apa de racire
deversate de la centralele electrice par sa fie mult mai tolerante la descarcari termice
decat se observa in studiile de laborator [130].
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Dinamica multianuală a scrumbiei de Dunăre (Alosa immaculata)
Din analiza variaţiei capturilor de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata) în perioada
1920 – 2000 reiese că după anul 1960, datorită perfecţionării uneltelor de pescuit şi
intensificării pescuitului (creşterea efortului de pescuit), capturile de scrumbie de
Dunăre în sectorul românesc al Dunării au înregistrat o creştere, păstrându-se însă
ciclurile de capturi maxime la intervale de 11 – 12 ani (Fig. D.5.3.2.).

Fig. D.5.3.2. Variaţia capturilor de scrumbie de Dunăre din sectorul românesc al
Dunării (1920 - 2000) [53]
În general, evoluția capturilor comerciale de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata)
înregistrată în ultimii 30 de ani (1980 – 2010) în România arată că specia prezintă o
tendință de reducere a dimensiunii populațiilor (.
Considerăm că habitatele din sectoarele Dunării inferioare în care se reproduce specia
Alosa immaculata sunt suficient de mari (și neafectate de funcționarea simultană a
celor patru unități de la C.N.E. Cernavodă) pentru a asigura menținerea speciei pe
termen lung și în condițiile exploatării unităților 3 și 4 în paralel cu funcționarea
unităților 1 și 2 de la C.N.E. Cernavodă.
Având în vedere aspectele detaliate mai sus, ca masura conservativa si pentru
realizarea unei baze de date referitoare la speciile genului Alosa din zona proiectului
recomandam monitorizarea efectului zonei cu apă cu temperaturi modificate asupra
larvelor speciilor genului Alosa care migrează în zona Cernavodă dupa inceperea
lucrarilor de constructie a Unitatilor 3 si 4.
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D.5.4. Specii de amfibieni de interes comunitar prezente în zona inclusă în
rețeaua europeană de arii naturale protejate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) și/sau zonele imediat învecinate cu acesta
(deci existând posibilitatea ca exemplarele aparținând respectivelor specii să fie
prezente, chiar dacă sporadic, și în aria protejată) au fost înregistrate până în prezent:
- 3 specii de amfibieni de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare: Triturus dobrogicus (tritonul dobrogean),
Bombina bombina (buhai de baltă cu burtă roșie) și Pelobates fuscus (broasca
săpătoare brună);
- 4 specii de amfibieni de interes comunitar care necesită o protecție strictă: Hyla
arborea (brotăcel), Bufo (Pseudepidalea) viridis (broasca râioasă verde), Rana
dalmatina (broasca roșie de pădure) și Pelobates syriacus (broasca săpătoare
verde);
- o specie de interes comunitar (Rana ridibunda - broasca de lac mare) și un taxon
hibrid de interes comunitar (Rana kl. esculenta) a căror prelevare din natură si
exploatare fac obiectul măsurilor de management.
Conform rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 - 2011, funcționarea
Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, nu afectează evoluția numerică a populațiilor de
specii de amfibieni de interes comunitar pentru a căror conservare a fost desemnat
situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”. În consecință, procentul estimativ al populațiilor
afectate de implementarea proiectului este 0 (zero) %. Considerăm că suprafețele
habitatelor caracteristice speciilor de amfibieni de interes comunitar sunt suficient de
mari pentru a asigura menținerea speciilor pe termen lung.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta
dinamica, evoluția numerică a populațiilor aparținând speciilor de amfibieni de interes
comunitar existente în perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele Dunării”.
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D.5.5. Specii de reptile de interes comunitar prezente în zona inclusă în rețeaua
europeană de arii naturale protejate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) și/sau zonele imediat învecinate cu acesta
(deci existând posibilitatea ca exemplarele aparținând respectivelor specii să fie
prezente, chiar dacă sporadic, și în aria protejată) au fost înregistrate până în prezent:
- 3 specii de reptile de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare, respectivele specii aparținând și categoriei “specii
de interes comunitar care necesită o protecție strictă”: Testudo graeca (testoasa
dobrogeană), Emys orbicularis (testoasa de apă) și Elaphe quatuorlineata
(balaurul)
- 8 specii de reptile de interes comunitar care necesită o protecție strictă: Lacerta agilis
(sopârla de câmp), Lacerta viridis (gusterul comun), Lacerta trilineata (gusterul
vărgat), Podarcis taurica (sopârla de iarbă), Podarcis muralis (sopârla de ziduri),
Natrix tessellata (sarpele de apă), Coronella austriaca (sarpele de alun),
Coluber caspius (sarpele rău)
Conform rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 - 2011, funcționarea
Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, nu afectează evoluția numerică a populațiilor de
specii de reptile de interes comunitar pentru a căror conservare a fost desemnat situl
ROSCI0022 “Canaralele Dunării”. În consecință, procentul estimativ al populațiilor
afectate de implementarea proiectului este 0 (zero) %. Considerăm că suprafețele
habitatelor caracteristice speciilor de reptile de interes comunitar sunt suficient de mari
pentru a asigura menținerea pe termen lung a speciilor de reptile de interes comunitar.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta
dinamica, evoluția numerică a populațiilor aparținând speciilor de reptile de interes
comunitar existente în perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele Dunării”.
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D.5.6. Specii de păsări de interes comunitar prezente în zona inclusă în rețeaua
europeană de arii naturale protejate
În sectorul Seimeni - Hârșova a fluviului Dunărea există două Arii de Protecție Specială
(SPA) (care se suprapun parțial cu situl ROSCI0022 - “Canaralele Dunării”): ”Allah Bair
- Capidava” – (ROSPA0002) și ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017). În aceste
două SPA au fost identificate în total 44 specii de păsări pentru a căror conservare
este necesară desemnarea de Arii de Protecție Specială, dintre care:
- 43 specii sălbatice de păsări a căror conservare necesită desemnarea Ariilor de
Protecție Specială sunt prezente și în aria protejată ”Allah Bair - Capidava”
(ROSPA0002);
- 39 specii sălbatice de păsări a căror conservare necesită desemnarea Ariilor de
Protecție Specială prezente și în aria protejată ”Canaralele de la Hârşova”
(ROSPA0017).
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
activitatea Unităților 1 și 2 nu afectează speciile de păsări de interes comunitar din
siturile ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”), ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
și/sau ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017). De asemenea, considerăm că nici
funcționarea simultană a celor 4 unități ale CNE Cernavodă nu va afecta speciile
de păsări de interes comunitar din siturile ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”), ”Allah
Bair - Capidava” (ROSPA0002) și/sau ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017).
D.5.7. Specii de mamifere de interes comunitar prezente în zona inclusă în
rețeaua europeană de arii naturale protejate
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) a fost semnalată o singură specie de
mamifer de interes comunitar: vidra (Lutra lutra). Specia de mamifer nominalizată mai
sus nu este prezentă pe suprafața planului / proiectului și nu a fost observată nici în
imediata apropiere a planului / proiectului, nici în zona acvatică cu temperaturi
modificate de apele provenite din canalul evacuare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă.
Considerăm că funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu afectează
evoluția numerică a populației de Lutra lutra pentru a cărei conservare a fost desemnat
situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”. În consecință, procentul estimativ al populației
afectate de implementarea proiectului este 0 (zero) %.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta
dinamica, evoluția numerică a populației aparținând speciei de interes comunitar Lutra
lutra menționată din perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele Dunării”.
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D.6.
Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin
integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar
{ conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 6. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Situl ROSCI0022 (Canaralele Dunării) este dominat net de două categorii de medii de
viață: zone umede (cca 36% din suprafața sitului – majoritatea acestei categorii fiind
reprezentată de fluviul Dunărea) și zone forestiere (cca 60% din suprafața sitului – cel
mai reprezentativ fiind – atât la nivelul sitului, dar și la nivel național – fiind habitatul
reprezentat de galeriile de salcie si plop).
Din investigațiile realizate în perioada 2010 – 2011 reiese că dintre cele două categorii
de medii de viață, funcționarea unităților U1 și U2 ale C.N.E. Cernavodă nu afectează
zonele forestiere. Prognozăm că nici exploatarea unităților U3 și U4 ale C.N.E.
Cernavodă nu le va afecta pe acestea.
În ceea ce privește zonele umede, funcționarea unităților de la C.N.E. Cernavodă ar
putea afecta în anumite condiții o parte din componentele biotice ale ecosistemului lotic
(ape curgătoare), după cum urmează:
- prin favorizarea dezvoltării populațiilor aparținând speciilor genului Corbicula (moluște
exotice, ajunse în corpurile acvatice în urma unor activității antropice legate de
transportul naval);
- posibilul efect al apei calde evacuate de CNE Cernavodă asupra unei părți a larvelor
şi stadiilor timpurii a puietului de Alosa sp. (scrumbie de Dunăre şi rizeafcă)
provenite din ouă depuse la cca 300 km amonte de ROSCI0022 - în perioadele
de primăvară târzie și vară caracterizate prin nivele mari ale Dunării (situație
generatoare a fenomenului de strat de apă cu temperaturi mai mari care se
păstrează la suprafața fluviului pe o distanță de mai multe sute de metri între
gura de vărsare a canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă și Seimeni).
D.6.1. Macronevertebratele acvatice
Dintre amfipode, care formează majoritatea organismelor din eșantioanele prelevate,
exemplerele aparținând speciei Corophium curvispinum construiesc tuburi din mâl sau
nisip mâlos, pe care le fixeaza de obiectele submerse. Tuburile sunt fixate și pe valvele
cochiliilor de Dreissena polymorpha, din studiile realizate reieșind o corelație între
aceste două specii. Astfel, C. curvispinum este prezentă doar în punctele unde a fost
înregistrată și D. polymorpha - cochiile acestora din urmă oferind atât un substrat
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pentru fixare a tuburilor de C. curvispinum cat si un habitat specific, pentru hrănirea
acestor amfipode cu detritusul acumulat în zonele acoperite de D. polymorpha.
În ceea ce privește populația de Corbicula fluminea, aceasta are un potențial
reproductiv ridicat: un individ adult poate produce peste 68.000 de larve pediveligere
(ultimul stadiu larvar) pe an. Ca urmare aceasta specie poate constitui densităti foarte
mari în perioade scurte de timp. Adulții pot crește până la 50-70 mm și trăiesc între 3 și
4 ani [38]. Ținând cont de potențialul invaziv ridicat al acestei specii, subliniem
importanța studiilor de monitorizare a dinamicii acestei specii, în paralel cu dinamica
distribuției speciei autohtone Dreissena polymorpha.
Populația acestei specii prezintă cele mai mari abundențe în canalul de evacuare
(stația P0), ajungându-se la 1960 de indivizi/m2 (in luna martie 2011). In ultima
campanie de prelevare (mai 2011), în stația P0 au fost identificate abundențe de 300
indivizi/m2 – cele mai mici de pe parcursul intreagii perioade studiate. În stațiile din
aval, odată cu îndepărtarea de locul unde este maximă diferența de temperatura dintre
apa Dunării și apa de răcire de la C.N.E. Cernavodă, numărul de indivizi aparținând
acestei specii scade. În mai 2011, în stația situată cel mai departe de canalul de
evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă nu au mai fost găsiți indivizi de
Corbicula (Fig. D.6.1.1.).

indivizi Corbicula fluminea/m2

2500

2000

august_2010

1500

noiembrie 2010
martie 2011
1000

mai 2011

500

6Du
na
re
a
1Ca
pi
da
va
St
at
ia

en
i

S

2Se
im

P3
D

St
at
ia

S

S
5Ra
4Am
so
va
on
te
Ev
P
ac
0ua
Ca
re
na
lE
St
at
va
ia
cu
3ar
Av
e
al
Ev
ac
ua
re

0

Fig. D.6.1.1. Abundența numerică a speciei Corbicula fluminea în sectorul Rasova –
Capidava a fluviului Dunărea.
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Din datele colectate până în prezent se poate observa că abundența acestei specii
este mică în stațiile de prelevare situate în amonte de gura canalului de evacuare a
apei de racire de la C.N.E. Cernavodă (15 indivizi/m2), specia fiind identificată numai
într-una dintre cele două stații: în punctul din amonte, cel mai îndepărtat de gura
canalului de evacuare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă (și anume stația
Rasova) nu au fost găsite exemplare de C. fluminea in nici unul dintre cele patru
sezoane analizate.
În ceea ce privește specia Dreissena polymorpha, în luna mai specia este prezentă în
cinci dintre stațiile investigate, toate localizate în aval de gura canalului de evacuare a
apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă. În campaniile de colectare organizate anterior
(august și noiembrie 2010) această specie a fost identificată atât în stațiile situate în
aval de gura de evacuare a apei de răcire, cât și în cele din amonte. Cel mai mare
număr de indivizi pe unitatea de suprafață a fost observat în statia S6, in dreptul
localității Dunărea: 665 indivizi/m2 (în luna martie 2011). In luna mai, abundenta
maximă (112 indivizi/m2 ) a fost înregistrată în statia P3.
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Fig. D.6.1.2. Abundența numerică a speciei Dreissena polymorpha în sectorul Rasova
– Capidava a fluviului Dunărea.
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În perioada de vară, toamnă și iarnă s-a observat că la Capidava (S1), numărul
indivizilor din cele doua specii (Dreissena polymorpha și Corbicula fluminea) este
aproximativ asemănător, situatie utila pentru a observa, în perioada de monitorizare
multianuală, dacă specia Corbicula fluminea se extinde sau nu în aval de gura de
evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă și dacă acest fenomen
influențează dinamica speciei autohtone Dreissena polymorpha. În acest sens se
poate observa că în martie 2011 specia autohtonă nu mai este prezentă în această
stație (Fig. D.6.1.2.), în schimb populația de C. fluminea prezintă creșteri ale
abundenței, atingand o densitate de 210 indivizi/m2 (Fig. D.6.1.1.). În S1 (Capidava –
stația cea mai indepartată de gura canalului de evacuare a apelor de răcire de la
C.N.E. Cernavodă), în luna martie, 2011, temperatura, la adancimea de la care au fost
colectate probele de macronevertebrate bentonice este mai mare doar cu 0.79 grade
celsius față de S5 – Rasova (cel mai indepartat punct de prelevare din amonte de gura
canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă). Diferențele de
temperatură între stații, în luna martie, la adâncimea de la care au fost prelevate
probele de macronevertebrate acvatice nu sunt semnificative (ANOVA, p>0.05). În mai
2011, nu au mai fost identificați indivizi din specia Corbicula fluminea, în schimb este
semnalată prezența speciei autohtone Dreissena polymorpha (cu o abundență de 8
indivizi/m2).
Având în vedere rezultatele investigațiilor de teren realizate în perioada vară 2010 –
primăvară 2011, nu se poate concluziona că specia autohtona (Dreissena polymorpha)
ar fi înlocuită de cea alohotonă (Corbicula fluminea) datorita influenței zonei cu ape cu
temperaturi modificate. Chiar dacă în stațiile cu abundențe ridicate ale speciei
Corbicula fluminea, numărul indivizilor de Dreissena polymorpha este mic (sau chiar
este observata lipsa acesteia în anumite perioade ale anului), eventuala presiune
exercitată de specia alohtonă nu poate fi singurul factor responsabil pentru această
dinamică a speciilor. Canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă
poate reprezenta însă un rezervor pentru Corbicula fluminea, unde aceasta specie
alohtonă găseste conditii propice de dezvoltare chiar și în timpul iernii, de unde se
poate dispersa pasiv, cu ajutorul curenților Dunării în aval. Chiar și in acest caz
efectivele scad mult, de la 1960 indivizi/m2 în stația P0 (canalul de evacuare a apelor
de răcire de la C.N.E Cernavodă) la 461 indivizi/m2 la stația S2 (în dreptul localității
Seimeni) și 219 indivizi/m2 la stația S1 (în dreptul localității Capidava) (Fig. D.6.1.1.). În
perioada de primăvară (mai 2011) abundența acestei specii alohtone este considerabil
mai mică în comparație cu alte sezoane ale anului.
In concluzie, impactul penei de apa calda asupra speciilor invazive studiate este
nesemnificativ in situatia functionarii Unitatilor 3 si 4, sursa principala de dezvoltare a
acestora fiind deja stabilita prin studiile de specialitate pentru zona Dunarii si zona
costiera si fiind reprezentata de fenomenul de eutrofizare [132].
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D.6.2. Pești
În sectorul de Dunăre investigat, aparținând ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”, au fost
observate până în prezent 52 specii de peşti [55], dintre care 35 specii au fost
identificate prin pescuit de studiu în perioada vară 2010 – primăvară 2011 (Fig.
D.6.2.1) - dintre acestea 28 sunt specii de fund şi 7 sunt specii pelagice (Anexa
D.8.6.1.).

Fig. D.6.2.1. Aspecte privind spectrul de specii capturate în cursul unei etape de
pescuit de studiu în stațiile de la Km 279 și 292.5 (27 – 28 iulie 2010).
Majoritatea covârșitoare speciilor sunt prezente constant în ROSCI0022 (Canaralele
Dunării), chiar dacă numărul lor variază de la sezon la sezon, funcție de biologia
speciilor respective. Astfel cele mai multe specii au fost observate în perioada de vară
(27 specii - Anexa D.6.2.1.), iar cel mai mic număr de specii a fost înregistrat în
perioada de iarnă (8 specii - Anexa D.6.2.1.).
Câteva specii sunt prezente temporar în ROSCI0022 (Canaralele Dunării), în
perioadele lor de reproducere, cum sunt în primul rând speciile care migrează din
Marea Neagră până în această zonă (respectiv și în sectoare ale Dunării situate în
amonte de acest sit Natura 2000), cum sunt: scrumbia de Dunăre (Alosa immaculata),
rizeafca (A. tanaica), respectiv și sturionii. Dintre acestea, scrumbia de Dunăre (A.
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immaculata) are cea mai importanţă zonă de reproducere din România între Călăraşi şi
Brăila – inclusiv în ROSCI0022 (Canaralele Dunării). Adulții acestei specii nu se
hrănesc în perioada de reproducere, iar după depunerea icrelor, majoritatea
covârșitoare a reproducătorilor mor – în consecință, această specie reprezintă o parte
a spectrului trofic al speciilor ihtiofage și necrofage într-o perioadă limitată la câteva
luni (în general între aprilie și august, însă această funcție în rețeaua trofică este mai
relevantă în mijlocul respectivei perioade, adică din mai până în iulie).
Prezența unei biomase crescute a speciilor din genul Corbicula, posibil avantajate de
apa cu temperaturi modificate (din zona situată în aval de gura canalului de evacuare a
apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă), atrage o parte a speciilor de pești bentofagi
(care consumă specii prezente pe fundul apei), iar numărul mai mare de pești din
canalul de evacuare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă și din zona cu
temperaturi modificate atrage și un număr mai mare de pești prădători – fenomen
demonstrat și de faptul că aceste zone (cea cu apă caldă, și cea cu acumulări de
moluște din genul Corbicula) sunt preferate și de un număr mult mai mare de pescari
amatori, în comparație cu alte sectoare ale fluviului.
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D.6.3. Păsări
În perioada 2010 – 2011, în sectorul dintre Rasova și Capidava a văii Dunarii au fost
identificate până în prezent 116 specii de păsări (Anexa D.8.9.1.), printre care 41
specii care fac parte din grupul de păsări acvatice – dintre acestea 28 specii de păsări
acvatice fiind prezente mai frecvent/constant (cel puțin în anumite perioade ale anului)
în zona sectorului de fluviu în care este și zona cu temperaturi modificate (Fig.
D.6.3.1.).

Fig. D.6.3.1. Compoziţia cantitativă şi calitativă a păsărilor acvatice din cele cinci
sectoare ale zonei studiate în perioada estivală.
Dintre păsările acvatice, care au fost observate hrănindu-se în zonele de mal şi pe
cursul Dunării şi aglomerându-se pe malurile fluviului sau pe ostroave, 8 specii au
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efective mai importante (Fig. D.6.3.2.). Cele mai mari efective de păsări acvatice s-au
înregistrat în perioada estivală pe sectorul de Dunăre cuprins între canalul de evacuare
a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă şi localitatea Seimeni. În celelalte sezoane
ale anului, efectivele erau de aproximativ aceeași dimensiune ca și cele de pe alte
sectoare ale fluviului cu aceleași caracteristici de habitat ca și cea din sectorul
investigat în prezentul studiu (Fig. D.6.3.3.).

Fig. D.6.3.2. Efectivele a 8 specii de păsări acvatice pe sectoarele de Dunăre studiate.
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Fig. D.6.3.3. Harta habitatelor din zona din aval de Cernavodă şi distribuţia
aglomerărilor de păsări acvatice
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D.6.4. Alte grupuri de vertebrate acvatice și semiacvatice
În ceea ce privește alte grupuri de vertebrate acvatice și semiacvatice (amfibieni,
reptile și mamifere) acestea au efective de aproximativ aceeași dimensiune ca și cele
de pe alte sectoare ale fluviului cu aceleași caracteristici de habitat ca și cea din
sectorul investigat în prezentul studiu.
Dintre aceste grupuri de vertebrate, doar în cazul anurelor (amfibieni fără coadă în
stadiul de adult) aveau populații mai mari în habitate cu ape stagnante de mică
adâncime atât în amonte de canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă, cât și în aval de acesta, dar la mare distanță de canal (de exemplu, în
zone inundabile de pe malul drept al Dunării aproximativ în dreptul localității Tichilești
(jud. Constanța). Însă tipul respectiv de habitat (cu bălți întinse pe suprafețe mari, cu
vegetație acvatică și semiacvatică bogată etc.) nu sunt prezente în zona de mal a
sectorului de râu unde este pana de apă cu temperaturi modificate.
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D.7.
Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de
interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri
de management
{conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 7. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă este situat astfel față
de siturile incluse în rețeaua europeană de arii protejate naturale de interes comunitar
din sectorul Cernavodă – Hârșova a fluviului Dunărea:
- situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”: aria protejată include cca 700 m din
partea din aval a canalului de pământ la capătul căruia apa de răcire
debușează în Dunăre;
- situl ROSPA0002 “Allah Bair - Capidava”: limita sudică a ariei protejate se află la
cca 6,5 km aval de locul de debușare a apei de răcire în Dunăre;
- situl ROSPA0017 “Canaralele de la Hârșova”: limita sudică a ariei protejate se
află la peste 33 km aval de locul de debușare a apei de răcire în Dunăre.
Dintre aceste trei arii naturale protejate de interes comunitar, niciuna nu are până în
prezent elaborat sau aprobat oficial un plan de management, în consecință nici
obiectivele de conservare ale respectivelor arii naturale protejate de interes comunitar
nu au fost stabilite.
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D.8.
Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale
protejate de interes comunitar, inclusiv evoluții/schimbări
care se pot produce în viitor
{ conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 8. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
D.8.0. Presiunile antropice cu impact asupra starii ecologice a fluviului Dunarea
in zona de interes a proiectului
Planul de management al bazinului hidrografic reprezintă instrumentul pentru
implementarea Directivei Cadru Apă reglementat prin Articolul 13 şi anexa VII şi are
drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de apă precum şi protecţia
ecosistemelor acvatice, având ca obiectiv principal atingerea unei „stări bune” a apelor
de suprafaţă şi subterane.
Planul de management bazinal este în strânsă corelaţie cu dezvoltarea socioeconomică şi prezintă punctul de plecare pentru măsurile de management din toate
ramurile economiei, măsurile de gospodărire a apelor la nivel bazinal şi local şi
evidenţiază factorii majori care influenţează gospodărirea apei într-un bazin hidrografic.
Planul de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic
Dobrogea şi Apelor Costiere a fost publicat aprobat prin HG 80/2011 si publicat in MO
nr 265 bis din 14 aprilie 2011. Din analiza acestui plan a rezultat pentru prezentul
studiu o sinteza a presiunilor antropice semnificative cu impact asupra starii ecologice
a Fluviului Dunarea in zona de interes a proiectului. Astfel presiunile semnificative
identificate in zona investiga si evaluarea impactului acestora sunt prezentate in
continuare.
Surse punctuale şi difuze de poluare semnificativa
Sursele punctuale şi difuze de poluare semnificative identificate in Planul de
Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi
Apelor Costiere constau in special in aglomerarile umane, sursele industriale si
agricole. Lipsa sau insuficienta epurarii apelor uzate conduce la poluarea apelor de
suprafata cu substante organice, care odata ajunse in apele de suprafata incep sa se
degradeze si sa consume oxigen. Poluarea cu substante organice produce un impact
semnificativ asupra ecosistemelor acvatice prin schimbarea compozitiei speciilor,
scaderea biodiversitatii, precum si reducerea populatiilor de pesti sau chiar mortalitate
piscicola in conditiile reducerii drastice a concentratiei de oxigen.
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Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile de nutrienţi se datoreaza:
- surselor punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau
insuficient epurate),
- surselor difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea fertilizanţilor),
- funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare.
O altă problemă importantă de gospodărirea apelor în bazinul Dunării este poluarea cu
nutrienţi (azot şi fosfor), care conduce la eutrofizarea apelor (îmbogăţirea cu nutrienţi şi
creşterea biomasei algale excesive), în special a corpurilor de apă stagnante sau semistagnante (lacuri de acumulare), ceea ce determină schimbarea compoziţiei speciilor,
scăderea biodiversităţii, precum şi reducerea utilizării resurselor de apă (apă potabilă,
recreere etc.).
Prezenta asezarilor umane caracterizeaza zona de Dunare investigata in prezentul
studiu, localitatile reprezentand surse clare de poluare semnificativa avand in vedere
numarul insuficient al statiilor de epurare.
Corpul de apa Chiciu-Isaccea din Bazinul Hidrografic al Fluviului Dunărea, spaţiul
hidrografic Dobrogea, Delta Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere
in care se situeaza zona investigata in cadrul prezentului studiu se caracterizeaza prin
faptul ca este o zona sensibila la concentratiile crescute de nutrienti ale caror sursa de
provenienta a fost mentionata mai sus, o contributie deosebita avand numarul
insuficient al statiilor de epurare din aglomerarile de localitati bazinale si deci
evacuarea de ape uzate urbane, ape industriale si agricole neepurate.
Presiuni hidromorfologice semnificative
Fluviul Dunărea se caracterizează printr-un grad mare de amenajare, datorită lucrărilor
hidrotehnice realizate, determinate de folosinţele pentru care au fost create.
Cele mai importante folosinţe ale fluviului Dunărea sunt reprezentate de:
 Producerea de energie electrică;
 Aparare împotriva inundaţiilor;
 Agricultura;
 Navigatia;
 Urbanizarea.
In conformitate cu Planul de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului
Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere, zona investigata face parte din corpul de apă
Chiciu - Isaccea care este desemnat corp de apă puternic modificat.
Alterarea fizică se referă la lucrări de apărare împotriva inundaţiilor – indiguiri. Corpul
de apă Chiciu - Isaccea prezintă lucrări de indiguire pe aproximativ 92% din lungimea
sa.
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Principalele folosinţe ale indiguirilor sunt apărarea împotriva inundaţiilor şi navigaţia.
Lucrările de indiguire au rol de apărare şi diminuare a efectelor inundaţiilor pentru
terenurile agricole limitrofe, obiectivele socio-economice, drumurile de interes local şi
judetean, localităţi, etc.
Corpul de apă Chiciu - Isaccea se află în ariile protejate: ROSCI0022 - Canaralele
Dunării, ROSPA0039 - Dunăre - Ostroave, ROSPA0002 - Allah Bair - Capidava,
ROSPA0017 - Canaralele de la Hârşova, ROSCI0006 - Balta Mică a Brăilei,
ROSPA0005 - Balta Mică a Brăilei, ROSCI0012 – Braţul Măcin, ROSPA0040 Dunărea Veche – Braţ Măcin, ROSPA0031 - Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie, ROSCI0065 - Delta Dunării.
Corpul de apă Chiciu-Isaccea are legatură cu corpurile de apă subterană, RODL07 –
Lunca Dunării Hârşova-Brăila, ROIL11- Lunca Dunării Olteniţa-Hârşova.
Planul de management stabileste ca lucrările de indiguire au condus la
întreruperea conectivităţii laterale, modificarea habitatelor, diminuarea zonelor
de reproducere a unor specii acvatice şi pierderea altor beneficii oferite de
zonele umede. Totodata, aceasta afectare se va mentine deoarece nu există măsuri
alternative tehnic fezabile pentru înlocuirea folosinţelor actuale.
In concluzie, avand in vedere cele prezentate mai sus, Planul de Management al
Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere a
fost publicat aprobat prin HG 80/2011 si publicat in MO nr 265 bis din 14 aprilie 2011
identifica o serie de presiuni antropice cu impact direct asupra starii de calitate a
Dunarii si asupra biodiversitatii (inclusiv habitatele si speciile de interes conservativ din
zona de Dunare studiata in cadrul prezentului studiu). Aceste presiuni antropice nu
sunt generate de proiectul CNE Cernavoda Unitatile 3 si 4.
D.8.1. Regimul termic și viteza de curgere a apei
Măsurătorile realizate în perioada de vară (iulie – august 2010) au evidenţiat faptul că
pe o distanţă de cca 3 - 3,5 km apele provenite din canalul de deversare a apelor de
răcire de la C.N.E Cernavodă (care la punctul de confluență cu Dunărea au o
temperatură cu cca. 7 °C mai mare decât apa fluviului din amonte), nu se amestecă cu
apa Dunării ci curg la suprafaţă sub forma unui strat care are grosimea de cca. 2 m în
zona de confluență a apelor provenite din canal cu apele Dunării (Fig. D.8.1.1 şi Fig.
D.8.1.6).
Asa cum s-a mentionat si in capitolul D 8.5, trebuie remarcat totusi, ca aceasta
perioada a fost una de fenomene extreme, marcata de ploi torentiale si inundatii,
inclusiv in zona studiata.
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Notă. Măsurători efectuate în 3 - 4 august 2010, la o distanta de cca 150 m de malul drept.

Fig. D.8.1.1. Variaţia în perioada de vară a temperaturii în coloana de apă (la diferite
adâncimi) a Dunării din sectorul Rasova – Capidava
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Considerăm că acest fenomen se datorează faptului că apele cu temperaturi mai
ridicate (cele din canalul de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă) au
densitate mai mică decât temperatura apelor Dunării în amonte de zona de confluență
a canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă cu apele fluviului
(Fig. D.8.1.2.)

Fig. D.8.1.2. Diagrama dependenței densității apei distilate în funcție de temperatură
( modificat după [120] )
Notă. săgeată roșie indică punctul/intervalul temperaturilor mai ridicate (cum sunt cele ale apelor
provenite din canalul de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă), căruia îi corespunde o
valoare mai mică a densității apei (indicată de intersecția liniei punctate roșii cu axul Y); săgeată albastră
indică punctul/intervalul temperaturilor mai reduse (cum sunt cele ale apelor Dunării în amonte de
intersecția cu gura de evacuare a canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă),
căruia îi corespunde o valoare mai mare a densității apei (indicată de intersecția liniei punctate albastre
cu axul Y).

În cazul nivelelor mari ale apelor Dunării (în 4 august 2010, la Cernavodă nivelul
Dunării era de 236 cm), această diferență de densitate (cauzată de diferența de
temperatură de cca 7 °C) are ca efect formarea respectivului strat cu temperatură
modificată pe o distanță de cca 3 - 3,5 km (deci până în zona în care diferența dintre
temperatura apelor provenite din canalul de deversare a apelor de răcire de la C.N.E.
și a apelor fluviului este de cca 2 °C), după care are loc amestecul apelor provenite din
canalul de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. cu apele Dunării. Valoarea
diferentei de temperatura de 2 °C si mai mic de 2 °C este considerata ca neavand
efect asupra vietuitoarelor acvatice.
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Înregistrarea cu ajutorul unui miniloger Vemco a temperaturii apei la suprafaţa Dunării
pe sectorul dintre Capidava (Km 279 ) și 300 m amonte de gura de deversare a
canalului cu apa de răcire de la C.N.E. Cernavodă (Km 296,3) a arătat că în cursul
verii (măsurătoarea fiind realizată pe 27 iulie 2010) diferenţa de temperatură era de 7,4
ºC la interfaţa dintre apa Dunării din amonte şi începutul penei de apă caldă (gura
canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă) (Fig. D.8.1.3.).

Fig. D.8.1.3. Variaţia în perioada de vară a temperaturii apei la suprafaţa Dunării
începând de la localitatea Capidava până în dreptul gurii canalului de deversare a apei
de răcire de la Km 296
Notă. Măsurători efectuate în 27 iulie 2010.

În perioada de toamnă, la nivele mai scăzute ale Dunării (în data de 11 noiembrie
2010, la Cernavodă, nivelul Dunării era de 135 cm), nu mai are loc fenomenul
stratificării datorate diferenței de temperaturi dintre apele Dunării și apele provenite din
canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă. În condițiile apelor cu
nivele scăzute, amestecul apelor de răcire cu apele Dunării începe imediat ce apele de
răcire ajung în fluviu, pana de apă cu temperaturi modificate având o lungime care
variază între 1,5 – 2 km. Măsurătorile de temperatură pe verticală în coloana de apă au
arătat că deja în prima suta de metri după deversare (în staţia S3), temperatura la
suprafaţă (0 – 0,5 m) variază continuu între 16,1 -18,6 º C, apoi în următorul metru de
adâncime variază continuu între 13,6 – 15,5 º C, pentru ca la fundul apei să fie doar cu
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cca, 1,4 º C mai mare decât temperatura nemodificată a Dunării, 12,2 º C (Tabel
D.8.1.).
Tabel. D.8.1.
Variaţia în perioada autumnală (toamnă) a temperaturii apei Dunării în zona de
amestec la 100 m aval de gura canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă
Staţia
H apa [m]
H masurare [m]
Temp [°C]
Viteza max [m/sec]
Oxigen [mg/l]

S3 - 100 m aval de gura canal evacuare – la 20
m de malul drept
0
18,6 18,3
0,26
9,86

0.5
16,5 16,1

1.96
1
15,5 14,6
0,4
9,81

1.5
14,0 13,6
0,38

S3 - 100 m aval de gura
canal evacuare - la cca
150 m de malul drept

1.96

3.7
0

1

2

13.6

12,3 - 12,4

12,2

12,2

0,16
9,77

0,49
9,1

0,46
9,42

0,42
9,53

Notă. Măsurători efectuate în 10 noiembrie 2010 (interval orar: 12: 30 – 12: 50)

Fig. D.8.1.4. Variaţia în perioada de toamnă a temperaturii apei la suprafaţa Dunării
începând de la 100 m amonte de gura de evacuare a apei calde de la C.N.E.
Cernavodă (Km 296,1) până în dreptul localităţii Dunărea
Notă 1. Originea graficului pe abscisa corespunde km 296,1.
Notă 2. Măsurători efectuate în 12 noiembrie 2010 (interval orar: 11:17 – 11:53)
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În perioada de toamnă, la nivele mai scăzute ale Dunării (în data de 11 noiembrie
2010, la Cernavodă, nivelul Dunării era de 135 cm), nu mai are loc fenomenul
stratificării datorate diferenței de temperaturi dintre apele Dunării și apele provenite din
canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă. În condițiile apelor cu
nivele scăzute, amestecul apelor de răcire cu apele Dunării începe imediat ce apele de
răcire ajung în fluviu, pana de apă cu temperaturi modificate având o lungime care
variază între 1,5 – 2 km. Măsurătorile de temperatură pe verticală în coloana de apă au
arătat că deja în prima suta de metri după deversare (în staţia S3), temperatura la
suprafaţă (0 – 0,5 m) variază continuu între 16,1 -18,6 º C, apoi în următorul metru de
adâncime variază continuu între 13,6 – 15,5 º C, pentru ca la fundul apei să fie doar cu
cca, 1,4 º C mai mare decât temperatura nemodificată a Dunării, 12,2 º C (Tabel
D.8.1.).
Tabel. D.8.1.
Variaţia în perioada autumnală (toamnă) a temperaturii apei Dunării în zona de
amestec la 100 m aval de gura canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă
Staţia
H apa [m]
H masurare [m]
Temp [°C]
Viteza max [m/sec]
Oxigen [mg/l]

S3 - 100 m aval de gura canal evacuare – la 20
m de malul drept
0
18,6 18,3
0,26
9,86

0.5
16,5 16,1

1.96
1
15,5 14,6
0,4
9,81

1.5
14,0 13,6
0,38

S3 - 100 m aval de gura
canal evacuare - la cca
150 m de malul drept

1.96

3.7
0

1

2

13.6

12,3 - 12,4

12,2

12,2

0,16
9,77

0,49
9,1

0,46
9,42

0,42
9,53

Notă. Măsurători efectuate în 10 noiembrie 2010 (interval orar: 12: 30 – 12: 50)

În perioada de iarnă, la nivele mari ale Dunării (în data de 21 ianuarie 2011, la
Cernavodă, nivelul Dunării era de 386 cm), la fel ca și în luna august, are loc formarea
respectivului strat cu temperatură modificată pe o distanță de cca 3 – 3,5 km (deci
până în zona în care diferența dintre temperatura apelor provenite din canalul de
deversare a apelor de răcire de la C.N.E. și a apelor fluviului este de cca 2 °C), după
care are loc amestecul apelor provenite din canalul de deversare a apelor de răcire de
la C.N.E. cu apele Dunării (Fig. D.8.1.5.).
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Fig. D.8.1.5. Variaţia în perioada de iarnă a temperaturii apei la suprafaţa Dunării
începând de la 1,5 km amonte de gura de evacuare a apei calde de la C.N.E.
Cernavodă (Km 297,5) până în dreptul localităţii Dunărea (Km 286,5).
Notă 1. Originea graficului de pe abscisa corespunde km 297,5.
Notă 2. Măsurători efectuate la data de 21 ianuarie 2011 (nivelul Dunării la Cernavodă 386 cm).

În perioada vernală (primăvară), la nivelele mai scăzute ale Dunării (la începutul lunii
mai 2011, la Cernavodă, nivelul Dunării era de 103 cm), la fel ca și în luna noiembrie
2010, nu mai are loc fenomenul stratificării datorate diferenței de temperaturi dintre
apele Dunării și apele provenite din canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă, pana de apă cu temperaturi modificate având o lungime care variază între
1,5 – 2 km. Măsurătorile de temperatură pe verticală în coloana de apă au arătat că
deja în prima suta de metri după deversare (în staţia S3 mal drept - Dunare km 295,9),
diferența de temperatură dintre apele Dunării (amonte de gura canalului de evacuare a
apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă) și apele amestecate deja în zona gurii
canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă este de 4,3 ºC.(Fig. D
8.1.6)
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Fig. D.8.1.6. Diferenţa de temperatură (ΔT) la interfaţa dintre efluent (pana de apă cu
temperaturi modificate) şi Dunărea din amonte în diferite sezoane ale anului.
Notă1. Originea graficului pe abscisa corespunde km 296.1
Notă2. Originea graficului este asociata temperaturii de referinta. Ca atare, diferentialul in origine (ΔT)
este egal cu 0 (zero) pentru fiecare anotimp
Notă3. Nivelul Dunării la Cernavodă: august 2010: 236 cm; noiembrie 2010: 135 cm; ianuarie 2011: 386
cm; mai 2011: 103 cm.

În perioada prevernală (primăvară timpurie), la nivelele mai scăzute ale Dunării (în data
de 16 martie 2011, la Cernavodă, nivelul Dunării era de 155 cm), la fel ca și în luna
noiembrie 2010, nu mai are loc fenomenul stratificării datorate diferenței de temperaturi
dintre apele Dunării și apele provenite din canalul de evacuare a apelor de răcire de la
C.N.E. Cernavodă. Măsurătorile de temperatură pe verticală în coloana de apă au
arătat că deja în prima suta de metri după deversare (în staţia S3 mal drept - Dunare
km 295,9 ), temperatura la suprafaţă (0 – 0,5 m) variază continuu între 19,0 - 19,8 º C,
apoi în următorul metru de adâncime continuă să varieze între 12,5 – 18,6 º C, pentru
ca la fundul apei să fie deja cu cca. 0,27 º C mai mare decât temperatura ne modificată
a Dunării, 6,03 º C, masurata in amonte de gura de evacuare a apei de racire. (Tabel
D.8.2.).
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Tabelul D.8.2.
Variaţia în perioada prevernală (primăvară timpurie) a temperaturii apei Dunării în zona
de amestec la 100 m aval de gura canalului de deversare a apelor de răcire de la
C.N.E. Cernavodă
Staţia
H apă [m]
H măsurare [m]
Temp [°C]
Viteza max [m/sec]

S3D - 100 m aval de gura canal evacuare – la 117
m de malul drept

S3 M - 100 m aval de gura
canal evacuare - la 228 m
de malul drept

3,5
0
19.0 - 19,8
0,24

1
12.5 –
18.6
0.18

2
6.8 –
13.1
0,3

3.2
3
6.4 –
6.77
0,26

3,5

0

6.3

6.22

0,16

0,37

1

2

6.21
0,35

6.04
0,32

Notă. Măsurători efectuate în 16 martie 2011 (interval orar: 14:30 – 15:10)

Lățimea penei de apă cu temperaturi modificate
Pentru determinarea lățimii penei de apă cu temperaturi modificate au fost înregistrate
cu un miniloger mobil temperaturile de la suprafaţa Dunării în următoarele trei secţiuni
ale fluviului:
- la 300 m amonte (Km 296,3) de gura canalului de evacuare a apelor de răcire de la
C.N.E. Cernavodă (Fig. D.8.1.7.);
- la 150 m aval (Km 295,85) de gura canalului de evacuare a apelor de răcire de la
C.N.E. Cernavodă (Fig. D.8.1.8.);
- în dreptul localității Seimeni (Km 292,5) – zona în care începe să fie neglijabilă
diferența de temperatură dintre apele Dunării și apele din pana de apă cu
temperaturi modificate (Fig. D.8.1.9.).
Pe baza acestor investigații rezultă că pana de apă cu temperaturi modificate
(generată de apele provenite din canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă) are o lățime care variază de la 300 m la cca 400 m (Fig. D.8.1.8.) în zona
de evacuare și se reduce la cca 50 m în dreptul localității Seimeni (zonă în care
diferența dintre temperatura apelor provenite din canalul de deversare a apelor de
răcire de la C.N.E. și a apelor fluviului este de doar cca 2 °C).

© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. D8 - pag. 11

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

Fig. D.8.1.7. Variaţia temperaturii apei la suprafaţa Dunării pe secţiunea situată la 300
m amonte de gura canalului de evacuare a apei de răcire (Km 296,3)
Notă. Măsurători efectuate în 27 iulie 2010.
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Fig. D.8.1.8. Variaţia temperaturii apei la suprafaţa Dunării pe secţiunea situată la 150
m aval de gura canalului de evacuare a apei de răcire (Km 295,85)
Notă. Măsurători efectuate în 27 iulie 2010.
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Fig. D.8.1.9. Variaţia temperaturii apei la suprafaţa Dunării pe secţiunea de la Seimeni
(Km 292,5)
Notă 1. Măsurători efectuate în 27 iulie 2010.
Notă 2. Originea graficului pe abscisa (valoarea 0) reprezinta mal drept.
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Viteza de curgere a apei
La începutul lunii august 2010 viteza de curgere a apei la ieşirea din canalul de
deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă este mai mică decât cea a
Dunării (Fig. D.8.1.10). La confluenţa canalului de deversare a apelor de răcire de la
CNE Cernavodă cu fluviul viteza apei este intermediară între cea din amonte și cea din
canal. Abia la 1,5 Km în aval de confluenţă viteza de curgere recapătă profilul pe
verticală din amonte de confluenţă.
Apreciem că acest fenomen care face ca viteza de curgere la confluenţă să fie
aproape constantă pe toată coloana de apă determină o curgere aproape laminară
care favorizează ne-amestecarea apelor şi curgerea lor pe o distanţă de aproape 2 Km
sub forma unor straturi suprapuse având temperaturi distinct diferite.
Nota. Precizam ca perioada determinarilor de viteza a fost caracterizata prin fenomene
meteorologice extreme, soldate cu inundatii masive in zona Cernavoda.
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Efecte ale amestecării diferențiate, în diferite sezoane ale anului, a apelor
provenite din canalul de evacuare a apelor de răcire ale C.N.E. Cernavodă cu
apele fluviului Dunărea
La nivele scăzute ale Dunării (toamna și primăvara) amestecul apelor fluviului cu apele
provenite din canalul de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă are loc
imediat după ce apa de răcire ajunge în fluviu. Acest fenomen are următoarele
consecințe:
● diferența de temperatură (dintre efluent şi apele Dunării) scade repede deja în
zona de confluență a apelor de răcire cu cele ale fluviului (în imediata
apropiere a gurii canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă);
● zona cu temperaturi modificate (zona în care apele au temperaturi cu cel puțin
2 ºC mai mari față de temperatura apelor fluviului în amonte de gura
canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă) are o
lungime de cca 1,5 - 2 km.
La nivele mari ale Dunării (vara, iarna și perioada prevernală – perioada de la sfârșitul
iernii și începutul primăverii) amestecul apelor fluviului cu apele provenite din canalul
de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă are loc treptat, un strat de apă
de cca 2 m grosime păstrandu-se la suprafața fluviului pe o distanță mai mare (în
comparație cu situația constatată în perioada de toamna și primăvara). Acest fenomen
are următoarele consecințe:
● diferența de temperatură (dintre efluent şi apele Dunării) scade mai lent în
aval de zona de confluență a apelor de răcire cu cele ale fluviului;
● zona cu temperaturi modificate (zona în care apele au temperaturi cu cel puțin
2 ºC mai mari față de temperatura apelor fluviului în amonte de gura
canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă) are o
lungime de cca 3 - 3,5 km.
De asemenea, diferența dintre temperatura apelor provenite din canalul de deversare a
apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă și temperatura apelor fluviului variază în
funcție de sezon, după cum urmează:
● toamna si primavara, în perioade cu ape scăzute ∆T este de cca 3,5 ºC
(toamna) – 4,3 ºC (primăvara), amestecul realizându-se în imediata
apropiere de punctul confluență dintre apele de răcire și apele fluviului,
lungimea zonei cu temperaturi mai mari de 2 ºC fiind de cca 1,5 - 2 km
(Fig. 8.1.4. și Fig. 8.1.6);
● iarna, perioada prevernala si vara, în perioade cu ape mari (∆T este de cca 7
ºC, dar datorită faptului că există o stratificare a apelor cu temperaturi
diferite (cu stratul de apă cu temperaturi mai mari “curgând” la suprafața
fluviului (pe o lungime de cca 3 – 3,5 km; a se vedea Fig. 8.1.3., 8.1.5 și
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8.1.6) până în zona în care diferența de temperatură este similară cu cea
existentă în perioada de primăvară și toamnă – zonă în care are loc
amestecul apelor fluviului cu cele provenite din canalul de deversare a
apelor de răcire).
Elemente care confirmă aceste situații se regăsesc și în rapoartele investigațiilor
realizate anterior prezentului studiu, cum sunt cele ale lucrării numite generic Studiu de
Biota [121] (Anexa D.8.1.2).
Fenomenul stratificării apelor datorată diferenței de densitate ale apelor cu temperaturi
diferite a fost observată și în țară [26], și în cazul apelor de răcire deversate de centrale
nucleare din alte țări, fiind realizate și modelări ale fenomenului în vederea studierii
caracteristicilor penei de apă cu temperaturi modificate (Fig. D.8.1.11.).

Fig. D.8.1.11. Secțiune transversală prin pana de apă cu temperaturi modificată
realizată pe bază de modelare CFX-5.
Notă. Temperatura exprimaă în ºK (Kelvin). Sursă [77].
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Tabelul Tabelul D.8.3.
Valori ale nivelelor maxime, medii și minime caracteristice lunare multi-anuale la
Cernavodă, pe anii 1921 – 2003.

Notă. Sursă tabel: GeoEcoMar și INHGA [64].

De asemenea, conform concluziilor raportului final al studiului elaborat de Institutului
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină
(GeoEcoMar), sub coordonarea prof. Dr. M. T. Gomoiu și finalizat în anul 2005 [104],
pericolul major la adresa componentelor de mediu nu este legat de creșterea de
temperatura în sine deoarece atunci când unitatea începe să funcționeze temperatura
crește treptat, astfel încât majoritatea organismelor se pot acomoda cu noile
temperaturi în timp ce organismele care nu toreleaza temperaturile crescute pot evada
din zona a cărei temperatură ambientală se modifică treptat. Pericolul unor mortalități
în masa apare numai în timpul iernii când temperaturile normale ale apei Dunarii sunt
foarte scăzute și C.N.E. Cernavodă lucrează în regim de recirculare a apei de răcire.
Acest regim de lucru determină diferențe mai mari între temperatura efluentului și cea
normală a Dunării pentru acea perioadă a anului. Autorii respectivului studiu consideră
că în situația funcționării unei singure unități, dacă aceasta s-ar opri brusc, organismele
- în special cele atrase de temperaturile mai ridicate in canalul de deversara a apelor
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de răcire și surprinse aici de întreruperea descărcării de efluent cald - ar putea muri din
cauza șocului termic (datorat scăderii bruște a temperaturii apelor din canalul de
deversare a apelor de răcire). Din acest punct de vedere, autorii studiului realizat de
INCDGGM GeoEcoMar consideră că funcționarea simultană a două sau mai multe
unități ar constitui un element de siguranță suplimentar, având în vedere și faptul că
este foarte redusa probabilitatea ca ele să fie puse in situatia de a se opri simultan.
Pericolul identificat mai sus poate fi minimizat într-o oarecare măsura dacă
temperatura apei din bazinul de preluare a apei de racire se menține la o temperatura
care să nu depășească punctul de îngheț cu mai mult de 4-5 0C.
Consideram valide toate aprecierile de mai sus, ceea ce conduce la reducerea
considerabila a impactului datorat unei scaderi bruste de temperatura in conditiile
functionarii a 4 unitati nuclearoelectrice (unde probabilitatea de oprire simultana se
reduce semnificativ). Din acest punct de vedere realizarea proiectului Unitatilor 3 si 4
reduce semnificativ probabilitatea aparitiei unui soc termic pe perioada de iarna.
Schimbări care se pot produce în viitor
Considerăm că în urma punerii în funcțiune a Unitățile 3 și 4 a C.N.E. Cernavodă, se
pot produce următoarele schimbări:
a). lungimea penei de apă cu temperaturi modificate
● în perioadele cu nivele mari ale Dunării (vară și iarnă) stratul de apă cu
temperaturi modificate probabil se va întinde pe o lungime de cca 4,5 – 6,5 km
(Fig. D.8.1.12. și Fig. D.8.1.14.) (depinzând in primul rand de cresterea debitului
apelor evacuate si intr-o masura mai mica de diferența dintre temperatura
apelor provenite din canalul de deversare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă și temperatura apelor Dunării în amonte de gura canalului de
deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă);
● în perioadele cu nivele scăzute ale Dunării (toamnă și primăvară) pana de apă
apă cu temperaturi modificate probabil va avea o lungime de cca 3 – 3,5 km
(Fig. D.8.1.13. și Fig. D.8.1.15.) (depinzând in primul rand de cresterea debitului
apelor evacuate si de diferența dintre temperatura apelor provenite din canalul
de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă și temperatura apelor
Dunării în amonte de gura canalului de deversare a apelor de răcire de la
C.N.E. Cernavodă);
b). lățimea penei de apă cu temperaturi modificate în zona gurii canalului de evacuare
a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă
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Datorită dublării debitului de apă de răcire deversată (de la cca 100 m3/s la cca 200
m3/s), prin intrarea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4, este de aşteptat ca şi lăţimea penei
de apă caldă să crească la peste 450 m (în cazul unei ape stagnante probabil s-ar
întinde până în malul opus). Acest fenomen de expansiunii apei calde in prima fază de
contact cu apa din fluviu este descris în literatura de specialitate referitoare la apele de
răcire de la termocentrale și centrale nucleare [77].

Variatia temperaturii apei la suprafata Dunarii intre Km 297,5
(S 4) si Km 287 (S 6) in iulie 2010 (Unit. 1+2) si previzionat
dupa intrarea in functiune a Unitatilor 3+4
(nivelul Dunarii / Cernavoda > 200 cm)
Temperatura apei la suprafata
[C]

37
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Fig. D.8.1.12. Variaţia temperaturii apei la suprafaţa Dunării în perioada de vară în
cazul funcționării Unităților 1 și 2 a C.N.E. Cernavodă și cea prognozată în cazul
funcționării celor 4 unități de la C.N.E. Cernavodă.
Notă 1. Măsurători realizate în luna iulie 2010, pe o distanță de cca 9 km (între punctul situat la 1500 m
amonte de gura de deversare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă până în dreptul localităţii
Dunărea) în cazul funcţionării Unităţilor 1 și 2 ale CNE Cernavodă.
Notă 2. Originea graficului de pe abscisa corespunde km 297,5.
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Variatia temperaturii apei la suprafata Dunarii in luna noiembrie
2011 si previzionata dupa intrarea in functiune a unitatilor 3 si 4
(100 m amonte de gura de devesare a apei calde pana in dreptul
localitatii Dunarea)
18

ΔT = 3,7 º C

17
T apei [C]

Toamna 2011
Unit 1 -2
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15
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1-2-3-4
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Fig. D.8.1.13. Variaţia temperaturii apei la suprafaţa Dunării în perioada de toamnă în
cazul funcționării Unităților 1 și 2 a C.N.E. Cernavodă și cea prognozată în cazul
funcționării celor 4 unități de la C.N.E. Cernavodă.
Notă 1. Măsurători realizate în luna noiembrie 2010, pe o distanță de cca 9 km (între punctul situat la
100 m amonte de gura de deversare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă până în dreptul localităţii
Dunărea) în cazul funcţionării Unităţilor 1 și 2 ale CNE Cernavodă.
Notă 2. Originea graficului de pe abscisa corespunde KM 296,1.
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Variatia temperaturii apei la suprafata Dunarii intre Km 297,5 (S 4) si
Km 287 (S 6) in ianuarie 2011 (Unit. 1+2) si previzionat dupa intrarea in
functiune a Unitatilor 3+4
(nivelul Dunarii / Cernavoda > 200 cm)
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Fig. D.8.1.14. Variaţia temperaturii apei la suprafaţa Dunării în perioada de iarnă în
cazul funcționării Unităților 1 și 2 a C.N.E. Cernavodă și cea prognozată în cazul
funcționării celor 4 unități de la C.N.E. Cernavodă.
Notă 1. Măsurători realizate în luna ianuarie 2011, pe o distanță de cca 9 km (între punctul situat la 1500
m amonte de gura de deversare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă până în dreptul localităţii
Dunărea) în cazul funcţionării Unităţilor 1 și 2 ale CNE Cernavodă.
Notă 2. Originea graficului de pe abscisa corespunde km 297,5.
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Variatia temperaturii apei la suprafata Dunarii intre Km 297,5
(S 4) si Km 287 (S 6) in mai 2011 (Unit. 1+2) si previzionat dupa
intrarea in functiune a Unitatilor 3+4
(nivelul Dunarii / Cernavoda < 200 cm)
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Fig. D.8.1.15. Variaţia temperaturii apei la suprafaţa Dunării în perioada de primăvară
în cazul funcționării Unităților 1 și 2 a C.N.E. Cernavodă și cea prognozată în cazul
funcționării celor 4 unități de la C.N.E. Cernavodă.
Notă 1. Măsurători realizate în luna mai 2011, pe o distanță de cca 9 km (între punctul situat la 1500 m
amonte de gura de deversare a apei de răcire de la C.N.E. Cernavodă până în dreptul localităţii
Dunărea) în cazul funcţionării Unităţilor 1 și 2 ale CNE Cernavodă.
Notă 2. Originea graficului de pe abscisa corespunde km 297,5.
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Concluzii legate de regimul termic și viteza de curgere a apei
(i)

În perioade cu nivele mari ale Dunări la Cernavodă (peste 200 cm, cum este în
timpul verii și iernii), apele provenite din canalul de deversare a apelor de răcire
ale C.N.E. Cernavodă plutesc pe Dunăre (fără să se amestece cu apele
fluviului) pe o distanţă de cca 3 – 3,5 km. Datele din studiul efectuat de
GeoEcoMar [64] arată că valoarea medie multi-anuală (1921 - 2003) a nivelului
apelor Dunării la Cernavodă în lunile mai – iulie variază între 248 – 516 cm.
Aceste valori arată că fenomenul de pană de apă cu temperaturi modificate
plutitoare se produce in majoritatea anilor.

(ii)

În perioade cu nivele scăzute ale Dunări la Cernavodă (sub 200 cm, cum este în
timpul primăverii și toamnei), nu mai are loc fenomenul stratificării, amestecul
apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă cu apele Dunării având loc deja în
prima suta de metri după deversare, par pana de apă cu temperaturi modificate
are o lungime de numai 1,5 – 2 km;

(iii)

pana de apă cu temperaturi modificate are o lățime care variază de la 300 m la
cca 400 m în zona de evacuare și se reduce la cca 50 m în dreptul localității
Seimeni;

(iv)

pe ansamblu efectul gradientului termic al efluentului de la CNE Cernavodă nu
prezinta un impact semnificativ de mediu, funcţionarea Unităţilor 1 şi 2
respectând cerinţele din Autorizatia l de Gospodărirea Apelor nr. 241/2010 care
prevede ca în Dunăre temperatura va fi cu maxim 10 0C (Δ T = 10 0C) peste
temperatura apei fluviului, dar nu mai mare de 35 0C, după parcugerea zonei de
amestec;; Asa cum este prevazut in AGA nr. 277 / 2011 care actualizeaza AGA
nr. 241/2010, din punct de vedere al incarcarii termice, temperatura apelor
evacuate in Dunare, va fi de maxim 10oC peste temperatura fluviului Dunarea,
dar nu mai mare de 35oC, dupa parcurgerea zonei de amestec. In perioadele de
injectie apa calda in bazinul de distributie incadrarea ΔT va fi analizata de catre
CNE in functie de temperatura apei din bazinul de distributie (condensatori) si
sectiunea Seimeni. Din punct de vedere economic ΔT se va stabili intre
temperatura apei prelevata din receptor si cea evacuata conform sectiunilor
stabilite prin protocolul privind metodologia monitorizarii utilizarii resurselor de
apa si primirii apelor uzate in resursele de apa.

(v)

In urma punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4 C.N.E. Cernavodă, estimăm că
efectul gradientului termic al efluentului de la CNE Cernavodă nu prezinta un
impact semnificativ de mediu, funcţionarea acestor unitati respectând cerinţele
din Avizul de Gospodărirea Apelor nr. 35/2011 care prevede ca în Dunăre
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temperatura va fi cu maxim 10 0C (Δ T = 10 0C) peste temperatura apei fluviului,
dar nu mai mare de 35 0C, după parcugerea zonei de amestec;
(vi) în urma punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4 a C.N.E. Cernavodă, estimăm că
în perioadele cu nivele mari ale Dunării (vară și iarnă) stratul de apă cu
temperaturi modificate probabil se va întinde pe o lungime de cca 4,5 – 6,5
km, iar în perioadele cu nivele scăzute ale Dunării (toamnă și primăvară)
pana de apă apă cu temperaturi modificate probabil va avea o lungime de
cca 3 – 3,5 km;
(vii)

în urma punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4 a C.N.E. Cernavodă, estimăm că
lățimea penei de apă cu temperaturi modificate va crește probabil la peste 450
m în zona gurii canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă.
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D.8.2. Chimism (apă şi sedimente)
Introducere
In baza experientei INCDDD – Tulcea, in acest capitol au fost investigate o serie de
indicatori fizico-chimici pentru caracterizarea calitatii apei Dunarii in amonte si in aval
de punctul de evacuare a apelor de răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă. A fost
analizata, de asemenea, influenta temperaturii apelor de racire evacuate asupra
indicatorilor fizico-chimicifizico-chimici.
Totodata au fost analizati indicatori fizico-chimici din probe din sedimente si influenta
temperaturii asupra acestora.
Este de mentionat ca numai o parte dintre acesti indicatori fizico-chimici analizati sunt
specifici C.N.E. Cernavoda. Indicatorii fizico-chimici specifici functionarii Unitatilor 1 si 2
C.N.E. Cernavoda sunt in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Gospodarire a
Apelor (AGA) nr. 241/2010 privind „ Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate
pentru Unitatile 1 si 2 de la C.N.E. Cernavoda”. Pentru Unitatile 3 si 4 este emis de
catre ANAR Avizul de Gospodarire a Apelor nr.35/2011, din care se constata ca
limitele de evacuare si alti indicatori fizico-chimici sunt similar celor impusi de AGA
241/2010 reemisa cu nr. 277/2011. Suplimentar, in ceea ce priveste cerintele de
monitorizare pentru Unitatile 3 si 4 a indicatorilor fizico-chimici ai apelor de evacuare
Avizul nr. 35/2011 prevede ca „cu 3 luni inainte de emitere a actului de reglementare
pentru intrarea in probe de punere in functiune se va intocmi un protocol privind
metodologia monitorizarii utilizarii resurselor de apa si primirii apelor uzate in resursele
de apa” (conditia numarul 4).
Raportul de mediu pe anul 2010 elaborat de ANAR stabileste ca pentru fluviul Dunarea
in regiunea Dobrogea – Litoral starea ecologica si chimica este buna (clasa de calitate
II). In conformitate cu Trans National Monitoring Network (TNMN) calitatea Dunarii pe
teritoriul Romaniei in ansamblu se incadreaza in clasa de calitate I, portiunea din
Dunare caracterizata ca stare „satisfacatoare” conform TNMN avand ca sursa poluarea
crescuta a raului Arges.
Punctele de prelevare probe de apa au fost cele mentionate la capitolul C.1. – Statii de
prelevare.
In conformitate cu prevederile legale aplicabile, valorile inregistrate pentru indicatorii
fizico-chimici analizati au fost comparate dupa cum urmeaza:
- pentru punctul de prelevare P0 (200m de la gura canalului de deversare apa de
racire) cu valorile concentratiilor indicatorilor de calitate din AGA nr. 241/2010, care
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-

respecta cerintele H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată şi completată
cu H.G. nr. 352 / 2005 [101].
pentru celelalte puncte de prelevare cu valorile concentratiilor indicatorilor din Ord.
161/2006, respectiv cu valorile concentratiilor indicatorilor din H.G. nr. 563 / 2006
[107].

Este de mentionat ca valorile concentratiilor indicatorilor fizico-chimici inregistrate
pentru punctul P0 sunt influentate de caracteristicile apei deversate din Statia de
Epurare a orasului Cernavoda (reglementata prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor
nr.17/2010). Deversarea apelor de la Statia de Epurare a orasului Cernavoda se face
in canalul de evacuare a apei de racire de la C.N.E. Cernavoda, in amonte de punctul
P0.
Interpretarea valorilor inregistrate pentru indicatorii fizico-chimici s-a facut tinand cont
de faptul ca poluantii identificati in probele de apa nu provin in intregime din operarea
C.N.E. Cernavoda, respectiv: ;
- in perioada de investigare s-au inregistrat fenomene naturale extreme (inundatii in
zona Cernavoda in perioada iulie 2010, perioade secetoase cu scaderea
semnificative a cotelor apelor Dunarii) care influenteaza calitatea apei Dunarii;
Actele normative privind calitatea apelor precizeaza ca parametrii de calitate nu
sunt specifici perioadelor cu fenomene meteorologice extreme;
- in zona de investigare calitatea apei este influentata si de existenta unor activitati
economice/urbane, activitati industriale, activitati portuare, transport naval,
agricultura, zootehnie, activitati de constructii, depozitari deseuri municipale,
sortare deseuri municipale, statia de epurare a orasului Cernavoda, care
genereaza poluanti.
Aceste elemente de presiuni antropice sunt identificate pentru Zona Dobrogea-Litoral
și in Planul de Management emis prin HG 80/2011 si prezentate la inceputul acestui
capitol.
Fată de calitatea efluentului Unităților 1 și 2 ale cărui limite sunt stabilite prin A.G.A. nr.
241 / 2010, actualizata prin AGA nr. 277/2011, determinările aferente lunilor iulie 2010
și august 2010 prezentate în tabelele B din Anexele D.8.16 și D.8.17, respectiv
Anexa D.8.2.2, indică la punctul de măsura “Pod Seimeni” valori încadrate în limitele
autorizate și care sunt sub valorile determinate in punctele de prelevare probe, in aval
de „Podul Seimeni”. Acest lucru pune in evidenta aportul adus de alte surse de poluare
asa cum au fost enumerate mai sus.
Descrierea indicatorilor fizico-chimici caracteristici apelor industriale si de suprafata
respectiv efectul temperaturii asupra indicatorilor fizico-chimici si componentelor
biologice ale apei sunt prezentate la Anexa D.8.2.1.
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Valorile concentratiilor indicatorilor fizico-chimici analizați din probele prelevate sunt
prezentate în detaliu astfel:















Rezultatele analizelor legate de concentrația de nutrienți din apă în luna august
2010 sunt redate în Anexa D.8.2.2;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de săruri dizolvate din apă în luna
august 2010 sunt redate în Anexa D.8.2.3;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de metale din apă în luna august
2010 sunt redate în Anexa D.8.2.4;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de săruri din sol în luna august
2010 sunt redate în Anexa D.8.2.5;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de metale din sedimente în luna
august 2010 sunt redate în Anexa D.8.2.6;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de săruri dizolvate din apă în luna
noiembrie 2010 sunt redate în Anexa D.8.2.7;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de nutrienți din apă în luna
noiembrie 2010 sunt redate în Anexa D.8.2.8;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de metale din apă în luna
noiembrie 2010 sunt redate în Anexa D.8.2.9;
Rezultatele din martie 2011 legate de săruri dizolvate sunt redate în Anexa
D.8.2.10;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de nutrienți din apă în luna martie
2011 sunt redate în Anexa D.8.2.11;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de metale din apă în luna martie
2011 sunt redate în Anexa D.8.2.12;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de săruri dizolvate din apă în luna
mai 2011 sunt redate în Anexa D.8.2.13;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de nutrienți din apă în luna mai
2011 sunt redate în Anexa D.8.2.14;
Rezultatele analizelor legate de concentrația de metale din apă în luna mai 2011
sunt redate în Anexa D.8.2.15.

Totodata, in Anexe se prezinta rezultatele masuratorilor efectuate de catre
C.N.E.Cernavoda in conformitate cu cerintele AGA nr. 241/2010, in perioada de
realizare a prezentului studiu, pentru calitatea apei de Dunare utilizata si a apei de
racire evacuata, dupa cum urmeaza:



Anexa D.8.2.16 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna iulie 2010;
Anexa D.8.2.17 - Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna august 2010;
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Anexa D.8.2.18 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna septembrie 2010;
Anexa D.8.2.19 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna octombrie 2010;
Anexa D.8.2.20 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna noiembrie 2010;
Anexa D.8.2.21 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna decembrie 2010;
Anexa D.8.2.22 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna ianuarie 2011;
Anexa D.8.2.23 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna februarie 2011;
Anexa D.8.2.24 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna martie 2011
Anexa D.8.2.25 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna aprilie 2011
Anexa D.8.2.26 – Raport privind rezultatele monitorizării influentului și efluentului
lichid neradioactiv inclusiv valorile temperaturii pentru luna mai 2011
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Regimul termic şi de acidifiere
În punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire):
- în august 2010: temperatura are un gradient pozitiv de 7.9 0C [diferenţa dintre
temperatura maximă în punctul P0 (34.8 0C) şi temperatura minimă în punctul S4
(27.6 0C)], pH-ul are valoarea maximă de 8.14;
- în noiembrie 2010, gradientul de temperatura este de 8.6 0C [diferenţa dintre
temperatura maximă în punctul P0 (20.6 0C) şi temperatura minimă în punctul S1
(12 0C)], pH-ul are valoarea maximă de 7.78.
- în martie 2011, gradientul de temperatura este de 14.4 0C [diferenţa dintre
temperatura maximă determinată în punctul P0 (20.4 0C) şi temperatura minimă
în punctul S2 (6 0C)], pH-ul are valoarea maximă de 7.79.
- în mai 2011, gradientul de temperatura este de 5.69 0C [diferenţa dintre temperatura
maximă în punctul P0 (24.29 0C) şi temperatura minimă în punctul S1 (18.6 0C)],
pH-ul are valoarea maximă de 7.94.
-

În punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire), valoarea pH-ului determinat în
luna august 2010, noiembrie 2010, martie 2011 şi mai 2011 este în domeniul 6.59.0 unităţi de pH, domeniu prevăzut în H.G. nr. 352/2005 [101].

Creşterea temperaturii apei determină creşterea pH-ului apei astfel:
- în august 2010: valoare pozitivă a indicelui Pearson 0,624;
- în noiembrie 2010: valoare pozitivă a indicelui Pearson 0,364;
- în martie 2011: valoare pozitivă a indicelui Pearson 0,667;
- în mai 2011: valoare pozitivă a indicelui Pearson 0,587.
În conformitate cu valorile standard din Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi
Apelor nr. 161/2006 [106], domeniul optim de pH este între 6.5 - 8.5. Toate valorile de
pH măsurate în cele patru sezoane se încadrează în domeniul optim, astfel:
- în august 2010: în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1);
- în noiembrie 2010: în cele 5 probe prelevate (S4, S3, S2, S6 și S1);
- în martie 2011: în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) (Fig.
D.8.2.1);
- în mai 2011: în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1).
În conformitate cu H.G. nr. 563 / 2006 [107], toate valorile determinărilor de pH din cele
6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) din lunile VIII. 2010, III și V. 2011,
respectiv din cele 5 puncte de prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) din luna XI. 2010 sunt
între 6 şi 9 unităţi de pH (valori obligatorii pentru apele ciprinicole).
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Aspecte generale privind pH-ul apei si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.1

8.2
8.1
8
pH

7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
S5

S4

P0

S3

S2

S6

S1
Puncte de prelevare

pH-03.08.2010
pH-16.03.2011

pH-10.11.2010
pH-16.05.2011

Fig. D.8.2.1. Dinamica valorilor de pH
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal de evacuare ape de răcire) a fost introdus în grafic pentru
realizarea corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat.

Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, valorile pH-ului determinat din punctele S1 – S6 sunt în domeniul
reglementat de pH, conform Ordinului 161/2006 şi în domeniul reglementat de H.G. nr.
563 / 2006 [107], iar valorile pH-ului determinat din punctul P0 (canal de evacuare ape
de răcire de la C.N.E. Cernavodă) acestea sunt în domeniul reglementat de pH,
conform H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată şi completată cu H.G. nr.
352 / 2005 [101].
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că există o corelatie directa intre variatia temperaturii si variatia pH-ului apei. Valorile
pH-ului se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, domeniul autorizat (prin autorizatiile de gospodarire a apelor
pentru functionarea obiectivelor) pentru pH –ul apei din canalul de evacuare apa de
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racire si din Dunare nu va fi influentat si se va pastra in limitele aprobate. Conformarea
cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si nationale prin
protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de prelevare si analiza a
probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Regimul oxigenului
Oxigen dizolvat
August 2010: creşterea temperaturii apei cu 7,9 0C determină scăderea concentraţiei
de oxigen dizolvat din apă de la 11,925 mgO2/l (punctul de prelevare S6) la
9,334 mgO2/l (punctul de prelevare P0);
Noiembrie 2010, creşterea temperaturii apei cu 8,6 0C determină scăderea
concentraţiei de oxigen dizolvat din apă de la 11,939 mgO2/L (punctul de
prelevare S1) la 10,153 mgO2/L (punctul de prelevare P0);
Martie 2011: creşterea temperaturii apei cu 14,4 0C, determină, în luna martie 2011,
scăderea concentraţiei de oxigen dizolvat din apă de la 15,083 mgO2/l (punctul
de prelevare S4) la 10,619 mgO2/l (punctul de prelevare P0;
Mai 2011: creşterea temperaturii apei cu 5.69 0C, determină scăderea concentraţiei de
oxigen dizolvat din apă de la 16,075 mg O2/L (punctul de prelevare S2), la
10,232 mg O2/L (punctul de prelevare P0).
Valoarea minimă recomandată pentru concentraţia de oxigen dizolvat din apa de
suprafaţă corespunzătoare clasei a II-a de calitate (conform Ordinului M.M.G.A. nr.
161/ 2006 [106], respectiv valoarea stabilită pentru apele ciprinicole (în conformitate cu
H.G. nr. 563 / 2006 [107]), este de 7 mg O2 / L. Concentraţiile determinate pentru
oxigenul dizolvat din apă din cele 6 puncte de prelevare din luna august 2010, martie
2011 şi mai 2011 (S5, S4, S3, S2, S6 și S1), respectiv din cele 5 puncte de prelevare
din luna noiembrie 2010 (S4, S3, S2, S6 și S1) se încadrează în limita legală. (Fig.
D.8.2.2).
Indicele Pearson calculat are următoarele valori:
- august 2010:
-0,703;
- noiembrie 2010: -0,626;
- martie 2011:
-0,996;
- mai 2011:
-0,956.
Aceste valori negative ale indicelui Pearson indică faptul că, odată cu creşterea
temperaturii apei, concentraţia de oxigen dizolvat din apă scade, în limita concentraţiei
minime admise de legislaţia în vigoare.

Aspecte generale privind oxigenul dizolvat in apa si efectele temperaturii asupra
acestuia si asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la
pag.1
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Fig. D.8.2.2. Dinamica concentraţiei de oxigen dizolvat
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat.

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
scăderea concentraţiei de oxigen dizolvat din apă. (Fig.D.8.2.2.)
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de oxigen dizolvat din apă în punctele S5 (zona Rasova), S4
(aval Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă),
S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), sunt în domeniul
reglementat, conform Ordinului 161/2006 şi în domeniul reglementat de H.G. nr. 563 /
2006 [107], respectiv mai mare sau egal cu 7 mgO2/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale oxigenului dizolvat in apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR .
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
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a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru oxigenul dizolvat in apa din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentat si se va pastra in limitele aprobate.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Consum biochimic de oxigen la 5 zile
Concentraţia maximă de consum biochimic de oxigen la 5 zile a fost determinată în
toate sezoanele în punctul de prelevare P0, respectivele valori fiind următoarele:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
mg O2/L
4,986
2,634
3,604
4,256
Creşterea temperaturii determină în general creşterea consumului biochimic de oxigen
la 5 zile, indicele Pearson având valori pozitive în toate sezoanele, în limitele
concentraţiilor maxime admise de legislaţia în vigoare, după cum urmează:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,347
0,276
0,427
0,496
În punctul P0 (canal de evacuare ape de răcire de la unitățile C.N.E. Cernavodă),
concentraţia de CBO5 nu depăşeşte în cele patru luni de prelevare valoarea
reglementată de 15 mg / L, conform H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95],
modificată și completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101];
Concentraţia maximă admisă pentru CBO5, pentru clasa a II-a de calitate conform
Ordinului M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] este de 5 mg O2/L. Concentraţiile
determinate în puncte de prelevare se încadrează în limita legală (Fig.
D.8.2.3.).
Valoarea concentraţiei maxime admisă pentru CBO5 în cazul apelor ciprinicole (de 6
mg/L O2 - în conformitate cu H.G. nr.563 / 2006 [107]), nu a fost depășită în
niciun punct de prelevare.
5.000

mgO2/L CBO5

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
S5

S4
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S3
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S1

Puncte de prelevare
CBO5 03.08.2010

CBO5-10.11.2010

CBO5-16.03.2011

CBO5-16.05.2011

Fig. D.8.2.3. Dinamica concentraţiei de consum biochimic de oxigen
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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Aspecte generale privind consumul biochimic de oxigen la 5 zile si efectele
temperaturii asupra acestuia si asupra componentelor biologice sunt prezentate in
Anexa D.8.2.1., la pag.1
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
creşterea concentraţiei de consum biochimic de oxigen la 5 zile din apă (Fig. D.8.2.3.))
Astfel, concentraţia de consum biochimic de oxigen dizolvat din apă la 5 zile din apă, în
punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape
de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de
la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), nu
depăşeşte concentraţia maximă admisă conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161/ 2006
[106] de 5 mg O2/L şi de H.G. nr. 563 / 2006 [107], respectiv de 6 mg O2 / L.
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de consum biochimic de oxigen dizolvat din apă la 5 zile din
apă în punctul P0 (canal de deversare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă) este în
limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată şi completată cu
H.G. nr. 352 / 2005 [101]; respectiv de 15 mg O2/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale consumului biochimic de oxigen la 5 zile
care se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru consumul biochimic de oxigen la 5 zile
din canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentat si se va pastra in limitele
aprobate. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale
si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Consum chimic de oxigen (metoda cu bicromat de potasiu)
În condiţiile creşterii temperaturii apei:
- în august 2010: concentraţia de CCO-Cr creşte de la 9,32 mgO2/L (în punctul de
prelevare S2) la 42,286 mgO2/L (în punctul de prelevare P0);
- în noiembrie 2010: concentraţia de CCO-Cr creşte de la 26,882 mgO2/L (în punctul
S1) la 46,602 mgO2/L (în punctul de prelevare P0);
- în martie 2011: concentraţia de CCO-Cr creşte de la 20,8762 mgO2/L (în punctul de
prelevare S4) la 45,913 mgO2/L (în punctul de prelevare P0);
- în mai 2011: concentraţia de CCO-Cr creşte de la 9,218 mgO2/L (în punctul de
prelevare S3) la 24,436 mgO2/L (în punctul de prelevare P0).
Creşterea temperaturii apei determină creşterea CCO-Cr, indicele Pearson având
valori pozitive, după cum urmează:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,302
0,463
0,724
0,724
Raportându-ne la valoarea stabilită în Ordinul M.M.G.A. nr. 161 / 2006 [106], pentru
clasa a II-a de calitate, de 25 mgO2/L:
- în august 2010: dintre cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) au fost
înregistrate depăşiri ale acestei valori în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval
Cernavodă-amonte gură canal) și S1 (zona Capidava) (Fig. D.8.2.4.);
- în noiembrie 2010: în toate cele 5 puncte de prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) au fost
înregistrate depăşiri ale acestei valori, probabil datorită încărcăturilor cu care
vine Dunărea din amonte;
- în martie 2011: dintre cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) au fost
înregistrate depăşiri ale acestei valori în punctele S5 (zona Rasova), S3 (zona
gură canal cu apă de răcire), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea) și S1 (zona
Capidava);
- în mai 2011: în niciuna dintre cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1)
nu a fost înregistrată depăşirea acestei valori.
În punctul de prelevare P0, concentraţia de CCO – Cr, nu depăşeşte în lunile august
2010, noiembrie 2010, martie 2011 şi mai 2011, valoarea reglementată conform H.G.
nr. 352/ 2005, de 70 mg O2/L.
Aspecte generale privind consumul chimic de oxigen (metoda cu bicromat de potasiu)
si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra componentelor biologice sunt
prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.1

© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. D8 - pag. 39

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

53.000

mgO2 /L CCOCr

48.000
43.000
38.000
33.000
28.000
23.000
18.000
13.000
8.000
S5

S4

P0

S3

S2

S6

S1

Puncte de prelevare
CCOCr-03.08.2010"

CCOCr-10.11.2010"

CCO-Cr-16.03.2011

CCO-Cr-16.05.2011

Fig. D.8.2.4. Dinamica concentraţiei de CCO-Cr
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat.

În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (august şi noiembrie) şi 2011 (martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
creşterea concentraţiei consum chimic de oxigen, metoda cu bicromat de potasiu, din
apă.(Fig.8.2.4.).
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de consum
chimic de oxigen, metoda cu bicromat de potasiu, din apă, în punctele S5 (zona
Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la
C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), depăşesc în
unele puncte, concentraţia maximă admisă, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161/ 2006
[106] de 25 mg O2/L, ca urmare a încărcăturilor cu care vine Dunărea din amonte.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de consum
chimic de oxigen dizolvat din apă, metoda cu bicromat de potasiu, în punctul P0 (canal
de deversare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă) este în limita stabilită de H.G. nr.
188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată şi completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101],
respectiv de 70 mg O2/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale consumul chimic de oxigen (metoda cu
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bicromat de potasiu) care se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele
ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru consumul chimic de oxigen (metoda
cu bicromat de potasiu) din canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata si se
va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de
catre autoritatile locale si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care
detaliaza modul de prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Consum chimic de oxigen (metoda cu permanganat de potasiu)
Prin creşterea temperaturii apei, creşte şi concentraţia indicelui de permanganat, valori
maxime fiind înregistrate în fiecare caz în punctul P0, în limita concentraţiei maxime
admise de legislaţia în vigoare, indicele Pearson având valori pozitive:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,590
0,985
0,748
0,611
Toate concentraţiile determinate pentru indicele de permanganat, în cele 6 puncte de
prelevare din lunile august 2010, martie 2011 şi mai 2011 (S5, S4, S3, S2, S6 și S1),
respectiv în cele 5 puncte de prelevare din luna noiembrie 2010 (S4, S3, S2, S6 și S1),
sunt sub valoare limită stabilită pentru clasa a II-a de calitate, de 10 mg O2/L, din
Ordinul M.M.G.A. nr. 161 / 2006 [106] (Fig. D.8.2.5.).
Concentraţiile indicelui de permanganat sunt mai mici decât concentraţiile consumului
chimic de oxigen – metoda cu bicromat de potasiu, deoarece indicele de permanganat
măsoară oxidabilitatea substanţelor organice din apele de suprafaţă, iar al doilea
indicator măsoară oxidabilitatea substanţelor organice şi anorganice din apa de
suprafaţă.
Aspecte generale privind consumul chimic de oxigen (metoda cu permanganat de
potasiu) si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra componentelor biologice
sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.2

mgO2 /L I KMnO4
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Fig. D.8.2.5. Dinamica concentraţiei de I KMnO4

Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (august şi noiembrie) şi 2011 (martie şi mai), s-a constatat că în toate punctele
de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină creşterea
concentraţiei consum chimic de oxigen, metoda cu permanganat de potasiu, din apă.
(Fig.D.8.2.5.).
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de consum
chimic de oxigen, metoda cu permanganat de potasiu, din apă, în punctele S5 (zona
Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la
C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), nu
depăşeste concentraţia maximă admisă, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161/ 2006
[106] de 10 mg O2/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale consumului chimic de oxigen (metoda cu
permanganat de potasiu) care se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele
ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru consumul chimic de oxigen (metoda
cu permanganat de potasiu) din canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata
si se va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata
de catre autoritatile locale si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care
detaliaza modul de prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Nutrienţi
Azotul din amoniu
Creşterea temperaturii determină creşterea concentraţiei de azot din amoniu, valori
maxime fiind înregistrate în fiecare caz în punctul P0 (Fig. D.8.2.6.), în limita
concentraţiei maxime admise de legislaţia în vigoare, indicele Pearson având valori
pozitive:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,824
0,693
0,544
0,693
Concentraţiile determinate în lunile august 2010, martie şi mai 2011 din cele 6 puncte
de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) şi noiembrie 2010 din cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) nu depăşesc 0.8 mg/L azot din amoniu, valoare
pentru clasa a II-a de calitate, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161/2006 [106];
Concentraţiile de azot din amoniu din punctul de prelevare P0, determinate în lunile
august și noiembrie 2010, martie şi mai 2011 nu depăşesc valoarea limită de
2.3333 mg/L, reglementată conform H.G. nr. 352/2005 [101];
Concentraţiile de azot din amoniu determinate în perioada studiului nu depăşesc
concentraţia maximă admisă (valoarea obligatorie pentru apele ciprinicole), de
0.7777 mg/L N-NH4 +, în conformitate cu H.G. nr. 563/2006 [107].
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Fig. D.8.2.6. Dinamica concentraţiei de azot din amoniu
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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Aspecte generale privind azotul din amoniu si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.2
Caracteristicile și efectele factorului chimic analizat în zona de evacuare a apelor de
răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă sunt prezentate la pag. 2 a Anexei D.8.2.1.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (august şi noiembrie) şi 2011 (martie şi mai), s-a constatat că în toate punctele
de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină în general
creşterea concentraţiei de azot amoniacal din apă. (Fig.D.8.2.6.)
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de azot din
amoniu din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură
canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona
Dunărea), S1 (zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă, conform
Ordinului M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] de 0.8 mg /Lşi nici valoarea de 0.7777 mg/L NNH4 +, în conformitate cu H.G. nr. 563 / 2006 [107].
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de azot din
amoniu din apă în punctul P0 (canal de deversare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă) este în limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată
şi completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101], respectiv de 2.3333 mg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale azotului din amoniu care se incadreaza in
limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru azotul din amoniu din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Azotul din azotiţi
Creşterea temperaturii determină creşterea concentraţiei de azot din azotiți, în limita
concentraţiei maxime admise de legislaţia în vigoare, indicele Pearson având valori
pozitive:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,541
0,547
0,840
0,521
Concentraţiile determinate în lunile august 2010, martie şi mai 2011 din cele 6 puncte
de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) şi noiembrie 2010 din cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) (Fig. D.8.2.7.) nu depăşesc de 0.03 mg/L,
concentrație maximă corespunzătoare pentru clasa a II-a de calitate, conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 161/2006 [106];
În cazul apelor ciprinicole, concentraţia maximă admisă pentru azotul din azotiţi este
de 0.0091 mg/L N (conform H.G. nr. 563/2006 [107]). Valorile concentraţiei de azot din
azotiţi nu depăşeşte această valoare în august și noiembrie 2010. În 2011 (martie şi
mai) în toate cele 7 probe analizate, concetraţia de azot din azotiţi depăşeşte
concentraţia maximă admisă de 0.0091mg/L. Acest lucru se datorează probabil
condiţiilor meteo nefavorabile din perioada premergătoare prelevării: ninsoare (martie
2011) şi ploi puternice (10 – 13 mai 2011). Apa de ploaie şi de zăpadă este săracă în
săruri şi conţine azotiţi, proveniţi în urma descărcărilor electrice.
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Fig. D.8.2.7. Dinamica concentraţiei de azot din azotiţi
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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Aspecte generale privind azotul din azotiti si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.1
În perioada analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), sa constatat că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate
efluentului cald determină în general creşterea concentraţiei de azot din azotiţi din apă.
(Fig.D.8.2.7.)
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de azot din
azotiţi din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură
canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona
Dunărea), S1 (zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă, conform
Ordinului M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] de 0.03 mg /L şi nici valoarea de 0.0091 mg/L
N-N02-, în conformitate cu H.G. nr. 563 / 2006 [107].
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale azotului din amoniu care se incadreaza in limita
stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Considerăm că depăşirile din anul 2011 (martie şi
mai), în toate punctele de prelevare se datorează condiţiilor meteo nefavorabile. Unităţile 1

și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa
genereze compusi sub forma de azotiti care sa fie evacuati ulterior in canalul de
evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul apei azotul din azotiti nu va fi influentat, datorita
faptului ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
compusi sub forma de azotaţi care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei
de răcire.
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Azotul din azotaţi
În punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire), scăderea concentraţiei de azotaţi
este determinată de creşterea temperaturii apei, indicele Pearson având valori
negative, după cum urmează:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
-0,607
-0,604
-0,785
-0,504
Toate concentraţiile determinate pentru azotul din azotaţi, în cele 6 puncte de
prelevare din lunile august 2010, martie şi mai 2011 (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) şi în
cele 5 puncte de prelevare din luna noiembrie 2010 (S4, S3, S2, S6 și S1) sunt sub 3
mg/L, valoare corespunzătoare clasei a II- a de calitate din Ordinul M.M.G.A. nr. 161 /
2006 [106] (Fig. D.8.2.8.).
Aspecte generale privind azotul din azotati si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.2
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Fig. D.8.2.8. Dinamica concentraţiei de azot din azotaţi
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat.
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În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii datorate efluentului cald determină
scăderea concentraţiei de azot din azotaţi din apă. (Fig.D.8.2.8)
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de azot din azotaţi din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4
(aval Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă),
S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), nu depăşeşte
concentraţia maximă admisă, conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 3 mg /L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale azotului din amoniu care se incadreaza in
limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu
utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze compusi sub forma de
azotati care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul apei azotul din azotati nu va fi influentat, datorita
faptului ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
compusi sub forma de azotaţi care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei
de răcire.
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Forforul mineral
Concentraţia minimă de fosfor dizolvat de 0.056 mg/L, a fost obţinută, în luna august
2010, în punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire).
În august 2010 creşterea temperaturii apei determină scăderea concentraţiei de fosfor
mineral, în schimb în noiembrie 2010, martie 2011 și mai 2011 creşterea temperaturii
determină creşterea concentraţiei de fosfor dizolvat (în limita concentraţiei maxime
admise de legislaţia în vigoare), indicele Pearson având următoarele valori:
luna
august 2010
noiembrie 2010 martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson -0,322
0,744
0,474
0,778
În nici un punct de prelevare, din cele 6 prelevate în lunile august 2010, martie 2011 şi
mai 2011 (S5, S4, S3, S2, S6 și S1), respectiv din cele 5 prelevate în luna noiembrie
2010 (S4, S3, S2, S6 și S1), nu a fost depăşită valoarea limită de 0. 2 mg/L, valoare
stabilită de Ordinul M.M.G.A. nr. 161 / 2006 [106] (Fig. D.8.2.9.).
Aspecte generale privind fosforul mineral din apa si efectele temperaturii asupra
acestuia si asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la
pag.2.
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Fig. D.8.2.9. Dinamica concentraţiei de fosfor mineral
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat.
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În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de fosfor dizolvat din apă. (Fig.D.8.2.9)
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de fosfor
dizolvat din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură
canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona
Dunărea), S1 (zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă, conform
Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 0. 2 mg /L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale fosforului mineral care se incadreaza in
limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu
utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze compusi sub forma de
fosfor mineral care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul fosforulul mineral nu va fi influentat, datorita
faptului ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
compusi sub fosfor mineral care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei
de răcire.
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Fosfor total
Valorile determinate pentru concentraţia de fosfor total, în cele 6 puncte de prelevare
din luna august 2010, martie 2011 şi mai 2011 (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) şi din cele 5
puncte de prelevare din luna noiembrie 2010 (S4, S3, S2, S6 și S1), sunt sub limita
de 0.4 mg/L, valoare corespunzătoare clasei a II-a de calitate (conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 161 / 2006 [106]) (Fig. D.8.2.10.).
Concentraţia de fosfor total determinată din punctul P0 (canal cu apă de răcire), în
august și noiembrie 2010, și martie şi mai 2011, este sub valoarea reglementată de 1
mg/L, conform H.G. nr.352 /2005 [101].
În cazul apelor ciprinicole, valoarea concentraţiei maxime admise pentru fosforul total
este de 0.1305 mg/L P (în conformitate cu H.G. nr. 563 / 2006 [107]). Nici o
concentraţie de fosfor total determinat din august 2010, martie şi mai 2011 (S5 zona Rasova, S4 - aval Cernavodă – amonte gură canal, S3 - zona gură canal cu apă
de răcire, S2 - zona Seimeni, S6 - zona localității Dunărea, S1 - zona Capidava),
respectiv noiembrie 2011 (S4 - aval Cernavodă-amonte gură canal cu ape de răcire,
S3 - zona gură canal cu apă de răcire, S2 - zona Seimeni, S6 - zona Dunărea și S1 zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maxim admisă.
Aspecte generale privind fosforul total si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.3.
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Fig. D.8.2.10. Dinamica concentraţiei de fosfor total
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat.
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În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald nu
determină variaţii ale concentraţiei de fosfor total din apă. (Fig.8.2.10)
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de fosfor total din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4
(aval Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă),
S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), nu depăşeşte
concentraţia maximă admisă, conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 0.4 mg
/L P şi nici valoarea de 0.1305 mg/L P+, în conformitate cu H.G. nr. 563 / 2006 [107].
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de fosfor total din apă în punctul P0 (canal de evacuare ape
de răcire de la C.N.E. Cernavodă) este în limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA
– 001) [95], modificata și completata cu H.G. nr. 352 / 2005 [101], respectiv de 1mg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale fosforului total care se incadreaza in limita
stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru fosforul total din apa din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Salinitate – Apă
Conductivitate
În probele analizate, conductivitatea (Fig. D.8.2.11.) are valori cuprinse în următoarele
intervale:
- august 2010:
330 şi 440 µS/cm.
- noiembrie 2010: 454 şi 498 µS/cm .
- martie 2011:
513 şi 538 µS/cm.
- mai 2011:
425 şi 458 µS/cm.
În general, creşterea temperaturii apei determină creşterea conductivităţii (valoare
pozitivă a indicelui Pearson).
Aspecte generale privind conductivitatea din apa si efectele temperaturii asupra
acestuia si asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la
pag.3.
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Fig. D.8.2.11. Dinamica determinărilor de conductivitate
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald
determină în general, creşterea conductivităţii apei. Legislaţia în vigoare nu
stabileşte valori limită pentru conductivitatea determinată din apă.
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Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea pentru conductivitatea din apa din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentata.
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Suspensii
În cazul apelor ciprinicole, concentraţia maximă admisă pentru suspensii este de 25
mg/L (în conformitate cu H.G. nr. 563 / 2006 [107]), rezultatul analizelor probelor de
apă fiind următorul:
- august 2010: dintre cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1, a fost
depăşită în S5 (Rasova), fără ca depășirea să fie datorată apelor de răcire de la
C.N.E. Cernavodă (punct se află în amonte de gura de vărsare a canalului);
- noiembrie 2010: în niciuna dintre cele 5 puncte de prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1)
nu a fost depăşită această valoare;
- martie 2011: în niciuna dintre cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1)
nu a fost depăşită această valoare;
- mai 2011: dintre cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1), valoarea a
fost depăşită în punctul de prelevare S6 (localitatea Dunărea), însă considerăm
că această depășire nu este datorată apa de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
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Fig. D.8.2.12. Dinamica determinărilor de materii în suspensie
Notă: Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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Aspecte generale privind suspensiile in apa si efectele temperaturii asupra acestora si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.3.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald nu
determină în general creşterea concentraţiei de materii în suspensie din apă
(Fig.D.8.2.12).
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de materii
în suspensie din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte
gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal
de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona
Dunărea), S1 (zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă, conform
cu H.G. nr. 563 / 2006 [107] de 25 mg /L.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de materii
în suspensie din apă în punctul P0 (canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă) este în general în limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95],
modificată şi completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101], respectiv de 25 mg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că valorile concentraţiei de materii în suspensie din apă se incadreaza in limita stabilita
prin autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru concentraţia de materii în suspensie
din apă din canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub
limita aprobata. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile
locale si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Reziduu filtrabil uscat la 105 0C
Atât în august 2010, cât şi în noiembrie 2010, martie şi mai 2011 creşterea temperaturii
determină în general o uşoară creştere a reziduului filtrabil, în limita concentraţiei
maxime admise de legislaţia în vigoare, indicii Pearson având următoarele valori:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,722
0,637
0,713
0,538
Toate concentraţiile de reziduu filtrabil, în august 2010, martie și mai 2011 pentru cele
6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) şi noiembrie 2010 pentru cele 5
puncte de prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1), sunt sub valoarea limită corespunzătoare
clasei a II-a de calitate, de 750 mg/L, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161 / 2006 [106].
(Fig. D.8.2.13.).

mg/ L Reziduu fix

Aspecte generale privind reziduu filtrabil uscat la 105 0C si efectele temperaturii asupra
acestuia si asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la
pag.3.
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Fig. D.8.2.13. Dinamica determinărilor de reziduu filtrabil uscat la 105 0C
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată, în
perioada analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a
constatat că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate
efluentului cald determină în general creşterea concentraţiei de reziduu filtrabil uscat la
105 0 C. (Fig.D.8.2.13).
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de reziduu
filtrabil uscat la 1050 C din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă –
amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură
canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6
(zona Dunărea), S1 (zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă,
conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 750 mg /L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentraţiei de reziduu filtrabil uscat la
1050 C din apă care se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, reziduul filtrabil uscat la 1050 C nu va fi influentat.
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Cloruri
În perioada analizată, 2010 (august şi noiembrie) şi 2011 (martie şi mai) s-a constatat
că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald
nu determină variaţia concentraţiei de cloruri din apă. Valorile concentraţiilor de cloruri
au fost cuprinse în următoarele intervale:
- august 2010:
între 31.591 şi 35.101 mg/L;
- noiembrie 2010: între 21.061 şi 35.101 mg/L;
- martie 2011:
între 35.453 şi 38.998 mg/L;
- mai 2011:
între 28.081 şi 35.101 mg/L.
Raportându-ne la valoarea limită, de 50 mg/L, stabilită de Ordinul M.M.G.A. nr. 161 /
2006 [106], rezultatele analizelor arată că valoarea niciunei concentraţii de cloruri
determinate în august 2010, martie 2011 şi mai 2011 în cele 6 puncte de prelevare
(S5, S4, S3, S2, S6 și S1) şi noiembrie 2010 în cele 5 puncte de prelevare (S4, S3, S2,
S6 și S1), nu depășește limita stabilită de legislație (Fig. D.8.2.14.).

mg/ L Cl -

În august 2010, noiembrie 2010, martie 2011 şi mai 2011, concentraţia de cloruri
determinată în punctul P0 (canal cu apă de răcire), nu depăşeşte valoarea
reglementată de 250 mg/L, conform H.G. nr. 352/2005 [101].
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Fig. D.8.2.14. Dinamica concentraţiilor de cloruri din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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Aspecte generale privind clorurile din apa si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.3.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, creşterea temperaturii
apei nu determină în general creşterea concentraţiei de cloruri din apă.(Fig.D.2.14)
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de cloruri
din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare
ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1
(zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă, conform Ordinului
MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 50 mg /L.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de cloruri
din apă în punctul P0 (canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă)) este
în limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată şi completată cu
H.G. nr. 352 / 2005 [101], respectiv de 250 mg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că valorile concentratiei de cloruri se incadreaza in limita stabilita prin
autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru concentratia de cloruri din apa din
canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita
aprobata. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale
si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Sulfaţi
Concentraţia minimă de sulfaţi, în luna august 2010, s-a obţinut în punctul de prelevare
P0 (canal cu apă de răcire).
Astfel, în lunile august 2010, martie 2011 şi mai 2011, odată cu creşterea temperaturii
scade concentraţia de sulfaţi din apă (valorile negative ale indicilor Pearson)
Concentraţiile determinate pentru sulfaţi, în august 2010, martie şi mai 2011 în cele 6
puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) şi noiembrie 2010 în cele 5 puncte de
prelvare (S4, S3, S2, S6 și S1), sunt mai mici decât valoarea de 120 mg/L, valoare
corespunzătoare clasei a II-a de calitate (conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161 / 2006
[106]) (Fig. D.8.2.15.).
Concentraţia de sulfaţi determinată în punctul P0 (canal cu apă de răcire), în lunile
august 2010, noiembrie 2010, martie 2011 şi mai 2011, nu depăşeşte valoarea
reglementată de 200 mg/L, conform H.G. nr. 352/2005 [101].
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Fig. D.8.2.15. Dinamica concentraţiilor de sulfaţi din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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Aspecte generale privind sulfatii si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.4.
Caracteristicile generale ale factorului chimic analizat în zona de evacuare a apelor de
răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă sunt prezentate la pag. 4 a Anexei D.8.2.1.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald nu
determină variaţia concentraţiei de sulfaţi din apă. (Fig. D.8.2.15.).
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de sulfaţi
din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare
ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1
(zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă, conform Ordinului
MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 120 mg /L.
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de sulfaţi din apă în punctul P0 (canal de evacuare ape de
răcire de la C.N.E. Cernavodă) este în limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA –
001) [95], modificată şi completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101], respectiv de 200 mg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că valoarea concentratiei de sulfati se incadreaza in limita stabilita prin
autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru sulfatii din apa din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Calciu
În august 2010, concentraţia de calciu creşte de la 47.856 mg/L (punctul de prelevare
P0) la 54.509 (în punctul de prelevare S5 - zona Rasova).
În noiembrie 2010, concentraţia de calciu creşte de la 49.318 mg/L (punctul de
prelevare P0 - canal cu apă de răcire) la 60.120 (punctul de prelevare S2 - Seimeni).
În luna martie 2011, concentraţia de calciu creşte de la 33.707 mg/L la 35.453 mg/L.
În luna mai 2011, concentraţia de calciu creşte de la 44.214 mg/L la 50.501 mg/L.
Indicii Pearson au valori negative (indicând faptul că odată cu creşterea temperaturii
scade concentraţia de calciu din apă), după cum urmează:
luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
-0.446
-0.768
-0.3504
-0.412
Raportându-ne la valoarea de 100 mg/L (valoare limită corespunzătoare clasei a II-a
de calitate, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161 / 2006 [106]), rezultatele analizelor
arată că nicio concentraţie de calciu determinată în august 2010, martie şi mai 2011 în
cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6 și S1) şi în cele 5 puncte de prelevare
din noiembrie 2010 (S4, S3, S2, S6 și S1) nu depăşeşte această valoare (Fig.
D.8.2.16.).
În august și noiembrie 2010, și martie şi mai 2011, concentraţia de calciu determinată
în punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire), nu depăşeşte valoare
reglementată de 150 mg/L (conform H.G. nr. 352/2005) [101].
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Fig. D.8.2.16. Dinamica concentraţiilor de calciu din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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Aspecte generale privind calciu din apa si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.4.
Caracteristicile generale ale factorului chimic analizat în zona de evacuare a apelor de
răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă sunt prezentate la pag. 4 a Anexei D.8.2.1.
În perioada analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), sa constatat că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate
efluentului cald nu determină în general variaţia concentraţiei de calciu din apă. (Fig.
D.8.2.16.).
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de calciu
din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare
ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1
(zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă, conform Ordinului
MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 100 mg /L.
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de calciu din apă în punctul P0 (gură canal de evacuare ape
de răcire de la C.N.E. Cernavodă) este în limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA
– 001) [95], modificată şi completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101], respectiv de 150
mg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că valoarea concentratiei de calciu se incadreaza in limita stabilita prin
autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru calciu din apa din canalul de evacuare
apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu
aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si nationale prin
protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de prelevare si analiza a
probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Magneziu
Analizând valorile concentraţiilor de magneziu, determinate în august și noiembrie
2010, şi martie și mai 2011, nu s-au putut stabili corelaţii care să indice variaţia
concentraţiei de magneziu în funcţie de creşterea temperaturii apei (Fig. D.8.2.17.).
In punctul P0 (canal cu apă de răcire), în lunile august și noiembrie 2010, şi martie și
mai 2011, concentraţiile de magneziu nu depăşesc valoarea reglementată de 50
mg/L, conform H.G. nr. 352/2005 [101].
Toate concentraţiile de margneziu determinate în cele 6 puncte de prelevare (S5,
S4, S3, S2, S6 și S1) din august 2010, martie şi mai 2011, respectiv 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) din noiembrie 2010, sunt sub concentraţia maximă
admisă pentru clasa a II-a de calitate (50 mg/L - conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161
/ 2006 [106]) (Fig. D.8.2.17.).
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Fig. D.8.2.17. Dinamica concentraţiilor de magneziu din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat
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Aspecte generale privind magneziul din apa si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.4.
În perioada analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), sa constatat că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate
efluentului cald nu determină în general variaţia concentraţiei de magneziu din apă.
(Fig.D.8.2.17)
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de magneziu din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval
Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă),
S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona
Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă
admisă, conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 50 mg /L.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de
magneziu din apă în punctul P0 (canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E.
Cernavodă) este în limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată
şi completată cu H.G. nr. 352 / 2005 [101], respectiv de 50 mg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că valoarea concentratiei de magneziu din apa se incadreaza in limita stabilita prin
autorizatiile/avizele ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru magneziul din apa din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Sodiu
În perioada analizată, 2010 (august şi noiembrie) şi 2011 (martie şi mai) s-a constatat
că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald
nu determină variaţia concentraţiei de sodiu din apă (Fig. D.8.2.18). Valorile
concentraţiilor de sodiu au fost cuprinse în următoarele intervale:
- august 2010:
între 11.199 mg/L şi 14.458 mg/L;
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- noiembrie 2010:
- martie 2011:
- mai 2011:

între 22.794 mg/L şi 30.121 mg/L;
între 21.860 mg/L şi 24.724 mg/L;
între 23.273 mg/L şi 27.607 mg/L.

Toate concentraţiile de sodiu determinate, în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3,
S2, S6 și S1) din august 2010, martie 2011 și mai 2011, respectiv în cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) din noiembrie 2010, sunt sub concentraţia maximă
admisă pentru clasa a II-a de calitate (50 mg/L – conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161
/ 2006 [106]) (Fig. D.8.2.18).
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Fig. D.8.2.18. Dinamica concentraţiilor de sodiu din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

Aspecte generale privind sodiul din apa si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.5.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald nu
determină în general variaţia concentraţiei de sodiu din apă. (Fig.D.2.18)
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În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de sodiu
din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal), S3
(zona gură canal cu apă de răcire), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona
Capidava), nu depăşeşte concentraţia maximă admisă, conform Ordinului M.M.G.A. nr.
161/ 2006 [106] de 50 mg /L.
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
valoarea concentratiei de sodiu se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele
ANAR.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru sodiu din apa din canalul de evacuare
apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu
aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si nationale prin
protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de prelevare si analiza a
probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Potasiu
În perioada analizată, 2010 (august şi noiembrie) şi 2011 (martie şi mai) s-a constatat
că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald
nu determină variaţia concentraţiei de potasiu din apă (Fig. D.8.2.19.). Valorile
concentraţiilor de potasiu au fost cuprinse în următoarele intervale:
- august 2010:
între 3.086 şi 4.419 mg/L;
- noiembrie 2010: 4.543 şi 6.107 mg/L;
- martie 2011:
4.769 mg/L şi 8.107 mg/L;
- mai 2011:
3.964 mg/L şi 5.886 mg/L.

mg/L K +

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
S5

S4

P0

S3

S2

S6

S1
Puncte de pre levare

Potasiu-03.08.2010
Potasiu-16.03.2011

Potasiu-10.11.2010
Potasiu-16.05.2010

Fig. D.8.2.19. Dinamica concentraţiilor de potasiu din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald
nu determină variaţia concentraţiei de potasiu din apă. Legislaţia în vigoare nu prevede
valori limită pentru concentraţia de potasiu din apă. In plus, Unităţile 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze potasiu
si care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
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Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, potasiul nu va fi influentat, datorita faptului ca acestea nu
utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze potasiu si care sa fie
evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.

© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. D8 - pag. 71

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

Carbonaţi
Odată cu creşterea temperaturii apei creşte şi concentraţia de carbonaţi din apă în
toate punctele de prelevare (S5, S4, P0, S3, S2, S6 și S1 în cazul lunilor august 2010,
martie și mai 2011, respectiv S4, P0, S3, S2, S6 și S1 în cazul lunii noiembrie 2010).
Indicii Pearson au valori pozitive (indicând același fenomen: faptul că odată cu
creşterea temperaturii crește și concentraţia de carbonați din apă), după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,912
0,900
0,640
0,528
Concentraţiile maxime s-au obţinut în punctul de prelevare P0 (canal deversare ape de
răcire), atât în 2010 (august şi noiembrie) cât şi în 2011 (martie şi mai) (Fig. D.8.2.20.).
Aspecte generale privind carbonatii si efectele temperaturii asupra acestora si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.5.
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Fig. D.8.2.20. Dinamica concentraţiilor de carbonaţi din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald
determină în general creşterea concentraţiei de carbonaţi din apă. Concentraţia de
carbonaţi din apă nu are valori limită prevăzute de legislaţia în vigoare.
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Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii
chimice sa genereze compusi sub forma de carbonati care sa fie evacuati ulterior in
canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul carbonati nu va fi influentat datorita faptului ca
acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze compusi
sub forma de azotaţi care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei de
răcire.
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Bicarbonaţi
Odată cu creşterea temperaturii apei scade concentraţia de bicarbonaţi din apă în
toate punctele de prelevare atât în 2010 (august și noiembrie), cât și în 2011 (martie și
mai).
Indicii Pearson au valori negative (indicând același fenomen: faptul că odată cu
creşterea temperaturii scade concentraţia de bicarbonați din apă), după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
-0,924
-0,766
-0,539
-0,566
Concentraţiile minime s-au obţinut în punctul de prelevare P0 (canal deversare ape de
răcire), atât în 2010 (august şi noiembrie) cât şi în 2011 (martie şi mai) (Fig. D.8.2.21.).

mg/ L HCO

3

-

Aspecte generale privind bicarbonatii din apa si efectele temperaturii asupra acestuia
si asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.5.
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Fig. D.8.2.21. Dinamica concentraţiilor de bicarbonaţi din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în
toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
scăderea concentraţiei de bicarbonaţi din apă. (Fig.D.8.2.21) Concentraţia de bicarbonaţi din
apă nu are valori limită conform legislaţiei în vigoare.
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Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii
chimice sa genereze compusi sub forma de bicarbonati care sa fie evacuati ulterior in
canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul bicarbonati nu va fi influentat, datorita faptului ca
acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze compusi
sub forma de bicarbonati care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei de
răcire.
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Metale
In cazul metalelor, au fost facute investigatii privind concentratia acestora atat in apa
cat si in sedimente si influenta temperaturii apei datorate efluentului cald. Asa cum a
fost mentionat in sectiunea C.2.2. – Analize chimice - concentraţia de metale şi săruri
din sedimente a fost analizata in perioada de vara (luna august 2010).
Aspecte generale privind metalele si efectele temperaturii asupra acestora si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.6.
Zinc
Concentraţiile de zinc determinate în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6,
S1) studiate în august 2010, martie 2011 și mai 2011, respectiv în cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) studiate în noiembrie 2010, încadrează apa Dunării în
clasa a II-a de calitate, stare ecologică bună, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 161/
2006 [106] (concentrațiile de zinc din punctele de prelevare nu depășesc valoarea de
200 µg/L indicat în actul normativ).
Rezultatele analizelor indică o bună corelaţie între temperatura apei şi concentraţia de
zinc (odată cu creşterea temperaturii, creşte concentraţia de zinc din apă, în limitele
concentraţiilor maxim admise de legislaţia în vigoare), indicele Pearson calculat pentru
zinc având valori pozitive, după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,794
0,702
0,952
0,657
Concentraţia maxim admisă pentru zinc total din apă este de 1 mg/L, în conformitate
cu H.G. nr. 563/ 2006 [107], pentru apele ciprinicole. În niciunul din punctele de
prelevare nu s-a depăşit această concentraţie maxim admisă (Fig. D.8.2.22.).
Aspecte generale privind zincul si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.7.
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Fig. D.8.2.22. Dinamica concentraţiei de zinc din apă
Notă: Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În Fig. D.8.2.23. este prezentată dinamica concentraţiei de zinc din sedimente, pentru
probele prelevate în luna august 2010; aşa cum reiese şi din figură, temperatura apei
nu influenţează concentraţia de zinc din sedimente.
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Fig. D.8.2.23. Dinamica concentraţiei de zinc din sedimente
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de zinc din apă. (Fig.D.8.2.22)
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Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de zinc din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval
Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă),
S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona
Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), sunt în domeniul reglementat,
conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 200 µg/L şi în domeniul reglementat
de H.G. nr. 563 / 2006 [107], respectiv de 1 mg /L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentratiei de zinc din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze zinc
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul zinc din apa nu va fi influentat, datorita faptului ca
acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze zinc care
sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
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Cupru
În conformitate cu Ordinul M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] valoarea concentrației de
cupru este de 30 µg/L în cazul clasei a II-a de calitate a apelor de suprafață. Această
valoare nu a fost depăşită în niciun punct din cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3,
S2, S6 și S1) studiate în august 2010, martie și mai 2011, respectiv nu a fost depășită
în niciun punct din cele 5 puncte de prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) studiate în
noiembrie 2010 (Fig. D.8.2.24.).
Rezultatele analizelor indică o corelaţie pozitivă între temperatura apei şi concentraţia
de cupru (odată cu creşterea temperaturii, creşte concentraţia de cupru din apă, în
limitele concentraţiilor maxim admise de legislaţia în vigoare), indicele Pearson calculat
pentru cupru având valori pozitive, după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,5985
0,651
0,696
0,746
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Fig. D.8.2.24. Dinamica concentraţiei de cupru din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

Aspecte generale privind cupru si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.7.
Analizând dinamica concentraţiei de cupru din sedimentele prelevate în luna august
2010 (Fig. D.8.2.25.), se observă că temperatura apei nu influenţează concentraţia de
cupru din sedimente.
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Fig. D.8.2.25. Dinamica concentraţiei de cupru din sedimente
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de cupru din apă. (Fig.D.8.2.24)
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de cupru din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval
Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă),
S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona
Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), sunt în domeniul reglementat,
conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 30 µg/L şi în domeniul reglementat de
H.G. nr. 563 / 2006 [107], respectiv de 40 µg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentratiei cuprului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze cupru
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul cupru din apa nu va fi influentat, datorita faptului
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ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze cupru
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
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Cadmiu
Concentraţiile de cadmiu determinate în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2,
S6, S1) studiate în august 2010, martie 2011 și mai 2011, respectiv în cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) studiate în noiembrie 2010, încadrează apa Dunării în
clasa a II-a de calitate (Fig. D.8.2.26.), stare ecologică bună, conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] (concentrațiile de cadmiu din punctele de prelevare nu
depășesc valoarea de 1 µg/L indicat în actul normativ).
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Fig. D.8.2.26. Dinamica concentraţiei de cadmiu din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

Rezultatele analizelor indică o corelaţie pozitivă între temperatura apei şi concentraţia
de cadmiu (odată cu creşterea temperaturii, creşte concentraţia de cadmiu din apă, în
limitele concentraţiilor maxim admise de legislaţia în vigoare), indicele Pearson calculat
pentru cadmiu având valori pozitive, după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,845
0,634
0,724
0,342
Pentru probele de sedimente analizate în luna august 2010, concentraţia de cadmiu nu
variază cu creşterea temperaturii apei (Fig. D.8.2.27.).
Aspecte generale privind cadmiul si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.8.
evacuare
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Fig. D.8.2.27. Dinamica concentraţiei de cadmiu din sedimente
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de cadmiu din apă.(Fig.D.8.2.27).
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de cadmiu
din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare
ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1
(zona Capidava), sunt în domeniul reglementat, conform Ordinului MMGA nr. 161/
2006 [106] de 1 µg/L
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentratiei cadmiului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze cadmiu
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul cadmiu din apa nu va fi influentat, datorita faptului
ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze cadmiu
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
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Fier
În cazul fierului, atât în 2010 (august şi noiembrie) cât şi în 2011 (martie şi mai),
valorile concentraţiilor de fier depăşesc în toate cele 6 puncte de prelevare (S5, S4,
S3, S2, S6 și S1) (Fig. D.8.2.28.) limita de 0.5 mg/L Fe indicată ca valoare maximă
pentru clasa a II-a de calitate (în conformitate cu Ordinul M.M.G.A. nr. 161/ 2006
[106]). Depășirile respectivei valori limită există și în amonte de punctul de evacuare a
canalului cu ape de răcire (zona punctului de prelevare P0) indicând faptul că aceste
depăşiri nu se datorează impactului apei calde provenite din canalul cu apă de răcire
de la C.N.E. Cernavodă, ci încărcăturii cu care Dunărea vine din amonte.
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Fig. D.8.2.28. Dinamica concentraţiei de fier din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

Conform H.G. nr. 188/ NTPA-002/2002 modificată cu H.G. nr. 352/2005 [101],
concentraţia de fier determinată în august şi noiembrie 2010 şi martie şi mai 2011, în
punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire), nu depăşeşte valoarea
reglementată de 1.5 mg/L.
Rezultatele analizelor indică o corelaţie pozitivă între temperatura apei şi concentraţia
de fier (odată cu creşterea temperaturii, creşte concentraţia de fier din apă), indicele
Pearson calculat pentru cadmiu având valori pozitive, după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,605
0,743
0,556
0,500
Aşa cum reiese din Fig. D.8.2.29., creşterea temperaturii apei, nu influenţează
conţinutul de fier din sedimente.
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Aspecte generale privind fierul din apa si efectele temperaturii asupra acestuia si
asupra componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.9
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Fig. D.8.2.29. Dinamica concentraţiei de fier din sedimente
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de fier din apă. În punctul P0 (canal cu apă de
răcire), în cele 4 perioade de prelevare, concentraţia de fier nu depăşeşte valoarea
reglementată de 1.5 mg/L. Depăşirile din celelalte puncte de prelevare se datorează
încărcăturii cu care vine Dunărea din amonte. (Fig. D.8.2.29)
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de fier din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval
Cernavodă – amonte gură canal), S3 (zona gură canal cu apă de răcire), S2 (zona
Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), depăşesc limita de 0.5 mg/L Fe,
conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 0.5 mg/L, atât în amonte cât şi în aval
de punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire), ceea ce indică faptul că aceste
depăşiri nu pot fi atribuite activităţii C.N.E. Cernavodă.
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de fier din apă în punctul P0 (canal cu apă de răcire) este în
limita stabilită de H.G. nr. 188 / 2002 (NTPA – 001) [95], modificată şi completată cu
H.G. nr. 352 / 2005 [101], respectiv de 1.5 mg/L.
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În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentratiei fierului din apa care se
incadreaza, in general, in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele
normative aplicabile. În punctul P0 (canal cu apă de răcire), în cele 4 perioade de
prelevare, concentraţia de fier nu depăşeşte valoarea reglementată de 1.5 mg/L.
Depăşirile din celelalte puncte de prelevare se datorează încărcăturii cu care vine
Dunărea din amonte. Aportul de alte metale din Dunăre se datorează fie staţiei de
epurare a oraşului Cernavodă, (conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr.
17/04.03.2010 privind Sistemul de alimentare şi canalizare a oraşului Cernavodă şi a
Autorizaţiei de mediu nr.487/07.12.2009 privind Sistemul de alimentare cu apă,
canalizare şi staţia de epurare ape uzate Cernavodă), fie activităţilor portuare
generatoare de produse metalice şi nemetalice, traficului pe Dunăre, depozitarea
neadecvată a deşeurilor industriale de operatorii economici din zonă etc.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru fierul din apa din canalul de evacuare
apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu
aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si nationale prin
protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de prelevare si analiza a
probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Mangan

mg/ L Mn

Concentraţiile de mangan determinate în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2,
S6, S1) studiate în august 2010, martie 2011 și mai 2011, respectiv în cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) studiate în noiembrie 2010, încadrează apa Dunării în
clasa a II-a de calitate (Fig. D.8.2.30.), stare ecologică bună, conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] (concentrațiile de mangan din punctele de prelevare nu
depășesc valoarea de 0,1 mg/L indicat în actul normativ).
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Fig. D.8.2.30. Dinamica concentraţiei de mangan din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

Rezultatele analizelor indică o corelaţie pozitivă între temperatura apei şi concentraţia
de mangan (odată cu creşterea temperaturii, creşte concentraţia de mangan din apă,
în limita concentraţiei maxime admise de legislaţia în vigoare), indicele Pearson
calculat pentru cadmiu având valori pozitive, după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,679
0,898
0,5973
0,584
În Fig. D.8.2.31. este prezentătă dinamica concentraţiei de mangan din probele de
sedimente; nu se observă variaţii ale concentraţiilor de mangan din sedimente la
creşterea temperaturii apei.
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Fig. D.8.2.31. Dinamica concentraţiei de mangan din sedimente
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de mangan din apă. (Fig. D.8.2.31)
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia de mangan
din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare
ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1
(zona Capidava), sunt în domeniul reglementat, conform Ordinului MMGA nr. 161/
2006 [106] de 0,1 mg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentratiei manganului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
mangan, care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul manganul din apa nu va fi influentat, datorita
faptului ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
mangan, care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
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Plumb
Concentraţiile de plumb determinate în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6,
S1) studiate în august 2010, martie 2011 și mai 2011, respectiv în cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) studiate în noiembrie 2010, încadrează apa Dunării în
clasa a II-a de calitate (Fig. D.8.2.32.), stare ecologică bună, conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] (concentrațiile de plumb din punctele de prelevare nu
depășesc valoarea de 10 µg/L indicat în actul normativ).
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Fig. D.8.2.32. Dinamica concentraţiei de plumb din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

Rezultatele analizelor indică o corelaţie pozitivă între temperatura apei şi concentraţia
de plumb (odată cu creşterea temperaturii, creşte concentraţia de plumb din apă, în
limitele concentraţiilor maxim admise de legislaţia în vigoare), indicele Pearson calculat
pentru plumb având valori pozitive, după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,710
0,629
0,711
0,749
În probele de sedimente prelevate, se observă că, creşterea temperaturii apei nu
influenţează conţinutul de plumb din sedimente (Fig. D.8.2.33.).
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Aspecte generale privind plumbul si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.9 si 10.
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Fig. D.8.2.33. Dinamica concentraţiei de plumb din sedimente
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de plumb din apă. (Fig. D.8.2.32).
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, concentraţia plumb din
apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal de
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S3 (zona gură canal de evacuare
ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1
(zona Capidava), sunt în domeniul reglementat, conform Ordinului MMGA nr. 161/
2006 [106] de 10 µg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentratiei plumbului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin
reactii chimice sa genereze plumb, care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a
apei de răcire.
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Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul plumbul din apa nu va fi influentat, datorita faptului
ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze plumb,
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
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Crom
Concentraţiile de crom determinate în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6,
S1) studiate în august 2010, martie 2011 și mai 2011, respectiv în cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) studiate în noiembrie 2010, încadrează apa Dunării în
clasa a II-a de calitate (Fig. D.8.2.34.), stare ecologică bună, conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] (concentrațiile de crom din punctele de prelevare nu
depășesc valoarea de 50 µg/L indicat în actul normativ).

60

µg/ L Cr

50
40
30
20
10
S5

S4

P0

S3

S2

S6

S1

Puncte de prelevare
Cr - 03.08.2010
Cr-16.03.2011

Cr - 10.11.2010
Cr - 16.05.2011

Fig. D.8.2.34. Dinamica concentraţiei de crom din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

Rezultatele analizelor indică o corelaţie pozitivă între temperatura apei şi concentraţia
de crom (odată cu creşterea temperaturii, creşte concentraţia de crom din apă, în
limitele concentraţiilor maxim admise de legislaţia în vigoare), indicele Pearson calculat
pentru crom având valori pozitive, după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,862
0,922
0,7058
0,587
Analizând valorile concentraţiilor de crom din sedimente (Fig. D.8.2.35), se observă că,
temperatura crescută a apei, nu influenţează concentraţia de crom din sedimente.
Aspecte generale privind cromul si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.10.
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Fig. D.8.2.35. Dinamica concentraţiei de crom din sedimente
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de crom din apă (Fig. D.8.2.34)
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţia de crom din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval
Cernavodă – amonte gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă),
S3 (zona gură canal de evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă), S2 (zona
Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), sunt în domeniul reglementat,
conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 50 µg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentratiei cromului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze crom,
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul cromul din apa nu va fi influentat, datorita faptului
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ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze crom,
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
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Nichel
Concentraţiile de crom determinate în cele 6 puncte de prelevare (S5, S4, S3, S2, S6,
S1) studiate în august 2010, martie 2011 și mai 2011, respectiv în cele 5 puncte de
prelevare (S4, S3, S2, S6 și S1) studiate în noiembrie 2010, încadrează apa Dunării în
clasa a II-a de calitate (Fig. D.8.2.36.), stare ecologică bună, conform Ordinului
M.M.G.A. nr. 161/ 2006 [106] (concentrațiile de crom din punctele de prelevare nu
depășesc valoarea de 25 µg/L indicat în actul normativ).

24

µg/ L Ni
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Puncte de prelevare
Ni - 03.08.2010
Ni-16.03.2011

Ni - 10.11.2010
Ni - 16.05.2011

Fig. D.8.2.36. Dinamica concentraţiei de nichel din apă
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

Rezultatele analizelor indică o corelaţie pozitivă între temperatura apei şi concentraţia
de nichel (odată cu creşterea temperaturii, creşte concentraţia de nichel din apă, în
limitele concentraţiilor maxim admise de legislaţia în vigoare), indicele Pearson calculat
pentru nichel având valori pozitive, după cum urmează:
Luna
august 2010
noiembrie 2010
martie 2011
mai 2011
valoare indice Pearson
0,109
0,647
0,4659
0,732
În luna august 2010, variaţia concentraţiilor de nichel din sedimentele prelevate din
punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval Cernavodă – amonte gură canal), P0 (apă canal
de răcire), S3 (zona gură canal cu apă de răcire), S2 (zona Seimeni), S6 (zona
Dunărea), S1 (zona Capidava), este asemănătoare celorlalte metale analizate,
temperatura nefiind un factor ce influenţează concentraţia de nichel din probele de
sedimente analizate (Fig. D.8.2.37.).
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Aspecte generale privind nichelului si efectele temperaturii asupra acestuia si asupra
componentelor biologice sunt prezentate in Anexa D.8.2.1., la pag.10.
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Fig. D.8.2.37. Dinamica concentraţiei de nichel din sedimente
Notă. Punctul de prelevare P0 (canal cu apă de răcire) a fost introdus în grafic pentru realizarea
corelaţiei dintre creşterea temperaturii apei şi concentraţia indicatorului determinat

În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate
punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină
în general creşterea concentraţiei de nichel din apă. (Fig. D.8.2.36)
Conform rezultatelor investigațiilor, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă, concentraţiile de nichel din apă, în punctele S5 (zona Rasova), S4 (aval
Cernavodă – amonte gură canal), S3 (zona gură canal cu apă de răcire), S2 (zona
Seimeni), S6 (zona Dunărea), S1 (zona Capidava), sunt în domeniul reglementat,
conform Ordinului MMGA nr. 161/ 2006 [106] de 25 µg/L.
În concluzie, în condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat
că influenta temperaturii determina valori ale concentratiei nichelului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E.
Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze nichel,
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul nichelul din apa nu va fi influentat, datorita faptului
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ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze nichel,
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
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Concluzii privind impactul generat de C.N.E. Cernavodă
Fată de calitatea efluentului Unităților 1 și 2 ale cărui limite sunt stabilite prin A.G.A. nr.
241 / 2010, determinările aferente lunilor iulie 2010 și august 2010 prezentate în
tabelele B din Anexele D.8.16 și D.8.17, respectiv Anexa D.8.2.2, indică la punctul de
măsura “Pod Seimeni” valori încadrate în limitele autorizate și care sunt sub valorile
rezultatelor prezentate în acest capitol. Aceasta constatare este explicata de faptul ca
punctul de prelevare P0 utilizat in acest studiu este situat in aval de punctul de
prelevare “Pod Seimeni” utilizat de CNE Cernavoda.
Concentratiile indicatorilor care au fost determinate prin prezentul studiu ale caror
valori depăşesc concentraţiile maxime admise conform legislaţiei în vigoare, sunt
datorate altor factori naturali (de ex. dependente de starea ecosistemelor la data în
care s-au realizat analizele) și/sau influenței altor activități economice/urbane din zonă
decât cele desfășurate de C.N.E. Cernavodă: activități industriale, agricultura,
zootehnia, viticultura, piscicultura, activități portuare, transport naval, activități de
constructii, obiective industriale și imobiliare, depozitări deșeuri municipale, stație de
epurare a orașului Cernavodă (vezi presiunile antropice prezentate la inceputul
capitolului).
Nu toți parametrii studiați sunt proveniți de la C.N.E. Cernavodă. Plaja de poluanți
proveniți de la C.N.E. Cernavodă se încadrează în valorile aprobate prin AGA nr.
241/2010 si sunt listati atat in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 277/2011 pentru
Unitatile 1 si 2 cat si in Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 35/2011 pentru Unitatile 3 si
4.
Recoltarea de probe de sediment și analiza lor pentru sezonul de vară a condus la
concluzia că variația temperaturii nu modifică compoziția sendimentului. Pe baza
experienței analizelor de sediment efectuate de I.N.C.D.D.D. în decursul anilor, pe
zone monitorizate pe Dunăre și Delta Dunării s-a considerat că nu este necesară
recoltarea de sedimente și repetarea analizelor de sediment pentru toate sezoanele.
Astfel, se apreciază ca variația temperaturii apei de racire nu modifică compoziția
sedimentului, indiferent de sezon.
În concluzie, se poate observa că concentraţiile unor indicatori fizico-chimici variază cu
creşterea temperaturii apei. Valorile concentraţiilor indicatorilor fizico-chimici aferenţi
calităţii apei evacuate de CNE Cernavodă se încadrează în limitele autorizate de
ANAR. Cauzele depăşirilor accidentale ale concentraţiilor maxime admise la unii
indicatori fizico-chimici sunt, în general:
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poluanții identificați în probele de apă nu provin în întregime din operarea C.N.E.
Cernavodă;
existenta unor activități în zonă care generează poluanți specifici (de ex. plumb,
nichel, crom, produse petroliere etc.);
incadrarea poluanților proveniți de la C.N.E. Cernavodă în limitele autorizate, limite
stabilite prin studiile de impact ca fiind neglijabile din punct de vedere al
influenței negative asupra mediului mediului (impact neutru/nesemnificativ de
mediu sau fara impact de mediu).

Avand in vedere ca restrictiile/conditiile de autorizare sunt aceleasi pentru fiecare
unitate nuclearo-electrica estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E.
Cernavodă nu va influenţa indicatorii fizico-chimici ai efluentului ținând cont de
următoarele:









Materialele de construcție ale echipamentelor U3 și U4 sunt similare celor utilizate
la U1 și U2 deci nu se identifică poluanți suplimentari față de cei identificați;
Limitele de evacuare pentru fiecare poluant din efluentul lichid ale U3 și U4 sunt
stabilite prin Avizul de Gospodărire a Apelor în vigoare, sub valorile maximale
prevăzute de normativele aplicabile. U3 și U4 vor efectua monitorizari ale
poluanților aferenti efluentilor lichizi inclusiv determinarea valorilor temperaturii
și debitului pentru verificarea conformarii cu Cerințele din Avizul / Autorizația de
Gospodărire a Apelor. (conditiile 6 si 7)
Limitele de evacuare prevăzute prin Avizul de Gospodărire Ape pentru perioada de
constructii montaj și punere în funcțiune și ulterior prin Autorizația de
Gospodărire Ape sunt supuse aprobarii de A.N.A.R. numai în baza unor studii
de impact elaborate punctual pentru fiecare substanță, astfel încât valorile
concentrațiilor limite la evacuare aprobate să fie corespunzătoare situației în
care valoarea reziduală de poluant să nu aibă nici un efect asupra florei și
faunei acvatice. Cerințele se găsesc în Avizul de Gospodărire ape pentru U3 și
U4 nr. 35/2011 (Tabel „Indicatori de calitate ai apelor evacuate”) si sunt
monitorizate din faza de teste de functionare a Unitatilor 3 si 4 (conditiile 6 si 7).
U3 și U4 vor funcționa în limitele de poluare aprobate (pentru care nu există impact
negativ de mediu) prin autorizațiile de Gospodărire ape și de mediu,
monitorizând și raportând periodic la autorități rezultatele analizelor pentru a
dovedi respectarea limitelor impuse (practică existentă la U1 și U2 fără
înregistrarea de depasiri ale prevederilor legale și de autorizare).
Substanțele poluatoare ale apelor identificate ca metale grele, substanțe organice
etc. nu sunt rezultate din funcționarea unităților nuclearoelectrice sunt specifice
slamurilor stațiilor de epurare (Stația de epurare a orașului Cernavodă),
activităților agricole și a celor gospodărești în condiții de neevacuare conformă a
deșeurilor rezultate (îngrășăminte, dejecții animale, etc). Aceste elemente de
presiuni antropice sunt identificate pentru Zona Dobrogea-Litoral și in Planul de
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Management aprobat prin HG 80/2011 si publicat in Monitorul Oficial nr. 265 bis
din 14 aprilie 2011.
Conform rezultatelor obținute și în urma interpretării acestora, prezentate în acest
capitol, se constată că sunt îndeplinite cerințele pentru ca U3 și U4 de la C.N.E.
Cernavodă să îndeplinească obiectivele de mediu stabilite prin Directiva Cadru Apă
art. 4 și evaluate în Anexa la Monitorul Oficial nr. 80/2011 ”Planul de management al
Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere”.
Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici ai apei coroborat cu influenta asupra
factorilor biologici preconizam ca impactul de mediu ca urmare a functionarii Unitatilor
3 si 4 este nesemnificativ.
.
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D.8.3. Fitoplancton
În urma evaluarilor efectuate în perioada august 2010 - mai 2011, cu ajutorul analizelor
microscopice s-a stabilit următoarele:
ÎN SEZONUL ESTIVAL:







diatomeele reprezintă grupul de alge dominant al planctonului dunărean în
sectorul analizat;
ponderea numerică a diatomeelor a variat de la 79,92% în staţia amplasată in
dreptul localităţii Rasova la 93,21 % în staţia amplasată în aval de canalul de
evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă (Tabel D.8.3.1);
diversitate algală: 1,871 stația S5 (Rasova-Dunăre Km 310,8) - 2,09 stația S4
(Dunăre Km 297,6) – 1,678 stația S3 (Dunăre Km 295,3) – 2,193 stația S2
(Dunăre Km 292,5) – 2,164 stația S6 (Dunăre km 286,5) – 2,190 stația S1
(Dunăre Km 279);
număr de specii mare 69 specii identificate, comparativ cu alte sectoare
dunărene [Literáthy et. al, 2002];
existenţa unei similarităţi ridicate atât în compoziţia calitativă a populaţiilor
fitoplanctonice (Fig. D.8.3.1) cât şi al abundenţei numerice relative (Fig.
D.8.3.3).

Tabel D.8.3.1
Ponderea [nr.ind / L(%)] grupelor taxonomice din fitoplanctonul reofil în sezonul
estival
STATIA
S5 (Rasova-Dunăre Km 310,8)
S4 (Dunăre Km 297,6)
S3 (Dunăre Km 295,3)
S2 (Dunăre Km 292,5)
S6 (Dunăre km 286,5)
S1 (Dunăre Km 279)

Chlorficee Criptoficee Cianobacterii Bacilarioficee
(chlo)
(cry)
(cyan)
(diat)
18.41
1.26
0.42
79.92
5.50
0.69
1.72
91.75
4.01
0.93
1.54
93.21
8.81
0.31
1.26
88.68
6.63
1.33
1.66
90.39
7.68
3.56
0.40
88.36
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Fig. D.8.3.1. Analiza comparativă a
diversităţii algale pe sectorul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) în
sezonul estival

Fig. D.8.3.2. Analiza comparativă a abundenţei
numerice relative a fitoplanctonului pe grupe
taxonomice în sezonul estival, pe transectul Dunăre
km 310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1)

Analiza variaţiei abundenţei numerice fitoplanctonice de-a lungul transectului analizat a
evidenţiat următoarele:
 abundenţa numerică înregistrează o similaritate ridicată între toate staţiile de
prelevare;
 număr mic de specii dominante: Aulacoseira sp., Aulacoseira granulata,
Stephanodiscus hantzschii, Stephanodiscus sp., Staurosira construens,
Nitzschia fruticosa;
 diatomeele au trend ascendent cu un r2 de 0,5942;
 apariţia unui trend ascendent mai accentuat în cazul algelor verzi (cloroficee) cu
un r2 de 0, 5153 (Fig. D.8.3.2).
Relaţia dintre raportul biomasei dezvoltate de populaţiile planctonice şi abundenţa
numerică scoate în evidenţă existenta unui trend ascendent seminificativ al abundenţei
comparativ cu cea a biomasei inregistrate (creşte abundenţa speciilor cu volumul
celular mic) (Fig. D.8.3.4). Acest fapt denotă inexistenţa unor modificări ale mărimii şi
morfologiei speciilor fitoplanctonice cu consecinţe asupra capacităţii de difuzie şi
absorbţie a nutrienţilor din masa apei şi a capacitatii de hrănire a zooplanctonului, ca
rezultat al influenţei deversării de apă caldă din canalul de evacuare al C.N.E.
Cernavodă.
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Fig. D.8.3.3. Analiza comparativă a
abundenţei numerice relative a
fitoplanctonului pe sectorul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) în
sezonul estival

Fig. D.8.3.4. Variaţia abundenţei numerice relative şi
a biomasei fitoplanctonice pe transectul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1), în sezonul estival

ÎN SEZONUL AUTUMNAL:





diatomeele reprezintă grupul de alge dominant al planctonului dunărean în
sectorul analizat (Tabel D.8.3.2).
diversitate algală: 2,54 statia S5 (Rasova-Dunăre Km 310,8) - 2,14 statia S4
(Dunăre Km 297,6) – 2,16 statia S3 (Dunăre Km 295,3) – 2,53 statia S2
(Dunăre Km 292,5)– 2,38 statia S1 (Dunăre Km 279)
număr de specii mare 83 specii identificate, comparativ cu alte sectoare
dunărene
s-a înregistrat o similaritate ridicată între toate staţiile de prelevare atât din punct
de vedere al diversităţii fitoplanctonice (Fig. D.8.3.5), cât şi al abundenţei
numerice relative (Fig. D.8.3.7). Staţiile amplasate în amonte şi aval de
canalul de evacuare de la C.N.E. Cernavodă având caracteristici
asemănătoare, fapt ce denotă o slabă influenţă a deverserăilor de apă caldă
asupra populaţiilor fitoplanctonice reofile din Dunăre.
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Tabel D.8.3.2.
Ponderea [nr.ind / L(%)] grupelor taxonomice din fitoplanctonul reofil in sezonul
autumnal
STATIA
S5 (Rasova-Dunăre Km
310,8)
S4 (Dunăre Km 297,6)
S3 (Dunăre Km 295,3)
S2 (Dunăre Km 292,5)
S6 (Dunăre km 286,5)
S1 (Dunăre Km 279)

Chlorficee Criptoficee Cianobacterii Bacilarioficee
(chlo)
(cry)
(cyan)
(diat)
9.09
6.63
3.68
5.11

19.83
20.44
27.21
30.66

0.83
2.76
0.00
1.46

7.85

23.97

2.07

Fig. D.8.3.5. Analiza comparativă a
diversităţii algale pe sectorul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) în
sezonul autumnal
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Fig. D.8.3.6. Analiza comparativă a abundenţei
numerice relative a fitoplanctonului pe grupe
taxonomice în sezonul autumnal, pe transectul
Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1)
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Analiza variaţiei abundenţei numerice fitoplanctonice de-a lungul transectului investigat
a evidenţiat următoarele:





diatomeele nu înregistrează modificări semnificative de-a lungul transectului
analizat (Fig. D.8.3.6);
criptoficeele devin codominante;
specii dominante: Skeletonema potamos, Stephanodiscus hantzschii,
Stephanodiscus parvus, Stephanodiscus sp., Chlorella vulgaris,
Cryptomonas sp., Cyclotella sp., Komma caudata;
se înregistrează acelaşi tip de relaţie între abundenţa numerică relativă şi
biomasa fitoplanctonică ca cea înregistrată în sezonul estival (Fig. D.8.3.8).

Fig. D.8.3.7. Analiza comparativă a
abundenţei numerice relative a
fitoplanctonului pe sectorul Dunăre km 310,8
(S5) - Dunăre km 279(S1)în sezonul
autumnal

Fig. D.8.3.8. Variaţia abundenţei numerice relative
şi a biomasei fitoplanctonice pe transectul Dunăre
km 310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) în sezonul
autumnal

Fitoplanctonul reofil pe transectul Rasova-Capidava nu înregistrează modificări
semnificative ale dezvoltării sale în sezonul autumnal (Fig. D.8.3.8).
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ÎN SEZONUL HIBERNAL:







diatomeele reprezintă grupul de alge dominant al planctonului dunărean în
sectorul analizat;
ponderea numerică a diatomeelor a fost de peste 95% în toate staţiile în care sau realizat prelevări.(Tabel D.8.3.3);
diversitate algală a fost cea mai scăzută din toată perioada investigată, fiind
înregistrate următoarele valori: 0,87 statia S5 (Rasova-Dunăre Km 310,8) 0,79 statia S4 (Dunăre Km 297,6) – 0,91 statia S3 (Dunăre Km 295,3) – 0,87
statia S2 (Dunăre Km 292,5) – 1,55 statia S6 (Dunăre km 286,5) – 0,91
statia S6 (Dunăre km 286,5);
număr de specii înregistrate a fost de 67, asemănător cu situaţia semnalată în
sezonul estival;
Similaritate ridicată a diversităţii fitoplanctonice, la fel ca şi în prelevările
precedente (Fig. D.8.3.9).

Tabel D.8.3.3.
Ponderea [nr. ind / L(%)] grupelor taxonomice din fitoplanctonul reofil in sezonul
hibernal
Chlorficee Criptoficee Cianobacterii Bacilarioficee alte
STATIA
(chlo)
(cry)
(cyan)
(diat)
grupe
S5 (Rasova-Dunăre Km 310,8)
0.19
0.19
0.10
99.13
0.39
S4 (Dunăre Km 297,6)
0.37
0.37
0.19
98.08
0.99
S3 (Dunăre Km 295,3)
0.12
0.22
0.05
99.53
0.07
S2 (Dunăre Km 292,5)
0.18
0.79
0.00
98.91
0.12
S6 (Dunăre km 286,5)
2.37
1.18
0.59
95.86
0.00
S1 (Dunăre Km 279)
0.08
0.31
0.00
99.00
0.62
Analiza variaţiei abundenţei numerice fitoplanctonice de-a lungul transectului investigat
a evidenţiat faptul:
 abundenţa numerică a fitoplanctonului atât la nivelul grupelor taxonomice (Fig.
D.8.3.10), cât şi la cel al abundenţei totale (Fig. D.8.3.12) nu înregistrează
modificări semnificative de-a lungul transectului analizat;
 înregistrează între staţii acelaşi tip de similaritate ca cel constatat în sezonul
autumnal (Fig. D.8.3.11);
 Stephanodiscus parvus constitue specia dominantă în proporţie de 45-80% pe
tot sectorul analizat, specia codominantă fiind Stephanodiscus hantzschii
între 13-33% din totalul speciilor identificate.
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Fig. D.8.3.9. Analiza comparativă a
diversităţii algale pe sectorul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1)în sezonul
hibernal

Fig. D.8.3.11. Analiza comparativă a
abundenţei numerice relative a
fitoplanctonului pe sectorul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) în
sezonul hibernal
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Fig. D.8.3.10. Analiza comparativă a abundenţei
numerice relative a fitoplanctonului pe grupe
taxonomice în sezonul hibernal, pe transectul
Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1)

Fig. D.8.3.12. Variaţia abundenţei numerice relative
şi a biomasei fitoplanctonice pe transectul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1)în sezonul hibernal
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ÎN SEZONUL VERNAL:





diatomeele reprezintă grupul de alge dominant al planctonului dunărean în
sectorul analizat (Tabel D.8.3.4);
diversitate algală: 1,31 statia S5 (Rasova-Dunăre Km 310,8) - 1,39 statia S4
(Dunăre Km 297,6) – 1,38 statia S3 (Dunăre Km 295,3) – 1,36 statia S2
(Dunăre Km 292,5) – 1,44 statia S6 (Dunăre km 286,5) – 1,32 statia S1
(Dunăre Km 279);
au fost semnalate 67 specii algale şi un grad ridicat de similaritate al indiceluli
de diversitate algală .(Fig. D.8.3.13).

Tabel D.8.3.4.
Ponderea [nr. ind. / L(%)] grupelor taxonomice din fitoplanctonul reofil in sezonul
vernal
Chlorficee Criptoficee Cianobacterii Bacilarioficee alte
(chlo)
(cry)
(cyan)
(diat)
grupe
STATIA
S5 (Rasova-Dunăre Km 310,8)
0.46
0.42
0.04
99.04
0.04
S4 (Dunăre Km 297,6)
0.91
0.28
0.00
97.63
S3 (Dunăre Km 295,3)
0.39
0.51
0.12
98.98
S2 (Dunăre Km 292,5)
0.44
0.20
0.00
99.36
S6 (Dunăre km 286,5)
0.40
0.40
0.28
98.81
0.12
S1 (Dunăre Km 279)
0.21
0.06
0.21
99.51
Analiza variaţiei abundenţei numerice fitoplanctonice de-a lungul transectului investigat
a evidenţiat următoarele:
 diatomeele au un trend ascendent (Fig. D.8.3.14), trend care se resimte la
nivelul populaţiilor reofile dunărene din aceasta perioada a anului (Fig.
D.8.3.16);
 specii dominante: Skeletonema potamos, Stephanodiscus hantzschii,
Stephanodiscus parvus şi Melosira varians;
 abundenţa numerică înregistrează o similaritate ridicată între următoarele staţii
de prelevare:
o
Capidava (S1) - Seimeni (S2);
o
Amonte C.E._C.N.E. Cernavodă (S4) - Aval C.E._C.N.E.
Cernavodă;
o
Rasova (S5) – Dunărea (S6) (Fig. D.8.3.15);
 similaritatea ridicată dintre staţiile de prelevare relevă faptul că la nivelul
populaţiilor fitoplanctonice nu există perturbări în compoziţia cantitativă şi
calitativă a fitoplanctonului ca urmare a influenţei apelor de răcire deversate
de C.N.E. Cernavodă.
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Fig. D.8.3.13. Analiza comparativă a
diversităţii algale pe sectorul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) în sezonul
vernal

Fig. D.8.3.14. Analiza comparativă a abundenţei
numerice relative a fitoplanctonului pe grupe
taxonomice în sezonul vernal, pe transectul
Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1)

Fig. D.8.3.15. Analiza comparativă a
abundenţei numerice relative a
fitoplanctonului pe sectorul Dunăre km 310,8
(S5) - Dunăre km 279(S1)în sezonul vernal

Fig. D.8.3.16. Variaţia abundenţei numerice
relative şi a biomasei fitoplanctonice pe transectul
Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1)în
sezonul vernal
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In cele ce urmeaza se reiau conditiile de temperatura a apei detaliate la D 8.1 in scopul
unei acurateti mai bune in ceea ce priveste interpretarea datelor obtinute in cadrul
studierii fitoplanctonului.
Din rezultatele obţinute în urma măsurătorilor efectuate „in situ” cu ajutorul
spectrofotometrului submersibil în perioada estivală (105 măsurători), autumnală (44
măsurători), hibernală (64 măsurători) şi vernală (95 măsurători) pe transectul
investigat, în profile de adâncime s-au stabilit:


diferenţele între mărimea zonei aflată sub influenţa apelor deversate de la C.N.E
Cernavoda în funcţie de sezonul în care s-au efectuat investigaţiile,
constatându-se că:
o pana de apă caldă are cea mai mare lungime (cca 3 – 3,5 km) în
sezonul hibernal;
o pana de apă caldă nu se întinde pe toată lăţimea Dunării, ci numai pe
o latime care variaza de la 300 m la 400m, localizată pe malul
drept în direcţia de curgere a fluviului;
o măsurătorile efectuate la mijlocul fluviului şi pe malul stâng scot în
evidenţă valori ale temperaturii apei similare cu cele normale
înregistrate în amonte respectiv aval de pana de apă caldă.



variaţia temperaturii pe profile de adâncime in zona penei de apa cu temperaturi
modificate după cum urmează:
o în sezonul estival temperatura apei a variat între 32,77 ºC şi 26,96 ºC
(Fig. D.8.3.17);
o în sezonul autumnal temperatura apei a variat între 18,12 ºC şi 12,26
ºC (Fig. D.8.3.18);
o în sezonul hibernal temperatura apei a variat între 5,91 ºC şi 19,73ºC
(Fig. D.8.3.19);
o în sezonul vernal temperatura apei a variat între 18 ºC și 24,45 ºC
(Fig. D.8.3.20).

Intervalul de variaţie a temperaturii la data efectuării măsurătorilor a fost de: 5,81 ºC în
sezonul estival (4 VIII. 2010); 5,86 ºC în sezonul autumnal (10 XI. 2010); 13,82 ºC în
sezonul hibernal (16 III. 2011); 6,53 ºC în sezonul vernal (16 V. 2011).
O relaţie clară între temperatura apei evacuate de la C.N.E Cernavoda, nivelul Dunării
şi extinderea penei de apă caldă în Dunăre a fost anterior sezisată ca urmare a
programelor de monitoring efectuate în perioada anilor 2002-2003. Studiile efectuate în
această perioadă au arătat că structura topografică a Dunării, evidenţiată batimetric pe
sectorul amplasat in aval de canalul de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
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Cernavodă influenţează semnificativ procesul de amestec al apelor, în special la nivele
scăzute ale apei din Dunăre [26; 104].
Precizam ca in timpul functionarii CNE Cernavoda, acesta are obligatia prevazuta prin
autorizatia de gospodarire ape de a urmari prin masuratori anuale sectiunea de
scurgere a canalului Seimeni aval deversor, in vederea asigurarii conditiilor optime de
curgere pentru efluentul cald. Concluziile monitorizarii sunt raportate anual la
ABADL/ANAR (conditia 5 din Autorizatia de Gospodarire a Apelor pentru Unitatile 1 si
2 nr. 241/2010).

Fig. D.8.3.17. Variaţia temperaturii apei de-a
lungul transectulului Dunăre km 310,8 (S5) Dunăre km 279(S1) în sezonul estival

Fig. D.8.3.19. Variaţia temperaturii apei de-a
lungul transectulului Dunăre km 310,8 (S5) Dunăre km 279(S1) în sezonul hibernal
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Fig. D.8.3.18. Variaţia temperaturii apei de-a
lungul transectulului Dunăre km 310,8 (S5) Dunăre km 279(S1) în sezonul autumnal

Fig. D.8.3.20. Variaţia temperaturii apei de-a
lungul transectulului Dunăre km 310,8 (S5) Dunăre km 279(S1) în sezonul vernal
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Din analiza comparativă a variaţiei biomasei fitoplanctonice (valori ale clorofilei „a”,
măsurate „in situ”) ce se dezvoltă pe sectorul dunărean cuprins între Rasova (staţia
S5) şi Capidava (staţia S1) pe profile de adâncime s-au constatat următoarele
caracteristici generale:
 Concetraţiile de clorofilei „a” au variat:
o în sezonul estival între 2,39 µg/l (staţia S4D amplasată în amonte de canalul
de evacuare – Profil I ) şi 20,66 µg/l (staţia P3S amplasată în afara penei de
apă caldă – Profil I) (Fig. D.8.3.21). Valorile medii (pe întreg profilul de
adâncime realizat) ale concentraţie de clorofilă „a” variind între 19,37 µg/l
(P3S) şi 12 µg/l (S4);
o în sezonul autumnal între 1,94 µg/l (staţia P4D amplasată pe malul drept al
Dunării, în dreptul localităţii Seimeni, staţie aflată în afara penei de apă caldă
- Profil II) şi 4,78 µg/l (staţia P1D amplasată în pena de apă caldă - profil III)
(Fig. D.8.3.22). Valorile medii (pe întreg profilul de adâncime realizat) ale
concentraţie de clorofilă „a” variind între 3,31 µg/l (P1) şi 2,22 µg/l (P4);
o în sezonul hibernal între 8,87 µg/l S2D (staţia P4D aflată în sezonul hibernal
în pana de apă caldă– Profil I) şi 16,71 µg/l (staţia P3M amplasată în mijlocul
Dunării, staţie aflată în afara penei de apă caldă – Profil II) (Fig. D.8.3.23).
Valorile medii (pe întreg profilul de adâncime realizat) ale concentraţie de
clorofilă „a” variind între 16,08 µg/l (P3M) şi 11,33 µg/l (P4S);
o în sezonul vernal au fost înregistrate valori ale concentraţiei de clorofilă „a” ce
au variat între 45,43 µg/l S2D (staţia P3M aflată în sezonul vernal în afara
penei de apă cu temperaturi modificate – Profil II) şi 3,8 µg/l (staţia S5 Profil
I) (Fig. D.8.3.24). Menţionăm că diferenţa extrem de mare între această
valoare şi celelalte măsurători efectuate în staţia S5 cu aceasta ocazie,
sugerează înregistrarea de către spectrofotometrul a unei valori eronate,
datorată probabil interferenţelor datorate impurităţilor din apă. Prin urmare,
considerăm valoarea de 15,46 µg/l înregistrată în staţia S6M – profil I ca fiind
limita minimă a clorofilei „a” înregistrată cu ocazia investigaţiilor din sezonul
vernal (data măsurătorilor fiind 16.05.2011). Valorile medii (pe întreg profilul
de adâncime realizat) ale concentraţie de clorofilă „a” variind între 42,84 µg/l
(P3M) şi 22,84 µg/l (S6);
 Odata ce procesul de amestecare a apelor de răcire provenite de la C.N.E.
Cernavodă cu apa din Dunăre este finalizat s-a constatat că a avut loc
omogenizarea temperaturii de la suprafaţa apei cu cea de la adâncime. Acest
fapt determină ca la nivelul populaţiilor fitoplanctonice reofile din Dunăre să se
înregistreze aceleaşi caracteristici calitative şi cantitative ale populaţiilor ce se
dezvoltă în aval de pana de apă caldă cu cele existente în zonele amplasate
în amonte de pana de apă caldă, zone care pe parcursul investigaţiilor au fost
considerate zone de referinţă în stabilirea stării ecologice a populaţiilor ce se
dezvoltă în pana de apă caldă.
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Fig. D.8.3.21. Variaţia biomasei fitoplanctonice
exprimată în valori ale clorofilei “a” de-a lungul
transectulului Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre
km 279(S1) în sezonul estival

Fig. D.8.3.22. Variaţia biomasei fitoplanctonice
exprimată în valori ale clorofilei “a” de-a lungul
transectulului Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre
km 279(S1)în sezonul autumnal

Fig. D.8.3.23. Variaţia biomasei
Fig. D.8.3.24. Variaţia biomasei
fitoplanctonice exprimată în valori ale
fitoplanctonice exprimată în valori ale clorofilei
clorofilei “a” de-a lungul transectulului
“a” de-a lungul transectulului Dunăre km
Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) 310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) în sezonul
în sezonul hibernal
vernal
© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. D8 - pag.
113

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

Populaţiile fitoplanctonice au o capacitate ridicată de adaptare la variaţiile de
temperatură. Comparând valorile medii ale concentraţiei de clorofilă „a” (Tabel D.8.3.5)
obţinute în urma măsurătorilor „in situ” efectuate în Dunăre cu cele obţinute din canalul
de evacuare de la C. N.E. Cernavodă s-a putut constata faptul că:
 la aceleaşi valori medii ale temperaturii apei (20,67ºC în sezonul autumnal
respectiv 20,84 ºC în sezonul hibernal) înregistrate în canalul de evacuare
sau înregistrat diferenţe mari ale valorii medii ale concentraţiei de clorofilă „a”
(2,19 µg/l în sezonul autumnal, respectiv 12,01 µg/l în sezonul hibernal);
 nu există o relaţie directă între creşterea temperaturii apei ca urmare a
amestecului dintre apa din Dunăre şi apa evacuată de la C.N.E. cu scăderea
sau creşterea biomasei fitoplanctonice în Dunăre, înregistrându-se valori mai
mici ale biomasei fitoplanctonice şi în afara penei de apă caldă indiferent de
sezon.
Tabel D.8.3.5.
Valorile medii ale concentraţiei de clorofilă „a” măsurate „in situ” pe profile de
adâncime cu spectrofotometrul submersibil

P0M
S4D
P1M
P1D
S1D
S5D
P2D
P3D
P3M
S6D
P2S
P4D
P2M
P3S

Estival
10.61
12.00
12.59
12.64
14.17
14.81
15.41
17.51
17.89
17.95
18.16
18.23
18.28
19.37

P0M
P4D
S1D
S4D
S6D
P1M
P3D
P2D
P3M
P2M
P1D

Autumnal
2.19
2.22
2.39
2.41
2.52
2.53
2.56
2.7
3.06
3.23
3.31

P4S
P4D
P0M
S5D
S1D
P4M
S6D
P1D
S4D
P2D
P3D
P2M
P1M
P3M

Hibernal
11.33
12.00
12.01
12.95
12.95
13.02
13.07
13.68
14.20
14.88
15.65
15.87
15.88
16.08

P0M
S6D
P1D
P2D
S1D
S6M
S5D
P4D
P4M
S4D
P4S
P3D
P1M
P2M
P3M

Vernal
19.47
22.84
23.21
27.61
29.59
32.78
33.03
34.07
34.67
35.02
35.62
36.76
38.59
41.04
42.84

NOTĂ: banda albastră indică staţia amplasată în canalul de evacuare a apei de răcire de la C.N.E.
Cernavodă; banda galbenă indică staţiile amplasate în pana de apă cu termperaturi modificate din
Dunăre.

Fitoplanctonul reofil al Dunării este dominat în mod natural de diatomee
(Bacillariophyceae) şi alge verzi (Chlorophyceae) cu o contribuţie semnificativă la
biomasa totală a speciilor din grupul taxonomic al Cryptophyceae. Cyanobacteria are o
importanţă redusă în populaţiile reofile ale Dunării contribuind foarte puţin la biomasa
fitoplanctonică totală [34].
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Valorile medii ale biomasei fitoplanctonice înregistrate în sezonul estival, autumnal şi
vernal depăşesc pragul de înflorire algală de 10 µg/l chl ”a” stabilit pentru cursurile de
apă [34] în toate staţiile în care s-au efectuat măsurători.
Din analiza rezultatelor obţinute ca urmare a măsurătorilor efectuate:
1. în sezonul estival s-au constatat următoarele:
a. fluctuaţii ale dezvoltării fitoplanctonului pe întreg sectorul investigat,
tendinţele de creştere a valorilor de clorofilă “a” fiind nesemnificative
(r2=0,3649) (Fig. D.8.3.25);
b. valori ridicate ale biomasei fitoplanctonice exprimată în clorofilă “a” pe întreg
sectorul dunărean investigat
c. scăderile biomasei algale în dreptul canalului de evacuate unde se
înregistrează cele mai ridicate valori ale temperaturii apei (Fig. D.8.3.26
şi Fig. D.8.3.27);
d. tendinţa de creştere a biomasei fitoplanctonice de la un mal la celălalat al
Dunării şi revenirea concentraţiei de clorofilă “a” la valorile înregistrate în
zonele amplasate în afara penei de apă caldă;
e. contribuţia diatomeelor, algelor verzi şi criptoficeelor la biomasa totală fiind în
sezonul estival următoarea diatomeele şi algele verzi între 70,51 şi 84,45
% iar criptoficeele între 4,89 şi 24,43 % la biomasa totală;
f. biomasa diatomeelor a înregistrat o scădere bruscă în dreptul canalului de
evacuare al apei de răcire, urmată de o revenire rapidă. Scăderea
biomasei nu poate fi pusă direct pe seama diferenţei de temperatură, fapt
explicat anterior (Tabel D.8.3.5).
2. în sezonul autumnal s-au constatat următoarele:
a. nu apar modificări semnificative de-a lungul transectului investigat (Fig.
D.8.3.29);
b. nu apar modificări semnificative între cele două maluri ale Dunării (Fig.
D.8.3.30);
c. nu apar modificări semnificative în pana de apă caldă (Fig. D.8.3.31);
d. în sezonul autumnal diatomeele şi algele verzi au avut următoarea pondere
între 23,39 şi 61,73 %, respectiv criptoficeele între 23,39 şi 61,73 % din
biomasa totală;
e. Din datele disponibile nu se poate trage concluzia că scaderea biomasei
criptoficeelor se datorează influenţei apei calde deversate (Fig. D.8.3.32);
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3. în sezonul hibernal s-au constatat următoarele:
a. nu apar modificări semnificative de-a lungul transectului investigat (Fig.
D.8.3.33);
b. nu apar modificări semnificative în pana de apă caldă (Fig. D.8.3.34 și Fig.
D.8.3.35);
c. diatomeele şi algele verzi au o pondere între 76,90 şi 99,16 % iar
criptoficeele între 0,84 şi 13,11 % din biomasa totală
d. nu apar modificări semnificative în structura calitativă a grupelor taxonomice
între cele două maluri ale Dunării (Fig. D.8.3.36);
4. în sezonul vernal s-au constatat următoarele:
a. există fluctuaţii ale dezvoltării fitoplanctonului pe întreg sectorul investigat,
tendinţele de creştere a valorilor de clorofilă “a” fiind nesemnificative
(r2=0,0128) (Fig. D.8.3.37);
b. valori ridicate ale biomasei fitoplanctonice (peste 25 µg/l chl ”a”) în
majoritatea staţiilor în care s-au efectuat măsurători;
c. scăderile biomasei algale în dreptul canalului de evacuare a apei calde pot
avea aceeaşi amplitudine cu cele înregistrate în afara penei de apă caldă
(staţia S6) (Fig. D.8.3.37);
d. modificările biomasei de clorofilă “a” în sensul scăderii înregistrate în dreptul
canalului de evacuare conduce la un control indirect al înfloririlor algale în
pana de apă cu temperaturi modificate (Fig. D.8.3.38 şi Fig. D.8.3.39);
e. diatomeele înregistrează scăderi ale biomasei la nivelul valorilor înregistrate
în afara penei de apă cu temperaturi modificate (Fig. D.8.3.40).
Rezultatele obţinute coroborate cu datele obţinute în urma programelor de monitorizare
anterioare, referitoare la structura şi dinamica populaţiilor planctonice (fito- şi
zooplancton) din pana de apă caldă [26; 104; 59; 69; 70] au dus la concluzia existenţei
unei variabilităţi temporale care aparent nu afectează populaţiile fitoplanctonice, chiar
dacă analiza transversală a sectorului de Dunăre ce include pana de apă caldă indică
în anumite perioade ale anului o creştere semnificativă a biomasei fitoplanctonice.
Creşterea abundenţei biomasei fitoplanctonice nu este rezultatul unui dezechilibru la
nivelul raportului dintre grupele taxonomice (diatomeele fiind dominante atât în pana de
apă caldă cât şi în afara acesteia). Raportând tendinţele de creştere ale biomasei cu
cele ale abundenţei numerice relative constatăm că creşterea biomasei se realizează
pe seama creşterii abundenţei numerice a speciilor cu volum celular mic ce intră în
grupa algelor care au un grad ridicat de consum de către zooplancton.
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Fig. D.8.3.25. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre de-a lungul
transectului Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km
279(S1) (sezon estival-2010)

Fig. D.8.3.27. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre aflat sub
influenţa apelor deversate de la Centrala Nucleară
Cernavodă (sezon estival-2010) - transect
longitudinal
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Fig. D.8.3.26. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură în pana de apa calda (sezon
estival-2010) - transect transversal

Fig. D.8.3.28. Variaţia valorilor medii /profile
de adâncime ale biomasei fitoplanctonice pe
grupe taxonomice ‘pe transectul Rasova
(Dunăre km 310,8)-Capidava (Dunăre km
279) în sezonul estival
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Fig. D.8.3.29. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre de-a lungul
transectului Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km
279(S1) (sezon autumnal-2010)

Fig. D.8.3.30. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre aflat sub
influenţa apelor deversate de la C.N.E.
Cernavodă (sezon autumnal-2010) - transect
transversal

Fig. D.8.3.31. Tendinţe evolutive ale valorilor

Fig. D.8.3.32. Variaţia valorilor medii /profile de

medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre aflat sub
influenţa apelor deversate de la C.N.E. Cernavodă
(sezon autumnal-2010) - transect longitudinal

adâncime ale biomasei fitoplanctonice pe grupe
taxonomice pe transectul Dunăre km 310,8 (S5) Dunăre km 279(S1) în sezonul autumnal
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Fig. D.8.3.33. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre de-a lungul
transectului Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km
279(S1) (sezon hibernal -2010-2011)

Fig. D.8.3.34. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre aflat sub
influenţa apelor deversate de la C.N.E.
Cernavodă (sezon hibernal-2010) - transect
transversal

Fig. D.8.3.35. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre aflat sub
influenţa apelor deversate de la C.N.E. Cernavodă
(sezon hibernal-2010) - transect longitudinal
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Fig. D.8.3.36. Variaţia valorilor medii
/profile de adâncime ale biomasei
fitoplanctonice pe grupe taxonomice pe
transectul Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre
km 279(S1)în sezonul hibernal
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Fig. D.8.3.37. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre de-a lungul
transectului Dunăre km 310,8 (S5) - Dunăre km
279(S1) (sezon vernal-2011)

Fig. D.8.3.38. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre aflat sub
influenţa apelor deversate de la C.N.E.
Cernavodă (sezon vernal-2011) - transect
transversal

Fig. D.8.3.39. Tendinţe evolutive ale valorilor
medii a biomasei fitoplanctonice în funcţie de
temperatură pe sectorul de Dunăre aflat sub
influenţa apelor deversate de la C.N.E.
Cernavodă (sezon vernal-2011) - transect
longitudinal

Fig. D.8.3.40. Variaţia valorilor medii /profile
de adâncime ale biomasei fitoplanctonice pe
grupe taxonomice pe transectul Dunăre km
310,8 (S5) - Dunăre km 279(S1) în sezonul
vernal
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Diferenţele de temperatură dintre cele două maluri ale Dunării nu induc modificări
morfologice la nivelul speciilor fitoplanctonice reofile, modificări ce ar putea genera un
impact negative (incapacitate de hrănire) asupra populaţiilor zooplanctonice din
Dunăre.
În conformitate cu standardele româneşti, precum şi cu cele indicate de TransNational
Monitoring Network (TNMN) in regiunea Dobrogea – Litoral starea ecologica si chimica
este buna (clasa de calitate II). In conformitate cu Trans National Monitoring Network
(TNMN) calitatea Dunarii pe teritoriul Romaniei in ansamblu se incadreaza in clasa de
calitate I, portiunea din Dunare caracterizata ca stare „ satisfacatoare” conform TNMN
avand ca sursa poluarea crescuta a raului Arges.
Deci, influenta efluentului cald nu prezinta impact de mediu asupra speciilor
fitoplanctonice reofile.

CONCLUZII - Fitoplancton
Variaţia temperaturii de-a lungul Dunării în sectorul ce include pana de apă caldă
rezultată ca urmare a amestecului apelor provenite din canalul de evacuare al C.N.E.Cernavodă şi apele Dunării nu influenţează succesiunea naturală şi compoziţia
fitoplanctonului reofil din Dunăre.
Biomasa fitoplanctonică a înregistrat depăşiri ale pragului de înflorire algală pe tot
sectorul dunărean investigat, depăşiri ce nu se datorează creşterii temperaturii
apei din Dunăre ca urmare a evacuării efluentului cald de la C.N.E.-Cernavodă.
Creşterile biomasei fitoplanctonice intră în categoria variaţiilor temporale
naturale.
Avand in vedere rezultatele obținute în urma investigațiilor efectuate în perioada
august 2010 – mai 2011, precum și a rezultatelor obtinute în urma programelor de
monitoring efectuate înainte de perioada menționată, preconizam că funcționarea
Unităților 3 și 4 nu va avea un impact de mediu asupra populațiilor
fitoplanctonice reofile din Dunăre, populații ce se dezvoltă în aval de C.N.E.
Cernavodă.
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D.8.4. Floră superioară și vegetație
Flora
În zonele de mal studiate pe sectorul de Dunăre între Rasova și Capidava au fost
identificate 129 specii de plante vasculare. Din punct de vedere al umidităţii domină
speciile xeromezofite urmate de cele mezohigrofite. Din numărul total de specii:
- 25 specii sunt considerate indicatoare din punct de vedere al factorului termic (ANEXA
D.8.4.1.). 7 specii dintre acestea fiind alohtone, însă doar 4 pot avea un caracter
invaziv în condiţiile schimbării topo-climatului;
- 30 de specii de plante vasculare segetale şi ruderale, acest aspect, ca şi cel
menţionat anterior demonstrează că în cadrul releveelor efectuate au fost
identificate un număr mare de specii cu un grad mare de adaptabilitate la
schimbările de temperatură, concentraţie de azot (ANEXA D.8.4.2.) şi umiditate;
- 14 specii incluse în propuneri de liste roşii a plantelor superioare din România
(considerate rare şi vulnerabile) , din care pentru 2 plante s-a desemnat situl
ROSCI0022 « Canaralele Dunarii », descrise cu urmatoarele caracteristici :;
a). în cazul speciei Moehringia jankae:
- dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al
speciei (respectiv al efectivului acestei specii în bioregiunea europeană
Stepică);
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de
conservare de tip B (bună), din acest punct de vedere specia având
stare de conservare bună (B) în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării”;
- din punct de vedere ar izolării, populațiile aparținând acestor două specii se
încadrează în clasa A - populații (aproape) izolate de populații din alte
zone (din afara perimetrului sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”) ale
arealului de distribuție a speciei;
- starea globală de conservare a speciei în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.
b). în cazul speciei Campanula romanica:
- dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al
speciei (respectiv al efectivului acestei specii în bioregiunea europeană
Stepică);
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de
conservare de tip A (excelent), din acest punct de vedere specia având
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stare de conservare excelentă (A) în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării”;
- din punct de vedere ar izolării, populațiile aparținând acestor două specii se
încadrează în clasa A - populații (aproape) izolate de populații din alte
zone (din afara perimetrului sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”) ale
arealului de distribuție a speciei;
- starea globală de conservare a speciei în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.
În zonele de mal ale sectorului de Dunăre între Rasova și Capidava nu sunt prezente
cele două specii de plante pentru a căror conservare a fost desemnat situl ROSCI0022
“Canaralele Dunării” (Campanula romanica - cod Natura 2000: 2236 – și Moehringia
jankae - cod Natura 2000 a speciei: 2079), acestea fiind adaptate la alte tipuri de
habitate (stâncării) decât cele existente în sectorul de Dunăre unde sunt evacuate
apele de răcire de la unitățile C.N.E. Cernavodă. Din rezultatele studiilor reiese că atât
înainte de funcționarea celor două unități nucleare ale C.N.E. Cernavodă, cât și după
intrarea în exploatare a respectivelor două unităț, functionarea CNE Cernavoda nu are
impact de mediu asupra speciilor de plante pentru a caror conservare s-a desemnat
situl ROSCI0022 « Canaralele Dunarii ».
Vegetaţia
Pe întreg sectorul studiat, au fost identificate 25 de asociaţii vegetale (ANEXA D.8.4.3.),
care se încadrează în următoarele categorii majore:
3 asociații vegetale acvatice;
9 asociații vegetale palustre;
4 asociații vegetale higrofile;
8 asociații vegetale ruderale;
o asociație vegetală lemnoasă.
Zona cartată
Braţ colmatat
Canal deversare apă de răcire
Construcţii
Dig
Drum
Dunăre
Faleză şi mal Dunăre
Fost ostrov izlaz inundabil
Japşe şi Bălţi
Mal inundat
Maluri înalte cu tufărişuri
Pajişte inundabilă
Pajişti şi terenuri arabile
Pădure
Plajă emersă
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Tip de vegetaţie
higrofilă (și pionieră)
ruderală
ruderală
ruderală (și pionieră)
ruderală
stepă (ierboasă cu tufărişuri)
higrofilă (și pionieră)
acvatică şi palustră
higrofilă (și pionieră)
stepă (ierboasă cu tufărişuri)
higrofilă (și pionieră)
stepă cu specii segetale şi terenuri agricole abandonate
lemnoasă
-
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Plajă inundată
Platforme stâlpi de înaltă tensiune
Puiet salcie inundat
Zone de exploatare silvică

higrofilă (și pionieră)
ruderală
amenajări silvice
amenajări silvice

În afară de tipurile de asociații vegetale natural nominalizate mai sus există (inclusiv în
zona gurii canalului de deversare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă amenajări
silvice compuse, în principal, din plantaţii de plop hibrid, salcie şi – ocazional - de
Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo şi Robinia pseudoacacia. Stratul ierbos din
aceste plantaţii este abundent şi constă din specii mezofile şi mezo-higrohile cum ar fi
Agrostis stolonifera, Elymus repens, Poa pratensis şi multe specii ruderale. De-a lungul
braţelor Dunării acolo unde sunt plantaţii de plop şi salcie, a fost identificat cu o
abundenţă ridicată Amorpha fruticosa în stratul de arbuşti.

Fig. D.8.4.1. Zone studiate în sectorul Seimeni
– Capidava a Dunării
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Fig. D.8.4.2. Zone studiate în sectorul Rasova
- Seimeni a Dunării
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Habitate naturale de interes comunitar
În situl ROSCI0022 (Canaralele Dunării) sunt prezente 15 tipuri de habitate naturale de
interes comunitar, dintre care 14 tipuri sunt nominalizate în fișa standard a ariei
protejate [115].
1. Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia din Littorelletea uniflorae
şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea (cod Natura 2000: 3130)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 3130 în
cadrul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la
categoria B (reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 3130 reprezintă mai
puțin de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de
habitat natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul
de habitat 3130 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează
la categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 3130 în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
2. Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţia bentică de Chara spp. (cod Natura 2000:
3140)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 3140 în
cadrul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la
categoria B (reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 3140 reprezintă mai
puțin de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de
habitat natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul
de habitat 3140 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează
la categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 3140 în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
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3. Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition (cod
Natura 2000: 3150)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 3150 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 3150 reprezintă mai puțin
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 3150 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 3150 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.

4. Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention (cod
Natura 2000: 3270)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 3270 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 3270 reprezintă mai mult
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 3270 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 3270 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.

5. Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 40C0*)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 40C0* în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 40C0* reprezintă mai mult
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 40C0* din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 40C0* în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.
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6. Stepe ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 62C0*)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 62C0* în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 62C0* reprezintă mai mult
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 62C0* din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 62C0* în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.

7. Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin (cod Natura 2000: 6430)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 6430 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 6430 reprezintă mai puțin
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 6430 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 6430 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.

8. Pajişti aluviale din Cnidion dubii (cod Natura 2000: 6440)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 6440 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 6440 reprezintă mai puțin
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 6440 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 6440 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.
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9. Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis) (cod
Natura 2000: 6510)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 6510 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 6510 reprezintă mai puțin
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 6510 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 6510 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.

10. Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (cod Natura 2000: 91AA)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 91AA în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 91AA reprezintă mai mult
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 91AA din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 91AA în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.

11. Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) (cod Natura
2000: 91F0)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 91F0 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 91F0 reprezintă mai mult
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 91F0 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 91F0 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.
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12. Vegetaţie de silvostepă eurosiberienă cu Quercus spp. (cod Natura 2000: 91I0*)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 91I0* în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria C
(reprezentativitate semnificativă);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 91I0* reprezintă mai puțin
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 91I0* din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 91I0* în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare considerabilă.

13. Păduri balcano-panonice de cer şi gorun (cod Natura 2000: 91M0)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 91M0 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 91M0 reprezintă mai puțin
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 91M0 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 91M0 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare considerabilă.

14. Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba (cod Natura 2000: 92A0)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 92A0 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria B
(reprezentativitate bună);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 92A0 reprezintă mai mult
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 92A0 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria A (grad de conservare excelent);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 92A0 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare excelentă.
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15. Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae) (cod
Natura 2000: 92D0)
- în ceea ce privește dragul de reprezentativitate a tipului de habitat 92D0 în cadrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acesta se încadrează la categoria C
(reprezentativitate semnificativă);
- din punct de vedere al suprafeței relative, tipul de habitate 92D0 reprezintă mai puțin
de 2% din suprafața totală de pe teritoriul României a acestui tip de habitat
natural de interes comunitar;
- din punct de vedere al gradului de conservare al structurilor și funcțiilor, tipul de
habitat 92D0 din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării” se încadrează la
categoria B (grad de conservare bun);
- pe baza celor trei categorii de criterii menționate anterior, starea globală de
conservare a tipului de habitat natural 92D0 în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare considerabilă.

CONCLUZII – Floră, vegetație și habitate naturale de interes comunitar
Conform rezultatelor investigațiilor, funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă,
nu afectează populațiile speciilor de interes comunitar Moehringia jankae și
Campanula romanica din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, acestea având o
stare globală de conservare bună. De asemenea, funcționarea Unităților 1 și 2 ale
C.N.E. Cernavodă, nu afectează starea de conservare a altor specii de plante, și nici a
tipurilor de vegetație naturală existente pe sectorul Dunării în care sunt deversate
apele de răcire ale Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă.
Conform rezultatelor investigațiilor, funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă,
nu afectează habitatele naturale de interes comunitar din situl ROSCI0022 “Canaralele
Dunării”, acestea asigurând sitului per ansamblu o stare globală de conservare
bună.
Fata de argumentele din acest capitol se poate afirma că nici funcționarea Unităţilor 3
şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va influenţa starea de conservare a speciilor de interes
comunitar Moehringia jankae și Campanula romanica, nici a altor specii de plante, nici
a tipurilor de vegetație naturală, nici a celor 15 tipuri de habitate naturale de interes
comunitar, existente în perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele Dunării”.
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D.8.5. Nevertebrate
Specii de interes comunitar
În sectorul de Dunăre dintre Rasova și Capidava nu este prezentă specia de
nevertebrat Anisus vorticulus (cod Natura 2000 a speciei: 4056) pentru a cărei
conservare a fost desemnat situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”, populația fiind
probabil localizată în zonele situate în amonte de Rasova.
Din rezultatele diferitelor studii desfășurate pentru fundamentarea științifică a
desemnării sitului reiese că atât înainte de funcționarea celor două unități nucleare ale
C.N.E. Cernavodă, cât și după intrarea în exploatare a respectivelor două unități,
specia Anisus vorticulus era (respectiv este) rară în situl ROSCI0022 “Canaralele
Dunării”, iar dimensiunea populației locale reprezintă mai puțin de 2% din efectivul
național al speciei, fiind considerată din punct de vedere al dimensiunii o populație
nesemnificativă la nivel național.
Având în vedere faptul că specia nu este prezentă în aval de gura canalului de
evacuare a apelor de răcire ale Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, considerăm că
funcționarea acestora nu afectează populația speciei de interes comunitar Anisus
vorticulus din situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”.
In concluzie nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va influenţa
populația speciei de interes comunitar Anisus vorticulus din situl ROSCI0022
“Canaralele Dunării”.
Alte specii bentonice
În sectorul de Dunăre investigat au fost identificate 22 specii de macronevertebrate
acvatice, numărul taxonilor identificați în diferite sezoane din perioada 2010 – 2011
avriind între 15 și 18, după cum reiese din tabelul de mai jos:
Sezonul

Estival
(2010)

Autumnal
(2010)

Nr. specii

15

10
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Diversitatea speciilor bentonice:








perioada estivală (vară 2010): grupul cel mai divers este reprezentat de amfipode
(6 specii). În ceea ce priveste diversitatea specifică, Statia P0 înregistrează cel
mai mic număr de specii. În schimb, atât statia din amonte (stația 4) cât si cea
din aval (stația 3) de gura canalului de evacuare a apelor de răcire de la CNE
Cernavodă are numărul cel mai mare de specii (10, respectiv 11 specii). De
asemenea, nu există diferente semnificative între celelalte statii din aval
comparativ cu cele din amonte, privitor la numărul de specii (Fig. D.8.5.1).
perioada autumnală (toamnă 2010): grupul cel mai divers este reprezentat de
amfipode (4 specii). Cele doua statii situate în amonte (Statia 4), respectiv în
aval (Statia 3) de punctul de evacuare al apei calde prezinta cel mai mare
numar de specii de macronevertebrate acvatice (Fig. D.8.5.2.), situatie similara
cu cea rezultata din prelevarile de vara. Singura diferenta este scaderea
Numărului de specii fata de cifra inregistrata în sezonul anterior, situatie
normala datorata scaderilor generale ale temperaturii apei fluviului. De
asemenea, nu există diferente semnificative între celelalte statii din aval
comparativ cu cele din amonte, privitor la Numărul de specii (ANOVA,
p>0.05) (Fig. D.8.5.2.).
perioada hibernală și prevernală (iarnă 2010-2011 și primăvară 2011): grupul cel
mai divers este reprezentat de crustaceele amfipode (8 specii). Dintre cele 18
specii identificate, în statiile situate în aval de gura de evacuare a apelor de
răcire si care se află sub influenta penei de apa caldă (statia 3, P3D si statia 2Seimeni) se regăsesc 15. Precizăm că în statiile S5 – Rasova si S4 – amonte
canal evacuare, numărul de specii identificat este de 6. Comparativ, din analiza
celor 3 sezoane, nu se desprinde un tipar datorat influentei penei de apă
caldă. Din contra, se observa chiar o asemanare a evolutiei numărului de specii
în perioada investigată, între punctul S4, situat în amonte de canalul de
evacuare a apelor de răcire si S3, situat în aval (Fig. D.8.5.3.).
perioada vernală (primăvară 2011): grupul cel mai divers este reprezentat de
crustaceele amfipode (8 specii). În statiile situate in aval de gura canalului de
evacuare a apelor de racire de la CNE Cernavodă si care se afla sub influenta
penei de apa calda (statia 3, P3D si statia 2-Seimeni) se regasesc toate
speciile. Precizam ca in statiile S5 – Rasova si S4 – amonte canal evacuare,
numarul de specii identificat este de 6, situatie similara cu cea din sezonul
anterior.

Comparativ, din analiza celor 4 sezoane, nu se desprinde un tipar datorat influentei
penei de apa calda – in unele statii numarul de specii creste, in altele scade,
aceasta fluctuatie fiind datorată variabilității naturale (Fig. D.8.5.3.).
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nr. specii
12

nr. specii
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Evacuare
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Statia 2 Seimeni

Statia 1 Capidava

Fig. D.8.5.1. Numărul de specii din cele 6 statii
de prelevare, în perioada de vară (2010).
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P0 - Canal
Evacuare
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Statia 2 Seimeni

Statia 1 Capidava

Fig. D.8.5.2. Numărul de specii din cele 6
statii de prelevare, în perioada de toamnă
(2010).
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Fig. D.8.5.3. Numărul speciilor de macronevertebrate bentonice din zona studiată în
sezonul estival (vară 2010), autumnal (toamnă 2010), hibernal-prevernal (martie 2011)
și vernal (2011).
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Densitatea populațiilor de specii bentonice:
 perioada estivală (vară 2010): Statia nr. 3 (primul stationar de esantionare situat în
amonte de gura de evacuare a apelor de răcire), prezintă cel mai mare număr
de indivizi pe unitatea de probă (Fig. D.8.5.4). Următoarea stație (d.p.d.v. al
numărului de indivizi) este P0. Aceste cifre sunt rezultatul abundentelor ridicate
ale unei singure specii, si anume Corbicula fluminea, înregistrându-se 900
indivizi/m2, respectiv 620 indivizi/m2 în punctele mentionate (S3 si P0) (Fig.
D.8.5.6).
 perioada autumnală (toamnă 2010): Statia nr. 3, primul stationar de esantionare
situat în amonte de gura de evacuare a apelor de răcire, prezinta cel mai mare
numar de indivizi pe unitatea de proba, situatie identica cu cea din vara (Fig.
D.8.5.5). Urmatoarea stație ca numar de indivizi este P0. Aceste cifre sunt
rezultatul abundentelor ridicate ale unei singure specii, si anume Corbicula
fluminea, inregistrandu-se 757 indivizi/m2, respectiv 674 indivizi/m2 în punctele
mentionate (Fig. D.8.5.7).
 perioada hibernală și prevernală (iarnă 2010-2011 și primăvară 2011): dintre
speciile de nevertebrate acvatice abundenta cea mai mare o are Corophium
curvispinum care, în statia S6 – Dunărea, înregistrează 2752 indivizi/m2.
 perioada vernală (primăvară 2011): În sezonul de primavara Dintre acestea
abundenta cea mai mare o are specia Corophium curvispinum care, in statia S2
– Seimeni, inregistreaza 215 indivizi/m2. Comparativ cu luna martie, se poate
constata o scadere a abundentei acestei specii (2752 indivizi/m2 in statia S6 –
Dunarea).
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Fig. D.8.5.4. Numărul de indivizi pe unitatea
de probă în cele 6 statii de prelevare, în
perioada de vară (2010)
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Fig. D.8.5.5. Numărul de indivizi pe unitatea de
proba din cele 6 statii de prelevare, în perioada
autumnală (2010)

Notă. Graficul nu include numărul de indivizi apartinând speciilor de bivalve (Dreissena polymorpha si Corbicula
fluminea).
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Fig. D.8.5.7. Abundenta numerică a speciei
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CONCLUZII – Nevertebrate








In sectorul Rasova – Capidava a fluviului Dunărea au fost identificate în total 22
specii de macronevertebratele bentonice;
Din analiza celor 4 sezoane, nu se desprinde un tipar datorat influentei penei de
apa cu temperaturi modificate (numarul de specii fluctuează datorită variabilității
naturale);
Abundenta speciei Corbicula fluminea este mai mica în perioada vernală in
comparatie cu alte sezoane ale anului;
Din rezultatele investigațiilor sezoniere realizate în cursul unui an (vara anului 2010
– primăvara anului 2011) nu se poate concluziona că specia autohtonă Dreissena
polymorpha ar fi inlocuită de specia alohtotă Corbicula fluminea ca urmare a
posibilei avantajări a acesteia din urmă de către temperaturile modificate ale penei
de apa cu temperaturi modificate localizată în aval de gura de vărsare a canalului
de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
Literatura de specialitate, inclusiv studiile realizate pe speciile invazive, in cadrul
programului de evaluare a zonei costiere a Marii Negre au concluzionat ca
eutrofizarea este cauza generatoare a evolutiei acestora.
In concluzie, efluentul cald de la Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda nu va genera
favorizarea dezvoltarii speciilor invazive.
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D.8.6. Pești
Din cele 52 specii de peşti de Dunăre [55], numărul total de specii de peşti observate
în perioada vară 2010 – primăvară 2011, prin pescuit de studiu, este de 35, din care 28
specii de fund şi 7 specii pelagice (Anexa D.8.6.1.). În sectorul de Dunăre investigat,
aparținând ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”, au fost identificate 15 specii pentru a
căror conservare este necesară desemnarea de Arii Speciale de Conservare, dintre
care 13 specii au fost semnalate în ROSCI0022 ”Canaralele Dunării” înainte de
desemnarea oficială a acestui Sit de Interes Comunitar, iar două au fost observate în
cursul investigațiilor din perioada 2010 – 2011.
1. Alosa immaculata - scrumbie de Dunăre
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau înainte de 2007 și au în prezent
un grad de conservare de tip B (bună), din acest punct de vedere per
ansamblul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” specia având stare de
conservare bună (B), fiind însă necesară monitorizarea specială a acestei
specii (Capitolul F al prezentului raport) în sectorul de fluviu din amonte și din
avale de gura canalului de evacuare a apelor de răcire de la CNE Cernavodă
pentru a clarifica - prin observații pe o perioadă de minimum 3 ani (perioada
medie a ciclului biologic de dezvoltare a speciei) dupa punerea in functiune a
Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda – caracteristicile relației dintre migrația adulților,
larvelor și puilor timpurii și prezența penei de apă cu temperaturi modificate din
sectorul de fluviu dintre Cernavodă și Seimeni;
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa B - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”) ale arealului de distribuție a speciei;
- starea globală de conservare a speciei în perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele
Dunării” are valoare bună – ceea ce este în concordanță cu rezultatele
evaluărilor pe baza cărora a fost declarat situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”
(115).

2. Alosa tanaica – rizeafcă
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa B - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”) ale arealului de distribuție a speciei;
- starea globală de conservare a speciei Alosa tanaica în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
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3. Aspius aspius – avat
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Aspius aspius în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.

4. Cobitis taenia – zvârlugă
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Cobitis taenia în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.

5. Eudontomyzon mariae – cicar
- dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele
Dunării” reprezintă mai puțin de 2% din efectivul național al speciei;
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip C (medie), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare medie (C);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Eudontomyzon mariae în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare considerabilă.

6. Gobio albipinnatus / Romanogobio vladykovi - porcușor de șes
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Gobio albipinnatus / Romanogobio vladykovi
în perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
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7. Gobio (Romanogobio) kessleri - porcușor de nisip
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Gobio (Romanogobio) kessleri în perimetrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.

8. Gymnocephalus baloni - ghiborț de râu
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”);
- starea globală de conservare a speciei Gymnocephalus baloni în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.

9. Gymnocephalus schraetzer - răspăr
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”);
- starea globală de conservare a speciei Gymnocephalus schraetzer în perimetrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.

10. Misgurnus fossilis - țipar
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Misgurnus fossilis în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
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11. Pelecus cultratus – sabiță
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Pelecus cultratus în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.

12. Rhodeus amarus - boarță
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip A (excelentă), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare excelentă (A);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Rhodeus amarus în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare excelentă.

13. Sabanejewia (aurata) bulgarica – Dunăriţă
- dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele
Dunării” reprezintă mai puțin de 2% din efectivul național al speciei;
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip C (medie), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare medie (C);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Sabanejewia (aurata) bulgarica în perimetrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare considerabilă.

14. Zingel streber – fusar
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Zingel streber în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
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15. Zingel zingel – pietrar
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de conservare de
tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” – specia având stare de conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se încadrează în
clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone (din afara perimetrului
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Zingel zingel în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” are valoare bună.

Concluzie- Pesti
Fata de cele prezentate in acest capitol, precum si cele prezentate in capitolul D.5,3.
se estimeaza ca functionarea Unitatilor 3 si 4 va avea un impact nesemnificativ de
mediu asupra speciilor de pesti din sectorul de Dunare investigat pentru care s-a
desemnat situl ROSCI0022 „Canaralele Dunarii”.
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D.8.7. Amfibieni
Dintre cei 12 taxoni (11 specii și un hibrid) de amfibieni semnalați în sectorul dintre
Călărași și Hârșova a văii Dunării, în perioada 2010 – 2011 au fost observate 4 specii
și un taxon hibrid - dintre acestea 3 specii au fost înregistrate și în zona sectorului cu
ape cu temperaturi modificate.
În ceea ce privește starea speciilor din perimetrul sitului ROSCI0022 ”Canaralele
Dunării” pentru a căror conservare este necesară desemnarea de Arii de Conservare
Specială, situația este următoarea:
1. Bombina bombina – buhai de baltă cu burtă roșie
- dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă cca 2% din efectivul național al speciei;
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de
conservare de tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” – specia având stare de
conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se
încadrează în clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone
(din afara perimetrului sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie
de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Bombina bombina în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
2. Triturus dobrogicus – triton dobrogean
- dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai puțin de 2% din efectivul național al
speciei;
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de
conservare de tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” – specia având stare de
conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se
încadrează în clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone
(din afara perimetrului sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie
de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Triturus dobrogicus în perimetrul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
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Concluzie- Amfibieni
Fata de cele prezentate, se estimeaza ca functionarea Unitatilor 3 si 4 va avea un
impact nesemnificativ de mediu asupra speciilor de amfibieni din sectorul de Dunare
investigat pentru care s-a desemnat situl ROSCI0022 „Canaralele Dunarii”.
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D.8.8. Reptile
Dintre cele 11 specii de reptile semnalate în sectorul dintre Călărași și Hârșova a văii
Dunării, în perioada 2010 – 2011 au fost observate 6 specii - dintre acestea 4 specii au
fost înregistrate și în zona canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă.
În ceea ce privește starea speciilor din perimetrul sitului ROSCI0022 ”Canaralele
Dunării” pentru a căror conservare este necesară desemnarea de Arii de Conservare
Specială, situația este următoarea:
1. Emys orbicularis – țestoasa de apă
- dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai puțin de 2% din efectivul național al
speciei;
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de
conservare de tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” – specia având stare de
conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se
încadrează în clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone
(din afara perimetrului sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie
de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Emys orbicularis în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
2. Testudo graeca – țestoasa dobrogeană
- dimensiunea populațiilor locale din perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” reprezintă mai puțin de 2% din efectivul național al
speciei;
- habitatele specifice, importante pentru specie, aveau și au un grad de
conservare de tip B (bună), din acest punct de vedere – per ansamblul
sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” – specia având stare de
conservare bună (B);
- din punct de vedere al izolării, populația aparținând acestei specii se
încadrează în clasa C - populație ne-izolată de populații din alte zone
(din afara perimetrului sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”), cu o arie
de răspândire extinsă;
- starea globală de conservare a speciei Testudo graeca în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” are valoare bună.
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Concluzie- Reptile
Fata de cele prezentate, se estimeaza ca functionarea Unitatilor 3 si 4 va avea un
impact nesemnificativ de mediu asupra speciilor de reptile din sectorul de Dunare
investigat pentru care s-a desemnat situl ROSCI0022 „Canaralele Dunarii”.

© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. D8 - pag.
144

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

D.8.9. Păsări
În perioada 2010 – 2011, în sectorul dintre Rasova și Capidava a văii Dunarii au fost
identificate până în prezent 116 specii de păsări (Anexa D.8.9.1.), dintre care 40 specii
sunt nominalizate în Anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC, iar 41 specii
observate în sectorul Dunării în care există zona cu ape cu temperaturi modificate fac
parte din grupul de păsări acvatice.
În sectorul cuprins între canalul de evacuare a apei de răcire de la CNE Cernavodă şi
localitatea Seimeni starea de conservare globală a speciilor de păsări acvatice
(nominalizate mai jos) se încadrează la categoria B (bună):
1. Phalacrocorax carbo
2. Phalacrocorax pygmeus
3. Nycticorax nycticorax
4. Ardeola ralloides
5. Egretta garzetta
6. Casmerodius albus
7. Ardea cinerea
8. Ardea purpurea
9. Ciconia nigra
10. Ciconia ciconia
11. Plegadis falcinellus
12. Platalea leucorodia
13. Tadorna ferruginea
14. Aythya ferina
15. Aythya fuligula
16. Bucephala clangula
17. Mergellus albellus
18. Haliaeetus albicilla
19. Pandion haliaetus
20. Fulica atra
21. Himantopus himantopus

22. Recurvirostra avosetta
23. Charadrius dubius
24. Vanellus vanellus
25. Philomachus pugnax
26. Limosa limosa
27. Numenius arquata
28. Tringa erythropus
29. Tringa totanus
30. Tringa nebularia
31. Tringa ochropus
32. Tringa glareola
33. Actitis hypoleucos
34. Larus minutus
35. Larus ridibundus
36. Larus cachinnans
37. Sterna hirundo
38. Chlidonias hybrida
39. Chlidonias niger
40. Chlidonias leucopterus
41. Alcedo atthis

Concluzie- Pasari
Fata de cele prezentate, se estimeaza ca functionarea Unitatilor 3 si 4 va avea un
impact nesemnificativ de mediu asupra speciilor de pasari din sectorul de Dunare
investigat, in zona siturilor ROSCI0022 „Canaralele Dunarii” ROSPA0002 (Allah Bair Capidava) si ROSPA0017 (Canaralele de la Hârșova).
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D.8.10. Mamifere
În perioada 2010 – 2011, în sectorul Dunării în care există zona cu ape cu temperaturi
modificate au fost observate 3 specii de mamifere a căror conservare nu necesită
desemnarea de Arii Speciale de Conservare.
În situl ROSCI0022 ”Canaralele Dunării” a fost considerată probabilă prezența vidrei
(Lutra lutra) (prezența acestei specii a fost presupusă și în documentațiile standard
aferente ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964 / 2007 de
declarare a ariei protejate ROSCI0022 ”Canaralele Dunării” - în care în cazul speciei
Lutra lutra este indicat ”P?” ).
În cursul investigațiilor din perioada 2010 – 2011 specia Lutra lutra nu a fost identificată
nici în zona cu ape cu temperaturi modificate, nici în alte zone din perimetrul sau din
vecinătatea ariei protejate ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”.
Concluzie – Mamifere
Fata de cele prezentate, se estimeaza ca functionarea Unitatilor 3 si 4 va avea un
impact nesemnificativ de mediu asupra speciilor de mamifere din sectorul de Dunare
investigat pentru care s-a desemnat situl ROSCI0022 „Canaralele Dunarii”.

© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. D8 - pag.
146

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

D.9.
Alte informații relevante privind conservarea ariei naturale
protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în
evoluția naturală a ariei naturale protejate de interes
comunitar
Activitățile care vor avea ca rezultat schimbări în evoluția naturală a ariei protejate de
interes comunitar ROSCI0022 (Canaralele Dunării) sunt cele desfășurate în cadrul
proiectului ISPA I pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași
și Brăila, Km 375 și Km 175. În conformitate cu documentațiile tehnice legate de
proiectul ISPA I, în ROSCI0022 există în total 6 locuri (numerotate cu 1, 2, 3, 4, 7 și 8
în Fig. D.9.1.) in care se vor realiza diferite lucrări hidrotehnice, dintre care numai așanumitul “punct critic nr. 7” se află în apropiere (în aval) de zona cu ape cu temperaturi
modificate (numerotat cu 7 în Fig. D.9.1.).
În prezent, distribuţia debitelor între Dunăre şi Braţul Bala (care alimentează brațul
Borcea) este:
- pe durata anotimpurilor cu nivele mari ale apelor: 40% pe Dunăre, iar pe braţul
Bala 60%;
- pe durata anotimpurilor cu nivele mici ale apelor: 20% pe Dunăre, iar pe braţul
Bala 80%;
Pe baza studiilor elaborate, au fost prevăzute lucrări având intervenţii antropogenice
minime, care vor avea efect doar în anotimpurile cu nivele mici ale apei, iar în timp vor
contribui la reducerea sau chiar la eliminarea lucrărilor de dragaj de pe Dunăre.
Amenajarea si regularizarea Dunarii in zona Bala amonte este inclusa in investitia
„Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi si Braila si masuri
complementare” al carei titular de contract este Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii – Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati, conform adresa MTI –
Directia Generala Infrastructura si Transport Naval nr. 34/AV/1442/20.10.2009.
Functionarea in circuit deschis a 4 unitati CNE este posibila numai in conditiile realizarii
lucrarilor de regularizare ale Dunarii pentru schimbarea repartitiei debitelor pe Bratele
Balea, Borcea si respectiv Dunarea Veche.
Dupa realizarea lucrarilor mai sus-mentionate, conform datelor tehnice comunicate de
MTI se vor asigura debite minime asigurate pe Dunarea Veche, aval de bifurcatia de la
Bala, vor fi de 42% din debitul Dunarii unice la Silistra (fata de 15 pana la 20% actual).
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Se preconizează ca lucrările proiectate să aibă efect doar pe durata anotimpurilor
secetoase astfel încât pe Dunăre să se recupereze aproximativ 30 % din debitul total.
Lucrările prevăzute vor avea efecte doar la ape mici și nu vor afecta navigaţia pe
braţele Bala şi Borcea, aceasta fiind posibilă în aceleaşi condiţii de siguranţă ca şi în
prezent.
Considerăm că după finalizarea lucrărilor din proiectul ISPA I vor avea loc următoarele
schimbări în zona cu ape cu temperaturi modificate:
- va scade lungimea zonei cu ape cu temperaturi modificate (funcție de debitul
suplimentar redirecționat de infrastructurile create în primul rând în punctul critic
1);
- vor fi prelungite perioadele în care amestecul apelor de răcire cu apele Dunării se
face pe toată lungimea zonei cu ape cu temperaturi modificate.
Ca si consecinta, se va favoriza fenomenul de amestec al apelor evacuate astfel incat
micsorarea variatiei de temperatura se va efectua pe o distanta mai scurta a penei de
apa calda.
Fata de cele de mai sus, impactul de mediu preconizat in urma acestei schimbari are
un trend pozitiv pentru evolutia naturala a ariilor naturale protejate de interes comunitar
studiate in prezentul raport.
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Fig. D.9.1. – Zone din sectorul Dunării inferioare considerate “puncte critice” ale
proiectului ISPA I.
Notă. linie roșie – limita ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele Dunării”; linie galbenă – limita ariei
protejate ROSCI0006 ”Balta Mică a Brăilei”(corespunde limitei Parcului Natural Balta Mică a Brăilei); 1 zona Bala și bancul de nisip Caragheorghe (km 347 – km 343); 2 - zona ostrovului Epurașu (km
342+700 – km 341+800); 3 - amonte și aval Șeica (km 329 – km 325; punct critic 3A amonte Șeica și
punctul critic 3B aval Șeica); 4 - insulele Ceacâru și Fermecatu (km 324 – km 325; punct critic 4A insula
Ceacâru, punctul critic 4B ostrovul Fermecatu); 7 - insula Fasolele (km 291); 8 - zona Atârnați (km
266+850 – km 268+400); 9 - zona Vărsături (km 233 – km 232+500); 10 - brațul Caleia (ostrovul Lupu)
(km 197 – km 195).
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D.10.
Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de
interes comunitar
{ conform secțiunii 2.2., partea b), pct. 10. din Anexa Ordinului Ministrului mediului și
pădurilor nr. 19 / 2010 [124] }
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii (2011/C 166/05) in cadrul
caruia Romania se incadreaza ca stat contributor, adoptata in 24 iunie 2011 prevede
directii de interes, obiective si actiuni necesare pentru regiunea Dunarii.
Prezentul studiu s-a realizat si in contextul urmaririi directiilor de interes national si
european ale Strategiei si Planului asociat de actiuni, pentru aspectele de monitorizare
si conservare a biodiversitatii, in zona ariilor protejate ROSCI0022 - Canaralele
Dunării, ROSPA0039 - Dunăre - Ostroave, ROSPA0002 - Allah Bair - Capidava,
ROSPA0017 - Canaralele de la Hârşova care se situeaza in vecinatatea proiectului
Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.
Măsurile propuse în prezentul Studiu de Evaluare Adecvată care se refera la un
Program de Monitorizare Speciala, asa cum este prezentat la capitolul F din prezentul
raport, coroborate cu conditiile impuse de ANAR prin Avizul de Gospodarire a Apelor
nr 35/2011 (conditiile 6 si 7) vin in intampinarea actiunilor prevazutein planul de actiuni
asociat Strategiei incadrandu-se in:
- asigurarea în Dunăre a unor efective viabile de specii de sturioni și alți pești
indigeni (în special a celor pentru a căror conservare a fost declarat Situl
de Importanță Comunitară ROSCI0022 “Canaralele Dunării”) prin
combaterea speciilor invazive;
- implementarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundatii pe scara larga;
aceasta este implementata deja in conditiile din Autorizatia de
Gospodarire a Apelor pentru Unitatile 1 si 2 nr. 277/2011 (conditia 14);
-reducerea zonelor afectate de eroziuni ale solului; aceasta este implementata
deja in conditiile din Autorizatia de Gospodarire a Apelor pentru Unitatile
1 si 2 nr. 277/2011 (conditiile 16 si 26);
-sistemul de monitorizare globală pentru mediu și securitate (GMES), în care se
integrează sistemul de monitorizare propus pentru perioada de
constructie și funcționare a Unitățile 3 și 4 de la C.N.E. Cernavodă
coroborat cu conditiile din Avizul de Gospodarire a Apelor pentru Unitatile
3 si 4 nr. 35/2011 (conditii 6 si 7).
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Prognoze in contextul schimbarilor climatice
Raportul de Evaluare al Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
publicat in 2007 descrie o tranzitie accelerata catre o lume cu o clima mai calda,
marcata de situatii mai frecvente cu temperaturi extreme, inclusiv valuri de caldura,
agravarea secetei din unele regiuni, precipitatii mai abundente in alte regiuni, topirea
ghetarilor si a ghetii arctice, precum si cresterea globala a nivelului mediu al marilor si
oceanelor.
Conform acestui raport, temperatura medie globala a aerului a crescut cu aproximativ
0,74°C in ultimii 100 de ani (1906 -2005) fata de 0.6 °C pe perioada 1901-2000
(Raport IPCC, 2001).
11 din ultimii 12 ani au fost printre cei mai calzi din sirul de date inregistrate dupa anul
1850.
Cantitatile de precipitatii au crescut considerabil in emisfera nordica, iar in cea sudica,
perioadele de seceta au devenit mai frecvente.
Fenomenul de incalzire globala a condus la cresterea frecventei evenimentelor
extreme, alternanta rapida intre precipitatii abundente si inundatii, canicula severa si
seceta accentuata determinand efecte majore severe de ordin economic si social.
Datele climatice din ultimele decenii evidentiaza o incalzire progresiva a atmosferei si
cresterea frecventei evenimentelor extreme, alternanta rapida intre canicula
severa/seceta accentuata si precipitatii abundente/inundatii fiind din ce in ce mai
evidenta.
In Romania, temperatura medie anuala a aerului a crescut cu 0.5°C in intervalul 19882010, comparativ cu perioada 1901-2010, cele mai mari valori inregistrandu-se
indeosebi in lunile de iarna (cresteri intre 0.9 si 1.6°C) si vara (cresteri intre 1.2 si
1.7°C). Cantitatile de precipitatii anuale au inregistrat o descrestere, indeosebi dupa
anul 1981, caracterul de regim pluviometric moderat secetos fiind predominant, iar
frecventa anilor secetosi de 55.0% in perioada 1961-2010.
La nivelul Regiunii 2 de Dezvoltare (Sud-Est), in intervalul 2001-2008 temperatura
medie anuala a aerului a crescut cu 0.9°C, abaterile pozitive cele mai mari (>1.0°C)
inregistrandu-se in lunile ianuarie (1.1°C), februarie (1.0°C), martie (1.6°C), mai
(1.4°C), iulie (1.9°C) si august (1.7°C). La nivelul perioadei 1961-2008/48 ani,
frecventa anilor excesiv secetosi este de 10.4% (5 ani), secetosi 43.8% (21 ani) si
moderat secetosi 39.6% (19 ani), ceea ce inseamna ca, in 93.8%/45 ani, precipitatiile
anuale sunt sub cerinta optima a culturilor agricole (600.0 mm). In cadrul Regiunii Sud-
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Est, zona Dobrogei reprezinta zona cea mai secetoasa sub aspectul regimului
pluviometric anual si al distributiei precipitatiilor.
In zona Dobrogei, proiectiile schimbarilor temperaturii medii anuale a aerului pentru
perioada 20012030 evidentiaza o crestere cu 0,8-0,9 °C fata de perioada 1961-1990,
iar din punct de vedere al precipitatiilor, o scadere a cantitatilor anuale, mai accentuata
in special in partea de vest a ariei de interes. In conditiile descresterii precipitatiilor
anuale cu aprox. 20% va fi posibila extinderea arealelor cu deficite de precipitatii si
accentuarea intensitatii acestora prin cresterea claselor excesiv secetoase (sub 350
l/mp) si secetoase (351-450 l/mp).
In conditiile preconizate ale schimbarilor climatice pe termen mediu si lung coroborate
cu impactul general nesemnificativ asupra mediului evaluat pentru obiectivul de
realizare a Unitatilor nuclearoelectrice nr. 3 si 4 de la Cernavoda, estimam in baza
datelor experimentale si a experientei ca:
- Impactul termic al efluentului de la CNE Cernavoda cu 4 unitati nuclearoelectrice
va ramane nesemnificativ in raport cu efectele schimbarilor climatice asupra
siturilor si habitatelor de interes conservativ din zona invecinata proiectului;
- Nu se preconizeaza un impact de mediu cumulativ al efectelor efluentului cald
evacuate in Dunare de la CNE Cernavoda cu 4 unitati nuclearoelectrice cu
efectele schimbarilor climatice.
Pe termen mediu si lung speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate
ariile protejate pot fi afectate in functie de tolerabilitatea fata de schimbarile climatic
preconizate (cresterea temperaturilor medii anuale evaluate pe termen scurt si lung,
frecventa fenomenelor extreme de seceta, ploi torentiale/inundatii) pentru zona
Dobrogei;
In concluzie, efectul dat de evacuarea efluentului cald in Dunare de la U3 si U4 (CNE
cu 4 unitati) in contextul predictiilor schimbarilor climatice prezentate mai sus, nu
genereaza efecte negative asupra speciilor protejate din siturile si habitatele de interes
conservativ, iar impactul de mediu se evalueaza ca fiind nesemnificativ.
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Contract nr. 421 /2010
”Evaluarea adecvată a impactului de mediu a Unităților
3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă”
- Impactul asupra biodiversitătii -

E. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA
IMPACTULUI
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E.1 CARACTERISTICI STARE INITIALA A ZONEI DE INTERES A PROIECTULUI
Interpretarea rezultatelor prezentului studiu a luat in considerare informatiile privind
biodiversitatea si impactul termic al efluentului cald prezentate in rapoartele de
monitoring asigurate de autoritățile de mediu și CNE Cernavodă pe parcursul evolutiei
proiectului Unitatilor 1 si 2, respectiv: inainte de intrarea in functiune a Unitatii 1 (pana
in 1996), dupa intrarea in functionare a Unității 1 (1996-2007) si dupa intrarea in
functionare a Unitatii 2, respectiv functionarea simultană a Unităților 1 si 2 (2008-2010).
O lista a principalelor rapoarte este prezentata in capitolul C 2.11.
Nota: Facem precizarea ca termenul de biodiversitate nu apare in studiile realizate
pana la etapa punerii in functiune a Unitatii 2 (2007).
Rezultatele activitatilor de monitoring realizate in perioadele mentionate mai sus
caracterizeaza starea initiala a proiectului, si anume:
-inainte de intrarea in functiune a Unitatii 1
Informatiile sunt preluate din Bilanţ de mediu nivel II pentru CNE - PROD
Cernavodă [133] elaborat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protectia Mediului ICIM Bucuresti.
Valorile indicatorilor de calitate a apei de pe braţul Dunărea Veche în zona Cernavodă
au variaţii importante pe parcursul anului şi de la un an la altul, determinate de
multitudinea activităţilor din bazinul hidrografic extrem de mare al Dunării. Pe acest
sector, anterior intrării în funcţiune a Unităţii 1 de la CNE, nu a existat o preocupare
permanentă de urmărire a indicatorilor de calitate a apei fluviului Dunărea.
Calitatea apei Dunării în perioada anterioară anului 1996 este pusă în evidenţă de date
determinate în secţiunile Chiciu - Silistra, în amonte de Cernavodă şi Giurgeni în aval.
În anul 1985 a fost adoptată "Declaraţia de la Bucureşti" care a pus bazele promovării
unui program complex de monitorizare a calităţii apei Dunării de către ţările riverane. În
acest cadru, au fost stabilite o serie de secţiuni de control din care se prelevează lunar
probe care se analizează din punct de vedere fizico - chimic şi biologic. Dintre aceste
secţiuni, cea mai apropiată de Cernavodă este Chiciu - Silistra, km 374. Pentru
caracterizarea din punct de vedere chimic a apei fluviului Dunărea în secţiunea Chiciu
– Silistra s-au folosit date prelucrate de Compania Naţională „Apele Române” în
perioada 1994 – 1996 şi 1997 - 1999.
În secţiunea Chiciu – Silistra, datele valorilor minime, medii şi maxime ale indicatorilor
de calitate înregistrate în perioada 1994 – 1996 au evidenţiat că în secţiunea Chiciu –
Silistra, din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici menţionaţi, apa fluviului
Dunărea se încadra în obiectivele de referinţă pentru ape de suprafaţă (clasa a II-a de
calitate) conform Ordinului nr. 1146/2002.
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În secţiunea Giurgeni, (km 237) calitatea apei Dunării este caracterizată folosind date
prelucrate de Compania Naţională „Apele Române” în perioada 1994 – 1996 şi 1997 1999. Din datele prezentate se apreciază că în secţiunea Giurgeni, din punct de
vedere al indicatorilor chimici menţionaţi, apa fluviului Dunărea se încadra în
obiectivele de referinţă pentru ape de suprafaţă (clasa a II-a de calitate) conform
Ordinului nr. 1146/2002.
Fluviul Dunărea a constituit dintotdeauna obiectul unor studii complexe hidrologice,
fizico - chimice, biologice şi bacteriologice. În perioada respectivă, apele Dunării au
corespuns din punct de vedere biologic zonei beta - mezosaprobe.
-dupa intrarea in functionare a Unitatii 1
Informatiile sunt preluate din Rezumatul Raportului de Impact Termic al CNE
Cernavoda elaborat de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protectia Mediului ICIM Bucuresti, pentru perioada 1996-2004 si Faza finala a
Studiului privind impactul evacuarii apei de racire de la CNE PROD
Cernavoda_Unitatea 1 in Dunare elaborat de catre Institutul National de CercetareDezvoltare pentru Protectia Mediului ICIM Bucuresti, pentru perioadele 1999, 2001,
2003, 2004.
Rezultatele analizelor chimice ale probelor de apa prelevate din efluentul Unitatii 1
arata ca valorile indicatorilor chimici se incadreaza atat in limitele prevazute de NTPA
001/2002 cat si in limitele precizate in autorizatia de gospodarire a apelor (care sunt
mai restrictive la unii indicatori) emisa pentru CNE Cernavoda. Valorile concentratiilor
in apa efluentului sunt cele obisnuite din apa Dunarii.
Analizele indicatorilor chimici in Dunare nu au indicat modificari semnificative ale
valorilor acestora datorate efluentului deversat de Unitatea 1. S-a apreciat ca situatia
va fi aceiasi si in viitor.
Debitul de apa calda de la Unitatea 1 este mic in comparatie cu debitele medii lunare
multianuale de pe Dunare. Latimea mare a albiei nu permite insa o amestecare rapida
pe toata sectiunea transversala si preluarea imediata de catre intregul curent de apa a
cantitatii de caldura suplimentara pe partea dreapta a fluviului este descarcat efluentul,
se formeaza o pana termica si aceasta se dezvolta transversal treptat, pe masura
miscarii apei in aval. Lungimea penei depinde de debitele si nivelurile pe Dunare,
variatiile climatic sezoniere si de debitul si cresterea de temperature a efluentului. In
afara penei se mentine regimul termic natural al apei Dunarii. Diminuarea cresterilor de
temperatura sub 2 oC are loc in interiorul sectorului considerat pe o distanta de cativa
kilometri in lungul Dunarii (pana la 2-3 Km) in situatiile medii lunare studiate. Doar la
niveluri foarte scazute, pana termica se poate extinde mai mult.
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Pe baza analizelor complexe si complete efectuate (fizico-chimice, biologice si
bacteriologice) se poate afirma ca nu au existat deosebiri majore intre rezultatele
obtinute privind calitatea apei Dunarii in perioada functionarii reactorului si in perioada
de oprire planificata anuala (aceasta perioada a fost de ex. in 2003, intre 17 mai si 26
iunie, si in perioada de oprire planificata nu se evacueaza efluent cald).
Prin coroborarea rezultatelor analizelor biologice cu cele fizico-chimice si
bacteriologice, se poate afirma ca apa fluviului Dunarea in zona Cernavoda a fost de
buna calitate (clasa a II-a de calitate chimic) incadrandu-se in toti anii investigati in
subzona β – mezosaproba.
-functionarea simultana a Unitatilor 1 si 2
Informatiile sunt preluate din Studiul impactului functionării centralei nuclearo-electrice
de la Cernavodă asupra organismelor acvatice si terestre din zone de influentă a
acesteia, realizat pentru CNE Cernavoda Unitatile 1 si 2, elaborat de Institutul National
de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. - Râmnicu
Vâlcea in colaborare cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore
Antipa”, pentru perioada 2009-2012.
In conformitate cu valorile măsurate pentru parametrii fizico-chimici ai apei, acestea se
încadrează în limitele prevazute în autorizaţia de mediu/autorizaţia de gospodărire a
apelor pentru Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda si se constată că apa calda deversată
din CNE nu influenţează negativ calitatea apei Dunării. Din analiza comparativă a
parametrilor fizico-chimici ai apei Dunării înainte de deversarea efluentului cald şi după
deversare, din pana termică, se constată că nu există diferenţe care să ateste un
impact chimic negativ al evacuării apelor de răcire în Dunăre.
Aportul termic suplimentar prin evacuarea efluentului in Dunare de catre CNE
Cernavoda, determină formarea unei pene termice care nu are un impact semnificativ
asupra evolutiei florei şi faunei din zona investigată.

E.2 ELEMENTE DE BIOTOP
E.2.1. Regimul termic al fluviului Dunărea
În perioade cu nivele peste 200 cm la Cernavodă (în timpul verii și iernii) ale Dunării,
apele provenite din canalul de evacuare a apelor de răcire ale C.N.E. Cernavodă
plutesc pe Dunăre (fără să se amestece cu apele fluviului) pe o distanţă de cca 3 – 3,5
km, fâșia cu ape cu temperaturi modificate având o lățime ce variază între 300 și 400
m în zona de debușare și se reduce la cca 50 m în dreptul localității Seimeni (unde
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diferența de temperatură scade la valori care se încadrează în limitele de variație
naturală a apelor Dunării).
În perioade cu nivele sub 200 cm la Cernavodă (în timpul primăverii și toamnei) ale
Dunării, apele provenite din canalul de evacuare a apelor de răcire ale C.N.E.
Cernavodă nu produc o stratificare a apelor cu temperaturi diferite, amestecul apelor
de răcire de la C.N.E. Cernavodă cu apele Dunării având loc deja în prima suta de
metri după deversare, iar pana de apă cu temperaturi modificate are o lungime de
numai 1,5 – 2 km.
Pe ansamblu efectul gradientului termic al efluentului de la CNE Cernavodă prezinta
un impact nesemnificativ de mediu, funcţionarea Unităţilor 1 şi 2 respectând cerinţele
din Autorizația de Gospodărirea Apelor nr. 241/2010 actualizată cu Autorizația de
Gospodărirea Apelor nr. 277/2011, conform datelor de monitorizare a parametrilor
fizico-chimici si biologici raportati la ABADL.
În urma punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă, estimăm că până
la finalizarea lucrărilor în zone situate în amonte de Cernavodă (lucrări realizate în
cadrul proiectului ISPA I) în perioadele cu nivele mari ale Dunării (vară și iarnă) stratul
de apă cu temperaturi modificate probabil s-ar întinde pe o lungime de cca 4,5 – 6,5
km, iar în perioadele cu nivele scăzute ale Dunării (toamnă și primăvară) zona cu ape
cu temperaturi modificate probabil va avea o lungime de cca 3 – 3,5 km, iar lățimea
penei de apă cu temperaturi modificate va crește probabil la cca 450 m în zona gurii
canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
După finalizarea lucrărilor din proiectul ISPA I estimăm că vor avea loc următoarele
schimbări în zona cu ape cu temperaturi modificate:
- va scade lungimea zonei cu ape cu temperaturi modificate (funcție de debitul
suplimentar redirecționat spre brațul Dunărea de infrastructurile create în
amonte de Cernavodă);
- vor fi prelungite perioadele în care amestecul apelor de răcire cu apele Dunării
se face pe toată lungimea zonei cu ape cu temperaturi modificate.
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E.2.2.Chimia mediului
Variațiile parametrilor fizico-chimici influențați de creșteri ale temperaturii nu se
datorează evacuării apei de răcire de la Unitățile 1 și 2 de la C.N.E. Cernavodă din
următoarele considerente:
- poluanții identificați în probele de apă nu provin în întregime din operarea C.N.E.
Cernavodă;
- existenta unor activități în zonă care generează poluanți specifici (de ex. plumb,
nichel, crom, produse petroliere etc.);
- incadrarea poluanților proveniți de la C.N.E. Cernavodă în limitele autorizate, limite
stabilite prin studiile de impact ca fiind neglijabile din punct de vedere al
influenței negative asupra mediului (impact neutru/nesemnificativ de mediu sau
fara impact de mediu).
In aceste conditii funcționarea Unităţilor 3 şi 4 C.N.E. Cernavodă nu va influenţa
biodiversitatea in zona investigata dupa cum se prezinta sintetic in continuare:
E.2.3. Algofloră
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are asupra populațiilor de alge
impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung, nici în faza de
construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare. În cazul populațiilor de
alge nu este cazul de impact cumulativ și nu sunt propuse măsuri de reducere sau
eliminare a vreunui tip de activitate sau element de infrastructură, ca urmare nu este
nici cazul unui impact rezidual.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va avea
asupra populațiilor de alge impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe
termen lung, nici în faza de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de
dezafectare, nici cumulativ cu eventualul impact al altor activități decât cele
desfășurate de C.N.E. Cernavodă.
E.2.4. Floră superioară
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are asupra speciilor de floră
superioară impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung, nici în
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faza de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare. În cazul
speciilor de floră superioară nu este cazul de impact cumulativ și nu sunt propuse
măsuri de reducere sau eliminare a vreunui tip de activitate sau element de
infrastructură, ca urmare nu este nici cazul unui impact rezidual.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va avea
asupra speciilor de floră superioară impact direct sau indirect, nici pe termen
scurt nici pe termen lung, nici în faza de construcție, nici în cea de operare, nici în
etapa de dezafectare, nici cumulativ cu eventualul impact al altor activități decât cele
desfășurate de C.N.E. Cernavodă.
E.2.5. Nevertebrate
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are asupra speciilor autohtone
de nevertebrate impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung, nici
în faza de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare. În cazul
speciilor autohtone de nevertebrate nu este cazul de impact cumulativ și nu sunt
propuse măsuri de reducere sau eliminare a vreunui tip de activitate sau element de
infrastructură, ca urmare nu este nici cazul unui impact rezidual.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va avea
asupra speciilor autohtone de nevertebrate impact direct sau indirect, nici pe
termen scurt nici pe termen lung, nici în faza de construcție, nici în cea de operare,
nici în etapa de dezafectare, nici cumulativ cu eventualul impact al altor activități decât
cele desfășurate de C.N.E. Cernavodă.
In ceea ce privește speciilor alohtone, a fost identificată prezența moluștelor exotice
din genul Corbicula în Dunăre, atât în amonte cât și în aval de gura canalului de
evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă, precum și în respectivul canalde
deversare, dar nu a fost constatat un efect negativ al prezenței acestei scoici alohtone
asupra scoicilor autohtone care ocupă nișe ecologice spațiale similare, speciile
conviețuind.
Aceste scoici exotice din genul Corbicula au devenit o componentă a bazei trofice a
populațiilor locale ale unor specii autohtone (pești și păsări) care se hrănesc cu scoici.
Pentru prognozarea cu o acuratețe corespunzătoare a evoluției pe termen lung a
speciilor din genul Corbicula este necesară monitorizarea în continuare a speciei, în
special după intrarea în funcțiune a Unităților 3 și 4 - inclusiv prin luarea în considerare
a datelor referitoare la populațiile de Corbicula din amonte de gura canalului de
evacuare și din aval de capătul zonei cu temperaturi modificate, precum și a
elementelor datorate încălzirii globale.
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E.2.6. Pești
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, ar putea influența o parte din
larvele de Alosa immaculata eclozate din icre depuse la cca 300 – 350 km amonte
de Cernavodă – într-un sector al Dunării din afara ariei protejate ROSCI0022
(Canaralele Dunării) și unde ajunge o parte nesemnificativă a reproducătorilor din
această specie (a cărei principala zonă de reproducere este în sectorul situat între
Călărași și Brăila):
În cazul speciei Alosa tanaica (rizeafcă) – specie de pești de interes comunitar
prezentă în ROSCI0022 “Canaralele Dunării” – situația este probabil asemănătoare cu
cea descrisă în cazul speciei A. immaculata – cu precizarea că ponderea numărului de
exemplare de Alosa tanaica este de doar cca 3 – 5 % din numărul total de exemplare
de A. immaculata.
E.2.7.Amfibieni
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are asupra speciilor de amfibieni
impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung, nici în faza de
construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare. În cazul speciilor de
amfibieni nu este cazul de impact cumulativ și nu sunt propuse măsuri de reducere sau
eliminare a vreunui tip de activitate sau element de infrastructură, ca urmare nu este
nici cazul unui impact rezidual.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va avea
asupra speciilor de amfibieni impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici
pe termen lung, nici în faza de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de
dezafectare, nici cumulativ cu eventualul impact al altor activități decât cele
desfășurate de C.N.E. Cernavodă.
E.2.8.Reptile
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are asupra speciilor de reptile
impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung, nici în faza de
construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare. În cazul speciilor de
reptile nu este cazul de impact cumulativ și nu sunt propuse măsuri de reducere sau
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eliminare a vreunui tip de activitate sau element de infrastructură, ca urmare nu este
nici cazul unui impact rezidual.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va avea
asupra speciilor de reptile impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe
termen lung, nici în faza de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de
dezafectare, nici cumulativ cu eventualul impact al altor activități decât cele
desfășurate de C.N.E. Cernavodă.
E.2.9. Păsări
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are asupra speciilor de păsări
impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung, nici în faza de
construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare. În cazul speciilor de
păsări nu este cazul de impact cumulativ și nu sunt propuse măsuri de reducere sau
eliminare a vreunui tip de activitate sau element de infrastructură, ca urmare nu este
nici cazul unui impact rezidual.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va avea asupra
speciilor de păsări impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung,
nici în faza de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare, nici
cumulativ cu eventualul impact al altor activități decât cele desfășurate de C.N.E.
Cernavodă.
E.2.10. Mamifere
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are asupra speciilor de
mamifere impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung, nici în
faza de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare. În cazul
speciilor de mamifere nu este cazul de impact cumulativ și nu sunt propuse măsuri de
reducere sau eliminare a vreunui tip de activitate sau element de infrastructură, ca
urmare nu este nici cazul unui impact rezidual.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va avea
asupra speciilor de mamifere impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici
pe termen lung, nici în faza de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de
dezafectare, nici cumulativ cu eventualul impact al altor activități decât cele
desfășurate de C.N.E. Cernavodă.
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E.2.11. Habitate naturale
Pe baza rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 considerăm că
funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are asupra tipurilor de habitate
naturale impact direct sau indirect, nici pe termen scurt nici pe termen lung, nici în faza
de construcție, nici în cea de operare, nici în etapa de dezafectare. În cazul tipurilor de
habitate naturale nu este cazul de impact cumulativ și nu sunt propuse măsuri de
reducere sau eliminare a vreunui tip de activitate sau element de infrastructură, ca
urmare nu este nici cazul unui impact rezidual.
Estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va avea
asupra tipurilor de habitate naturale impact direct sau indirect, nici pe termen
scurt nici pe termen lung, nici în faza de construcție, nici în cea de operare, nici în
etapa de dezafectare, nici cumulativ cu eventualul impact al altor activități decât cele
desfășurate de C.N.E. Cernavodă.
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Contract nr. 421 /2010
”Evaluarea adecvată a impactului de mediu a Unităților
3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă”
- Impactul asupra biodiversitătii -

F. PROGRAM DE MONITORIZARE
SPECIALĂ
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Ca masura conservativa si pentru realizarea unei baze de date referitoare la speciile
genurilor Alosa si Corbicula din zona proiectului recomandam monitorizarea efectului
zonei cu apă cu temperaturi modificate asupra acestora dupa inceperea lucrarilor de
constructie a Unitatilor 3 si 4.

F.1. Program special de monitorizare a speciei invazive Corbicula fluminea in
zona CNE Cernavoda
1. Obiectivele monitorizarii
1.1. Dinamica abundenţei larvelor pediveligere de scoici din genul Corbicula din
canalul de deversare a apelor de răcire ale CNE Cernavodă;
1.2. Aria de distribuţie a larvelor pediveligere de scoici din genul Corbicula;
1.3. Abundenţa scoicilor invazive din genul Corbicula în habitatele bentonice din
zona proiectului.
2. Durata monitorizării: 6 ani.
Notă. Pentru cuantificarea influentei potentiale a efluentului cald asupra
speciilor invazive, in conditiile modificarii lungimii penei de apa calda, la
functionarea cu 4 unitati nucleare, fata de situatia prezenta in care functioneaza
2 unitati nucleare, recomandăm o etapa de monitorizare de 3 ani în timpul
construcţiei Unităților 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, iar după finalizarea
construcţiei acestora încă o etapă de 3 ani.
3. Frecvenţa monitorizării şi perioada
Minim 3 prelevări anuale distribuite în timp pentru a surprinde diferenţele atât ale
regimului termic al apei cât şi pe cele hidrologice.
4. Punctele de prelevare ale probelor
4.1. O probă control va fi prelevată în amonte de canalul de evacuare a apelor
de răcire.
4.2. Se vor colecta probe atât din canalul de evacuare cât şi din Dunăre, la
intervale regulate pe lungimea penei de apă caldă.

© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 –raport final (2012)

cap. F - pag. 3

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

5. Metode de monitorizare recomandate
5.1. Pentru stabilirea dinamicii abundenţei şi a ariei de distribuţie a larvele
pediveligere se vor realiza colectări cantitative folosind fileul fitoplanctonic
cu deschidere de 50 cm şi cu mărimea ochiului sitei de 55 μm.
5.2. Adulţii se colectează cu draga bentonică de tip Petersen, prelevându-se 3
replicate pentru fiecare probă.
6. Modul de conservare, determinarea speciilor, stocarea și prelucrarea datelor
6.1. După colectare larvele se vor fixa cu alcool etilic absolut. Adulţii, după
spălarea cu o sită cu ochiuri de 500 μm a materialului rezultat în urma
dragării, se conservă în alcool etilic 70 %.
6.2. Pentru a diferenţia larvele scoicilor din genul Corbicula de celelalte specii
de bivalve, în special Dreissena polymorpha, şi pentru asigurarea
acurateţii, determinarea se va face folosind metoda PCR-RFLP (Shi
Wang et al., 2006) dublată de observaţii la microscopul optic. Se vor
realiza fotografii pentru a avea control asupra determinării speciilor.
6.3. Toate datele se încarcă într-o bază de date Excel la care se menţin cel
puţin 2 copii de siguranţă pe suport extern adecvat.
6.4. Anual rezultatele monitorizarii se vor prezenta atat beneficiarului cat si la
ANPM (Agentia Nationala de Protectia Mediului) / MMP (Ministerul
Mediului si Padurilor) si ANPA (Autoritatea Nationala de Pescuit si
Acvacultura) / MADR (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
F.2. Program special de monitorizare a speciei Alosa immaculata in zona CNE
Cernavoda
1. Obiectivele monitorizarii
1.1. elucidarea comportamentului de migratie al scrumbiilor adulte in legatura cu
prezenta penei de apa calda in zona CNE Cernavoda;
1.2. elucidarea comportamentului / efectului potential al tranzitarii larvelor si
puilor timpurii de scrumbie de Dunare prin zona penei de apa calda (mai
ales ca urmare a diferentialului de temperatura dintre apa Dunarii din
amonte si inceputul penei de apa calda in apropierea locului de
deversare in Dunare);
1.3. elucidarea prezentei puilor timpurii de Alosa sp. pe fundul Dunarii in zona
terminala a penei de apa calda;
© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 –raport final (2012)

cap. F - pag. 4

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

1.4. Supravegherea parametrilor de curgere si a temperaturii apei Dunarii in
aval de ½ si 1/1 din lungimea penei de apa calda. Acest punct este
prevazut si se va realiza conform conditiei din Avizului de Gospodarire a
Apelor pentru Unitatile 3 si 4 nr. 35/2011 (conditia 7).
2. Durata monitorizării: minimum 3 ani.
3. Frecvenţa monitorizării şi perioada din an
I. Migratia adultilor (aprilie – mai / min 3 zile saptamanal);
II. Abundenta si scurgerea spre mare a larvelor si puilor timpurii (aprilie – iulie /
min. 3 zile saptamanal).
4. Metode de monitorizare recomandate
4.1. Pentru adulti – pescuit cu 2 ave si setci monofilament de scrumbie cu ochi
pentru deasa de a=30 mm si lungimea de min 100 m si inaltime de 2-4
m, armate pentru a lucra intre ape, lungimea toanelor de min 1000 m,
alese astfel incat sa acopere concomitent sectiunea din Dunare aflata
sub influenta apei calde ( malul drept ) cat si cea situata in afara ei (malul
stang );
4.2. Pentru larve si puii timpurii – pescuit concomitent cu min. 2 filee ihtioplanctonice tip “Bongo – net” cu deschiderea de Ø 0,5 m, cu ochi de 0,5
mm, tractate lateral ambarcatiunii de lucru, durata de tractare de min. 5
min / serie;
4.3. Pentru puii timpurii – pescuit concomitent cu min. 6 filee ihtio-planctonice
cu ochi de 2 mm si deschidere semicirculara cu Ø 1m , ancorate pe
fundul Dunarii in sectoarele de interes amonte de si la ½ si 1/1 din
lungimea penei de apa calda;
4.4. Pentru determinarea parametrilor de curgere pe sectiunile caracteristice se
va folosi un sistem A.D.C.P (Acoustic Doppler Current Profiler) tip River
Surveyer M9;
4.5. Pentru determinarea profilelor de temperatura a apei pe sectiunile
caracteristice se va folosi un multimetru ISY cu senzor pe un cablu de 35
m fixat pe un sistem de masuratori hidrologice constituit dintr-un vinci
centrimetric si greutate hidrologica adecvata.
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5. Tehnici de lucru
Se vor efectua pescuiri de studiu concomitente atat in zona neafectata termic cat si
in zona afectata termic, lucrand cu min 2 echipe de pescuit.
Fiecare zi de pescuit stiintific va fi precedata de inregistrarea vitezelor de curgere si a
temperaturilor pe sectiunile caracteristice folosind ADCP M9 si multimetrul ISY, pentru
a sti unde este localizata zona cu viteza cea mai mare de curgere (pe unde se scurg
cele mai multe larve de scrumbie) si daca fenomenul de ”pana de apa caldă” este
prezent sau nu in ziua respectiva.
6. Modul de conservare, determinarea speciilor, stocarea și prelucrarea datelor
6.1. Asupra adultilor capturati se vor efectua determinari biometrice si
gravimetrice si se vor preleva solzi pentru deteminarea ulterioara a
varstei; se vor fotografia o parte din exemplare pentru a avea un control
privind determinarea speciei (A. immaculata de talie mica poate fi
confundata cu A. tanaica);
6.2. Larvele vor fi conservate in etanol 70 % si se vor determina in laborator
folosind lupa binocular si determinatorul de larve si pui de pesti [32];
6.3. Puii timpurii capturati in fileele de fund vor fi triati la fata locului, retinanduse toate exemplarele mici de Alose si Ciprinide (specii din genurile
Alburnus, Abramis, Blicca, Aspius, etc), care ar putea fi confundate cu
cele de A. immaculata. Speciile se determina in laborator sub lupa
binocular folosind determinatorul de larve si pui de pesti [32];
6.4. Toate datele se incarca intr-o baza de date Excel la care se mentin cel putin
2 copii de siguranta pe suporturi hard externe adecvate;
6.5. Datele se vor analiza comparativ atat in timp (saptamanal, lunar si
multianual) cat si in spatiu (in zonele neafectate de apa calda
concomitent cu zonele situate sub influenta apei calde);
6.6. Datele de captura se vor interpreta comparativ avand in vedere repartizarea
temperaturilor apei cat si a vitezelor de curgere a apei in sectiunile
caracteristice determinate in ziua respectiva;
6.7. Anual rezultatele monitorizarii se vor prezenta atat beneficiarului cat si la
ANPM (Agentia Nationala de Protectia Mediului) / MMP (Ministerul
Mediului si Padurilor) si ANPA (Autoritatea Nationala de Pescuit si
Acvacultura) / MADR (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
7. Cerinte privind expertiza echipelor de monitorizare
Cel putin 5 ani de experienta in monitorizarea scrumbiei de Dunare (adulti si larve); cel
putin 3 lucrari referitoare la adultii si larvele de A. immaculata din Dunare publicate in
reviste cotate ISI.
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Acest raport reprezinta raportul final (etapa 4 a Contractului nr. 421/2010) al studiului
„Evaluarea adecvată a impactului de mediu a Unitatilor 3 si 4 ale CNE Cernavoda Impactul asupra biodiversitatii„ realizat de INCDDD Tulcea si care include rezultatele
analizelor bazate pe investigațiile realizate în patru sezoane din perioada 2010 – 2011
(vară 2010, toamnă 2010, iarnă 2010-2011 și primăvară 2011).
Studiul de evaluare adecvata cuprinde rezultatele investigatiilor complexe de teren si
analizele de laborator efectuate pe baza probelor colectate din 7 statii (puncte de
prelevare) principale, dintre care 2 statii în amonte de gura canalului de evacuare a
apei de racire, o stație în canalul de evacuare a apelor de răcire (P0) și 4 stații în aval
de gura canalului de evacuare a apei de racire.
Punctul de prelevare de la “Pod Seimeni”, unde C.N.E. Cernavodă efectuează
determinări (conform Autorizatiei de Gospodărire a Apelor și protocolul încheiat cu
Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral din cadrul Administratiei Nationale
“Apele Române”) nu a fost inclus în cele 7 stații. Totusi, datele din prezentul studiu au
fost completate cu datele analizelor efectuate pe probele prelevate în punctul de
măsura „Pod Seimeni” de către C.N.E. Cernavodă si ABADL. Suplimentar, studiul a
fost completat și cu informații provenite din Rapoartele anuale ale Studiului de Biota
care se realizeaza pentru C.N.E. Cernavodă Unitățile 1 și 2 (pe perioada 2009 – 2012),
precum si din studii de impact efectuate incepand de la functionarea Unitatii 1 pana in
prezent.
Statiile au fost selectate pentru a surprinde potențialul impact al apelor de răcire
provenite de la C.N.E. Cernavodă asupra stării de conservare favorabilă a speciilor
sălbatice și a tipurilor de habitate naturale de interes comunitar pentru a căror
conservare au fost desemnate siturile Natura 2000 aflate față de zona de evacuare a
apelor de răcire:
- situl ROSCI0022 “Canaralele Dunării”: aria protejată include cca 700 m din partea
din aval a canalului de pământ la capătul căruia apa de răcire este evacuata
în Dunăre;
- situl ROSPA0002 “Allah Bair - Capidava”: limita sudică a ariei protejate se află la
cca 6,5 km aval de locul de evacuare a apei de răcire în Dunăre;
- situl ROSPA0017 “Canaralele de la Hârsova”: limita sudică a ariei protejate se află
la peste 33 km aval de locul de evacuare a apei de răcire în Dunăre.
Determinările și analizele realizate în cursul a patru sezoane au evidențiat următoarele:
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ELEMENTE DE BIOTOP
Regimul termic al fluviului Dunărea în sectorul în care sunt evacuate apele de
răcire de la C.N.E. Cernavodă
(i) În perioade cu nivele mari ale Dunări la Cernavodă (peste 200 cm, cum este în
timpul verii și iernii), apele provenite din canalul de deversare a apelor de răcire
ale C.N.E. Cernavodă plutesc pe Dunăre (fără să se amestece cu apele
fluviului) pe o distanţă de cca 3 – 3,5 km. Datele din studiul efectuat de
GeoEcoMar [64] arată că valoarea medie multi-anuală (1921 - 2003) a nivelului
apelor Dunării la Cernavodă în lunile mai – iulie variază între 248 – 516 cm.
Aceste valori arată că fenomenul de plutire a penei de apă cu temperaturi
modificate se produce in majoritatea anilor.
(ii) În perioade cu nivele scăzute ale Dunări la Cernavodă (sub 200 cm, cum este în
timpul primăverii și toamnei), nu mai are loc fenomenul stratificării, amestecul
apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă cu apele Dunării având loc deja în
prima suta de metri după deversare, iar pana de apă cu temperaturi modificate
are o lungime de numai 1,5 – 2 km;
(iii) pana de apă cu temperaturi modificate are o lățime care variază de la 300 m la cca
400 m în zona gurii canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă și se reduce la cca 50 m în dreptul localității Seimeni;
(iv) pe ansamblu efectul gradientului termic al efluentului de la CNE Cernavodă
prezinta un impact nesemnificativ de mediu, funcţionarea Unităţilor 1 şi 2
respectând cerinţele din Autorizatia de Gospodărirea Apelor nr. 241/2010
actualizata prin Autorizatia de Gospodărirea Apelor nr. 277/2011.
(v) în urma punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4 a C.N.E. Cernavodă, estimăm că în
perioadele cu nivele mari ale Dunării stratul de apă cu temperaturi modificate se
va întinde probabil pe o lungime de cca 4,5 – 6,5 km, iar în perioadele cu nivele
scăzute ale Dunării (toamnă și primăvară) pana de apă cu temperaturi
modificate va avea probabil o lungime de cca 3 – 3,5 km;
(vi) în urma punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4 a C.N.E. Cernavodă, estimăm că
lățimea penei de apă cu temperaturi modificate va crește la cca. 450 m în zona
gurii canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
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Regimul termic şi de acidifiere
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale pH-ului apei care se incadreaza in limita
stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, domeniul autorizat (prin autorizatiile de gospodarire a apelor
pentru functionarea obiectivelor) pentru pH –ul apei din canalul de evacuare apa de
racire nu va fi influentat si se va pastra in limitele aprobate. Conformarea cu aceasta
cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si nationale prin protocoalele
stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de prelevare si analiza a probelor si
intercompararea intre laboratoare.

Oxigen dizolvat
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale oxigenului dizolvat in apa care se incadreaza
in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru oxigenul dizolvat in apa din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentat si se va pastra in limitele aprobate.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Consum biochimic de oxigen la 5 zile
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale consumului biochimic de oxigen la 5 zile
care se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru consumul biochimic de oxigen la 5 zile
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din canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentat si se va pastra in limitele
aprobate. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale
si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Consum chimic de oxigen (metoda cu bicromat de potasiu)
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale consumul chimic de oxigen (metoda cu
bicromat de potasiu) care se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele
ANAR si actele normative aplicabile
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru consumul chimic de oxigen (metoda
cu bicromat de potasiu) din canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata si se
va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de
catre autoritatile locale si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care
detaliaza modul de prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Consum chimic de oxigen (metoda cu permanganat de potasiu)
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale consumului chimic de oxigen (metoda cu
permanganat de potasiu) care se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele
ANAR si actele normative aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru consumul chimic de oxigen (metoda
cu permanganat de potasiu) din canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata
si se va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata
de catre autoritatile locale si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care
detaliaza modul de prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Azotul din amoniu
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale azotului din amoniu care se incadreaza in
limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile.
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Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru azotul din amoniu din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Azotul din azotiţi
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale azotului din amoniu care se incadreaza in
limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile (lunile
august si noiembrie). Considerăm că depăşirile din anul 2011 (martie şi mai), în toate
punctele de prelevare se datorează condiţiilor meteo nefavorabile. Unităţile 1 și 2
ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa
genereze compusi sub forma de azotiti care sa fie evacuati ulterior in canalul de
evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul apei azotul din azotiti nu va fi influentat, datorita
faptului ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
compusi sub forma de azotaţi care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei
de răcire.
Azotul din azotaţi
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale azotului din amoniu care se incadreaza in
limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile. Unităţile 1
și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa
genereze compusi sub forma de azotati care sa fie evacuati ulterior in canalul de
evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul apei azotul din azotati nu va fi influentat, datorita
faptului ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
compusi sub forma de azotaţi care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei
de răcire.
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Forforul mineral
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale fosforului mineral care se incadreaza in limita
stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale
C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
fosfor mineral care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul fosforulul mineral nu va fi influentat, datorita
faptului ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
fosfor mineral care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Fosfor total
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale fosforului total care se incadreaza in limita
stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru fosforul total din apa din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Conductivitate
 În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada
analizată, 2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a
constatat că în toate punctele de prelevare, creşterea temperaturii apei
datorate efluentului cald determină în general, creşterea conductivităţii apei.
Legislaţia în vigoare nu stabileşte valori limită pentru conductivitatea
determinată din apă.
 Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a
4 unitati nuclearoelectrice, valoarea pentru conductivitatea din apa din
canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata.
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Suspensii
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentraţiei de materii în suspensie din apă
care, se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru concentraţia de materii în suspensie
din apă din canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub
limita aprobata. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile
locale si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Reziduu filtrabil uscat la 105 0C
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentraţiei de reziduu filtrabil uscat la 1050
C din apă care se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele
normative aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul reziduu filtrabil uscat la 1050 C nu va fi influentat.
Cloruri
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că valorile
concentratiei de cloruri se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR
si actele normative aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru concentratia de cloruri din apa din
canalul de evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita
aprobata. Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale
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si nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Sulfaţi
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
valoarea concentratiei de sulfati se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele
ANAR si actele normative aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru sulfatii din apa din canalul de
evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Calciu
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
valoarea concentratiei de calciu se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele
ANAR si actele normative aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru calciu din apa din canalul de evacuare
apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu
aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si nationale prin
protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de prelevare si analiza a
probelor si intercompararea intre laboratoare.
Magneziu
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
valoarea concentratiei de magneziu din apa se incadreaza in limita stabilita prin
autorizatiile/avizele ANAR si actele normative aplicabile
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru magneziul din apa din canalul de
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evacuare apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata.
Conformarea cu aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si
nationale prin protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de
prelevare si analiza a probelor si intercompararea intre laboratoare.
Sodiu
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
valoarea concentratiei de sodiu se incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele
ANAR si actele normative aplicabile.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru sodiu din apa din canalul de evacuare
apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu
aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si nationale prin
protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de prelevare si analiza a
probelor si intercompararea intre laboratoare.
Potasiu
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată, 2010
(lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate punctele de
prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald nu determină variaţia
concentraţiei de potasiu din apă. Legislaţia în vigoare nu prevede valori limită pentru
concentraţia de potasiu din apă.

Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, potasiul nu va fi influentat, datorita faptului ca acestea nu
utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze potasiu si care sa fie
evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Carbonaţi
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată, 2010
(lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate punctele de
prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină în general creşterea
concentraţiei de carbonaţi din apă. Concentraţia de carbonaţi din apă nu are valori limită
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul carbonati nu va fi influentat datorita faptului ca
acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze compusi
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sub forma de azotaţi care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei de
răcire.
Bicarbonaţi
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată, 2010
(lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că în toate punctele de
prelevare, creşterea temperaturii apei datorate efluentului cald determină scăderea
concentraţiei de bicarbonaţi din apă. Concentraţia de bicarbonaţi din apă nu are valori limită
conform legislaţiei în vigoare.

Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul bicarbonati nu va fi influentat, datorita faptului ca
acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze compusi
sub forma de bicarbonati care sa fie evacuati ulterior in canalul de evacuare a apei de
răcire.
Zinc
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentratiei de zinc din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin
reactii chimice sa genereze zinc care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a
apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul zinc din apa nu va fi influentat, datorita faptului ca
acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze zinc care
sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Cupru
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentratiei cuprului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin
reactii chimice sa genereze cupru care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a
apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul cupru din apa nu va fi influentat, datorita faptului
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ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze cupru
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Cadmiu
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentratiei cadmiului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin
reactii chimice sa genereze cadmiu care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare
a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul cadmiu din apa nu va fi influentat, datorita faptului
ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze cadmiu
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Fier
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentratiei fierului din apa care se
incadreaza, in general, in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele
normative aplicabile. În punctul P0 (canal cu apă de răcire), în cele 4 perioade de
prelevare, concentraţia de fier nu depăşeşte valoarea reglementată de 1.5 mg/L.
Depăşirile din celelalte puncte de prelevare se datorează încărcăturii cu care vine
Dunărea din amonte. Aportul de alte metale din Dunăre se datorează fie staţiei de
epurare a oraşului Cernavodă, (conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr.
17/04.03.2010 privind Sistemul de alimentare şi canalizare a oraşului Cernavodă şi a
Autorizaţiei de mediu nr.487/07.12.2009 privind Sistemul de alimentare cu apă,
canalizare şi staţia de epurare ape uzate Cernavodă), fie activităţilor portuare
generatoare de produse metalice şi nemetalice, traficului pe Dunăre, depozitarea
neadecvată a deşeurilor industriale de operatorii economici din zonă etc.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, valoarea maxima autorizata (prin autorizatiile de gospodarire
a apelor pentru functionarea obiectivelor) pentru fierul din apa din canalul de evacuare
apa de racire nu va fi influentata si se va pastra sub limita aprobata. Conformarea cu
aceasta cerinta este monitorizata de catre autoritatile locale si nationale prin
protocoalele stabilite cu operatorii CNE care detaliaza modul de prelevare si analiza a
probelor si intercompararea intre laboratoare.
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Mangan
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentratiei manganului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin
reactii chimice sa genereze mangan, care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare
a apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul manganul din apa nu va fi influentat, datorita
faptului ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze
mangan, care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Plumb
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentratiei plumbului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin
reactii chimice sa genereze plumb, care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a
apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul plumbul din apa nu va fi influentat, datorita faptului
ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze plumb,
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Crom
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentratiei cromului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin
reactii chimice sa genereze crom, care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a
apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul cromul din apa nu va fi influentat, datorita faptului
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ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze crom,
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Nichel
În condițiile funcționării Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, în perioada analizată,
2010 (lunile august şi noiembrie) şi 2011 (lunile martie şi mai), s-a constatat că
influenta temperaturii determina valori ale concentratiei nichelului din apa care se
incadreaza in limita stabilita prin autorizatiile/avizele ANAR si actele normative
aplicabile. Unităţile 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu utilizeaza produse chimice care prin
reactii chimice sa genereze nichel, care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a
apei de răcire.
Prin funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă, respectiv functionarea a 4
unitati nuclearoelectrice, parametrul nichelul din apa nu va fi influentat, datorita faptului
ca acestea nu utilizeaza produse chimice care prin reactii chimice sa genereze nichel,
care sa fie evacuat ulterior in canalul de evacuare a apei de răcire.
Concentraţiile de metale şi săruri din sedimentele de fund nu variază cu creşterea
temperaturii apei datorate efluentului cu ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
În concluzie, se poate observa că variațiile parametrilor fizico-chimici influențați de
creșteri ale temperaturii nu se datorează evacuării apei de răcire de la Unitățile 1 și 2
de la C.N.E. Cernavodă din următoarele considerente:
- poluanții identificați în probele de apă nu provin în întregime din operarea C.N.E.
Cernavodă;
- existenta unor activități în zonă care generează poluanți specifici (de ex. plumb,
nichel, crom, produse petroliere etc.);
- incadrarea poluanților proveniți de la C.N.E. Cernavodă în limitele autorizate, limite
stabilite prin studiile de impact ca fiind neglijabile din punct de vedere al
influenței negative asupra mediului (impact neutru/nesemnificativ de mediu sau
fara impact de mediu).
Avand in vedere ca restrictiile/conditiile de autorizare sunt aceleasi pentru fiecare
unitate nuclearo-electrica estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E.
Cernavodă nu va influenţa parametrii fizico-chimici ai efluentului ținând cont de
următoarele:
 Materialele de construcție ale echipamentelor U3 și U4 sunt similare celor utilizate
la U1 și U2 deci nu se identifică poluanți suplimentari față de cei identificați;
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Limitele de evacuare pentru fiecare poluant din efluentul lichid ale U3 și U4 sunt
stabilite prin Avizul de Gospodărire a Apelor în vigoare, sub valorile maximale
prevăzute de normativele aplicabile. U3 și U4 vor efectua monitorizari ale
poluanților aferenti efluentilor lichizi inclusiv determinarea valorilor temperaturii
și debitului pentru verificarea conformarii cu Cerințele din Avizul / Autorizația de
Gospodărire a Apelor (conditiile 6 si 7).
Limitele de evacuare prevăzute prin Avizul de Gospodărire Ape pentru perioada de
constructii montaj și punere în funcțiune și ulterior prin Autorizația de
Gospodărire Ape sunt supuse aprobarii de A.N.A.R. numai în baza unor studii
de impact elaborate punctual pentru fiecare substanță, astfel încât valorile
concentrațiilor limite la evacuare aprobate să fie corespunzătoare situației în
care valoarea reziduală de poluant să nu aibă nici un efect asupra florei și
faunei acvatice. Cerințele se găsesc în Avizul de Gospodărire ape pentru U3 și
U4 . nr. 35/2011 (Tabel „Indicatori de calitate ai apelor evacuate”) si sunt
monitorizate din faza de teste de functionare a Unitatilor 3 si 4 (conditiile 6 si 7).
U3 și U4 vor funcționa în limitele de poluare aprobate (pentru care nu există impact
negativ de mediu) prin autorizațiile de Gospodărire ape și de mediu,
monitorizând și raportând periodic la autorități rezultatele analizelor pentru a
dovedi respectarea limitelor impuse (practică existentă la U1 și U2 fără
înregistrarea de depasiri ale prevederilor legale și de autorizare).
Substanțele poluatoare ale apelor identificate ca metale grele, substanțe organice
etc. nu sunt rezultate din funcționarea unităților nuclearoelectrice sunt specifice
slamurilor stațiilor de epurare (Stația de epurare a orașului Cernavodă),
activităților agricole și a celor gospodărești în condiții de neevacuare conformă a
deșeurilor rezultate (îngrășăminte, dejecții animale, etc). Aceste elemente de
presiuni antropice sunt identificate pentru Zona Dobrogea-Litoral și in Planul de
Management aprobat prin HG 80/2011 si publicat in Monitorul Oficial nr. 265 bis
din 14 aprilie 2011.

Conform rezultatelor obținute și în urma interpretării acestora, prezentate în acest
capitol, se constată că sunt îndeplinite cerințele pentru ca U3 și U4 de la C.N.E.
Cernavodă să îndeplinească obiectivele de mediu stabilite prin Directiva Cadru Apă
art. 4 și evaluate în Anexa la Monitorul Oficial nr. 80/2011 ”Planul de management al
Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere”.
Din punct de vedere al parametrilor fizico-chimici ai apei coroborat cu influenta asupra
factorilor biologici preconizam ca impactul de mediu ca urmare a functionarii Unitatilor
3 si 4 este nesemnificativ.
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ELEMENTE DE BIOCENOZĂ
Fitoplancton
Variaţia temperaturii de-a lungul Dunării în sectorul ce include pana de apă caldă
rezultată ca urmare a amestecului apelor provenite din canalul de evacuare al C.N.E.Cernavodă şi apele Dunării nu influenţează succesiunea naturală şi compoziţia
fitoplanctonului reofil din Dunăre.
Biomasa fitoplanctonică a înregistrat depăşiri ale pragului de înflorire algală pe tot
sectorul dunărean investigat, depăşiri ce nu se datorează creşterii temperaturii apei din
Dunăre ca urmare a evacuării efluentului cald de la C.N.E.-Cernavodă.
Creşterile biomasei fitoplanctonice intră în categoria variaţiilor temporale naturale.
Avand in vedere rezultatele obținute în urma investigațiilor efectuate în perioada
august 2010 – mai 2011, precum și a rezultatelor obtinute în urma programelor de
monitoring efectuate înainte de perioada menționată, ca urmare a evacuării apelor de
răcire de la C.N.E. – Cernavodă, funcționarea Unităților 3 și 4 nu va avea un impact
de mediu asupra populațiilor fitoplanctonice reofile din Dunăre, populații ce se
dezvoltă în aval de C.N.E. Cernavodă.
Plante superioare
În zonele de mal studiate pe sectorul de Dunăre între Rasova și Capidava, aparținând
ariei protejate ROSCI0022 (Canaralele Dunării) au fost identificate 129 specii de plante
superioare (vasculare), dintre care două specii de plante de interes comunitar
(Campanula romanica și Moehringia jankae).
Conform rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 - 2011, funcționarea
Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, nu afectează starea și evoluția speciilor de
plante superioare și estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E.
Cernavodă nu va afecta dinamica, evoluția numerică a populațiilor aparținând
speciilor de plante superioare (inclusiv a celor de interes comunitar) existente în
perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele Dunării”.
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Nevertebrate
Din rezultatele investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011 reiese că funcționarea
Unităților 1 și 2 de la C.N.E. Cernavodă nu afectează speciile autohtone de
nevertebrate și estimăm că nici funcționarea Unităților 3 și 4 de la C.N.E. nu va avea
impact negativ asupra acestora.
Referitor la scoicile invazive din genul Corbicula, pe baza rezultatelor studiilor din
perioada 2010 – 2011 realizate în situl ROSCI0022 (Canaralele Dunării) putem trage
următoarele concluzii:


a fost identificată prezența acestor moluște exotice în Dunăre, atât în amonte cât și
în aval de gura canalului de evacuare a apelor de răcire de la C.N.E.
Cernavodă, precum și în respectivul canalul de deversare;



nu a fost constatat un efect negativ al prezenței acestei scoici alohtone
asupra scoicilor autohtone care ocupă nișe ecologice spațiale similare,
speciile conviețuind.

Aceste scoici exotice din genul Corbicula au devenit o componentă a bazei trofice a
populațiilor locale ale unor specii autohtone (pești și păsări) care se hrănesc cu scoici.
Pentru prognozarea cu o acuratețe corespunzătoare a evoluției pe termen lung a
speciilor din genul Corbicula se recomanda efectuarea dupa inceperea lucrarilor de
constructie a Unitatilor 3 si 4 a unor măsuratori corelate – atât în zona neafectată
termic, cât si în zona cu ape cu temperaturi modificate – după un program și o
metodologie stabilite în prealabil pentru caracterizarea efectelor observate.
Monitorizarea este necesară a se efectua pe o durată de timp de cca 6 ani, dupa
inceperea lucrarilor de constructie a Unitatilor 3 si 4, în vederea caracterizării dinamicii
multianuale a speciei în zona de influentă termică a apelor deversate de catre CNE
Cernavodă.
Pești
Rezultatele investigațiilor realizate în cele patru sezoane (vara 2010, toamne 2010,
iarna 2010-2011, primăvara 2011) au evidențiat faptul că dintre cele 15 specii de pești
de interes comunitar 13 specii nu sunt afectate de funcționarea Unităților 1 și 2 ale
C.N.E. Cernavodă și estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 (simultan cu Unitățile
1 și 2) ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta dinamica, evoluția numerică a populațiilor
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aparținând acestor specii de pești de interes comunitar. Pe baza rezultatelor
investigațiilor realizate în perioada 2010 – 2011, în cazul speciei Alosa immaculata
(scrumbia de Dunăre) se pot concluziona următoarele:
 funcționarea unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă nu are efecte asupra adulților
care tranzitează sectorul de Dunăre în care se găseste zona cu ape cu
temperaturi modificate. Considerăm că nici funcționarea Unităților 3 și 4 de la
C.N.E. nu va avea impact negativ asupra acestora;
 s-a constatat prezența unui număr mai mare de larve în zona cu ape cu temperaturi
modificate, și un număr mai mare de larve pe fundul Dunării în capătul din aval
al zonei cu ape cu temperaturi modificată;
 în urma investigațiilor efectuate în cadrul studiului care a acoperit numai parțial
ciclul biologic al acestei specii, nu au rezultat elemente suficiente pentru a stabili
vreun eventual efect al prezenței zonei cu ape cu temperaturi modificate asupra
larvelor și puilor de Alosa immaculata, nici pozitiv, nici negativ;
 din lipsa unor date de referință (atât la nivel național, cât și internațional) la care sar fi putut raporta rezultatele prezentului studiu, considerăm prematura stabilirea
unui impact asupra speciei Alosa immaculata.
Având în vedere că specia este de interes comunitar, se recomanda efectuarea dupa
inceperea lucrarilor de constructie a Unitatilor 3 si 4 a unor măsuratori corelate – atât în
zona neafectată termic, cât si în zona cu ape cu temperaturi modificate – după un
program și o metodologie stabilite în prealabil pentru caracterizarea efectelor
observate.
Monitorizarea este necesară a se efectua pe o durată de timp de cel puțin 3 - 4 ani,
dupa inceperea lucrarilor de constructie a Unitatilor 3 si 4, pentru a acoperi complet
ciclul biologic al acestei specii, în timpul perioadei de reproducere, în vederea
caracterizării dinamicii multianuale a speciei Alosa immaculata în zona de influentă
termică a apelor deversate de catre CNE Cernavodă.
În cazul speciei Alosa tanaica (rizeafcă) – specie de pești de interes comunitar
prezentă în ROSCI0022 “Canaralele Dunării” – sunt aplicabile consideratiile de mai sus
si recomandarile pentru monitorizare descrise în cazul speciei A. immaculata – cu
precizarea că ponderea numărului de exemplare de Alosa tanaica este de doar cca 3 –
5 % din numărul total de exemplare de A. immaculata.
Amfibieni
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) și/sau zonele imediat învecinate cu acesta
(deci existând posibilitatea ca exemplarele aparținând respectivelor specii să fie
prezente, chiar dacă sporadic, și în aria protejată) au fost înregistrate până în prezent 8
specii de amfibieni de interes comunitar. Conform rezultatelor investigațiilor realizate în
© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

capitol “Concluzii”
pag. 19

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

perioada 2010 - 2011, funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, nu
afectează evoluția numerică a populațiilor de specii de amfibieni de interes comunitar
și estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta
dinamica, evoluția numerică a populațiilor aparținând speciilor de amfibieni de
interes comunitar existente în perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele
Dunării”.
Reptile
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) și/sau zonele imediat învecinate cu acesta
(deci existând posibilitatea ca exemplarele aparținând respectivelor specii să fie
prezente, chiar dacă sporadic, și în aria protejată) au fost înregistrate până în prezent
11 specii de reptile de interes comunitar. Conform rezultatelor investigațiilor realizate în
perioada 2010 - 2011, funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, nu
afectează evoluția numerică a populațiilor de specii de reptile de interes comunitar și
estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta
dinamica, evoluția numerică a populațiilor aparținând speciilor de reptile de
interes comunitar existente în perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele
Dunării”.
Păsări
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) și/sau zonele imediat învecinate cu acesta
(deci existând posibilitatea ca exemplarele aparținând respectivelor specii să fie
prezente, chiar dacă sporadic, și în aria protejată) au fost înregistrate până în prezent
116 specii de păsări dintre care 44 sunt specii de păsări pentru a căror conservare este
necesară declararea de situri Natura 2000. Conform rezultatelor investigațiilor realizate
în perioada 2010 - 2011, funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, nu
afectează evoluția numerică a populațiilor de specii de păsări de interes comunitar și
estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale C.N.E. Cernavodă nu va afecta
dinamica, evoluția numerică a populațiilor aparținând speciilor de păsări pentru a
căror conservare este necesară declararea de situri Natura 2000.
Mamifere
În situl ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”) a fost semnalată o singură specie de
mamifer de interes comunitar: vidra (Lutra lutra). Specia de mamifer nominalizată mai
sus nu este prezentă pe suprafața planului / proiectului și nu a fost observată nici în
imediata apropiere a planului / proiectului, nici în zona acvatică cu temperaturi
modificate de apele provenite din canalul evacuare ape de răcire de la C.N.E.
© 2011 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

capitol “Concluzii”
pag. 20

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

Cernavodă. Considerăm că funcționarea Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, nu
afectează evoluția numerică a populației de vidre din perimetrul ariei protejate
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” și estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale
C.N.E. Cernavodă nu va afecta dinamica, evoluția numerică a populației de vidre
sin perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele Dunării”.
Habitate naturale
În aria protejată ROSCI0022 (Canaralele Dunării) au fost identificate 15 tipuri de
habitate naturale de interes comunitar.
Conform rezultatelor investigațiilor realizate în perioada 2010 - 2011, funcționarea
Unităților 1 și 2 ale C.N.E. Cernavodă, nu afectează starea și evoluția habitatelor
naturale de interes comunitar și estimăm că nici funcționarea Unităţilor 3 şi 4 ale
C.N.E. Cernavodă nu va afecta dinamica si evoluția tipurilor de habitate de
interes comunitar existente în perimetrul ariei protejate ROSCI0022 “Canaralele
Dunării”.
In concluzie impactul de mediu al functionarii Unitatilor 3 si 4 si in consecinta a 4
unitati nuclearoelectrice la CNE Cernavoda, este nesemnificativ, asa cum rezulta
din prezentul studiu de evaluare adecvata, fiind respectate conditiile de
autorizare si prevederile legislatiei de mediu.
In ceea ce priveste aspectele abordate in prezentul studiu de evaluare adecvata,
legate de efectul apei calde asupra biodiversitatii, acestea nu sunt prezente pe
perioada de constructie-montaj a Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda si ca urmare
nu exista un impact de mediu.
Responsabil contract nr. 421 / I.N.C.D.D.D. / 2010

Dr. Radu SUCIU
Cercetător Științific I
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Contract nr. 421 /2010
”Evaluarea adecvată a impactului de mediu a Unităților
3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă”
- Impactul asupra biodiversitătii Raport final
(perioadele: vară 2010, toamnă 2010, iarnă 2010-2011 și primăvară 2011)
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(baraje, poduri). Dinamica parametrilor care definesc ecosistemul acvativ
(temperatura, oxigen, plancton, bentos). Studiu executat de Institutul Național
de Cercetare- Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GeoEcoMar
Constanța.
105. ***, 2005e - Cartea Roşie a vertebratelor din România (editori N. Botnariuc şi V.
Tatole). 260 pagini. Tipărit la Tipografia Curtea Veche Trading S.R.L., Bucureşti.
106. ***, 2006a – Ordinul nr. 161 din 16 februarie 2006 al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii
apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. ÎN:
Monitorul Oficial al României – Partea I, an 174 (XVIII), nr. 511 (publicat marți,
13 iunie 2006), pagina 6. Bucuresti.
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107. ***, 2006b - Hotărârea Guvernului nr. 563 din 26 aprilie 2006 privind modificarea
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi
ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole. ÎN: Monitorul Oficial al României –
Partea I, an 174 (XVIII), nr. 406 (publicat miercuri, 10 mai 2006), paginile 2 - 9.
Bucuresti.
108. ***, 2006c - Hotărârea Guvernului nr. 783 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi
completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea
Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de
substanţe prioritar periculoase. ÎN: Monitorul Oficial al României – Partea I, an
174 (XVIII), nr. 562 (publicat joi, 29 iunie 2006), paginile 38 - 41. Bucuresti.
109. ***, 2006d - Ordin nr. 31 din 13 ianuarie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi
apelor privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea
Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR). ÎN: Monitorul
Oficial al României – Partea I, an 174 (XVIII), nr. 234 (publicat miercuri, 15
martie 2006), pagina 5. Bucuresti.
110. ***, 2006e - Evidentierea efectelor mecanice (antrenarea și lovire) asupra florei și
faunei acvatice ajunse la sitele sistemului de alimentare cu apă de răcire ale
“C.N.E. PROD” Cernavodă precum și asupra organismelor din apa filtrată,
vehiculată ulterior în sistemul de răcire al Centralei (2006 - Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” – Constanța).
111. ***, 2006f – Council Directive 2006/105/EC of 20 November 2006 adapting
Directives 73/239/EEC, 74/557/EEC and 2002/83/EC în the field of environment,
by reason of the accession of Bulgaria and Romania. ÎN: Official Journal of the
European Union, nr. L 363 (din 20 decembrie 2006), paginile 368 – 408.
Luxemburg.
112. ***, 2007a – Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57 / 2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei
sălbatice. IN: Monitorul Oficial la României - Partea I, anul 175 (XIX), nr. 442
(publicat vineri, 29 iunie 2007), paginile 1 – 32. Bucuresti.
113. ***, 2007b - Hotărârea Guvernului nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar în domeniul protecţiei mediului. ÎN: Monitorul Oficial al României –
Partea I, an 175 (XIX), nr. 187 (publicat luni, 19 martie 2007), paginile 9 - 12.
Bucuresti.
114. ***, 2007c – Hotărâre de Guvern nr. 1284 / 2007 privind declararea ariilor de
protecţie specială avifaunistică ca parte a reţelei ecologice europene Natura
2000 în România. ÎN: Monitorul Oficial al României - Partea I, an 175 (XIX), nr.
739, paginile 2 – 8. Bucureşti.
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115. ***, 2008a – Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România. În: Monitorul Oficial al României – Partea I, anul 176 (XX), nr. 98 bis,
paginile 1 – 1315. Bucureşti.
116. ***, 2009a - Completarea studiului de impact de mediu referitor la finalizarea
investiţiei C.N.E. Cernavodă Unităţile 3 şi 4 , privind impactul asupra
biodiversităţii din zona de evacuare în Dunăre a apei de răcire, conform
solicitărilor Ministerului Mediului. 101 pagini. Raport contract nr. 397 /
I.N.C.D.D.D. / 2009. Tulcea
117. ***, 2009b - Hotărârea Guvernului nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. ÎN: Monitorul
Oficial al României, anul 177 (XXI), nr. 481 (luni, 13 iulie 2009), pag. 2 – 10.
București.
118. ***, 2010a - Caracteristicile apelor naturale. (sursă accesată pe 30 august 2010:
http://www.scritube.com/geografie/CARACTERISTICILE-APELORNATURA94533.php )
119. ***, 2010b – Apele de suprafată (sursă: http://www.greenagenda.org/ecoaqua/supraf.htm accesată pe 30 august 2010)
120. ***, 2010c - http://en.wikipedia.org/wiki/Water_(molecule)#Density_of_water_and_ice
(accesată pe 30 august 2010)
121. ***, 2010d - Studiu al impactului functionării centralei nuclearo-electrice de la
Cernavodă asupra organismelor acvatice și terestre din zone de influentă a
acesteia (2009-2012 - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. - Râmnicu Vâlcea).
122. *** 2010e - Fish protection at Steam Electric Power Plants - Program 54, Program
Overview, pg. 6-7 (2010, Electric Power Research Institute)
123. ***, 2010f - Aquatic life studies at nuclear power plants (sursa:
http://www.nei.org/resourcesandstats/documentlibrary/protectingtheenvironment
/factsheet/aquatic-life-studies-at-nuclear-power-plants/),
Nuclear
Energy
Institute
124. ***, 2010g - Ordin al Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19 din 13 ianuarie 2010
pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor
potențiale ale planurilor și proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar. ÎN: Monitorul Oficial al României – Partea I, anul 178 (XXII), nr. 82
(publicat luni, 8 februarie 2010), pag. 2 – 16. București.
125. ***, 2010h - Elaborarea conceptelor unitare de monitoring a speciilor şi habitatelor
pentru care s-au desemnat siturile Natura 2000 vizate de proiectul Danube
Parks – Reţeaua Dunăreană de Arii Protejate – Dezvoltarea şi Implementarea
Strategiilor Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării.
364 pagini. Raportul etapei I din 2010 al contractului nr. 15.889/A.R.B.D.D./2009
executat de I.N.C.D.D.D. – Tulcea.
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126. ***, 2010i – IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. www.iucnredlist.org (accesat pe 26 mai 2011)
127. ***, 2010j - Ordin al Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135 din 10 februarie 2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra
mediului pentru proiecte publice şi private. ÎN: Monitorul Oficial al României –
Partea I, anul 178 (XXII), nr. 274 (marți, 27 aprilie 2010), pag. 9 – 31. București.
128. ***, 2011a – Hotărârea Guvernului nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284 / 2007 privind
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România. ÎN: Monitorul Oficial al României - Partea I,
an 179 (XXIII), nr. 715 (marți, 11 octombrie 2011), paginile 3 – 11. Bucureşti.
129. ***, 2011b – Ordin nr. 2387 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea
Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în
România. ÎN: Monitorul Oficial al României - Partea I, an 179 (XXIII), nr. 846
(marți, 29 noiembrie 2011), paginile 11. Bucureşti.
130. ***, 2011c – Fish Protection at Steam Electric Power Plants – Program 54.
Program Overview of Electric Power Research Institute. 7 pagini. USA.
131. ***, 2011d – Hotarârea de Guvern nr. 80 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea
Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României. IN:
Monitorul Oficial al Romaniei, an 179 (XXIII), nr 265 bis (14 aprilie 2011).
Bucuresti
132. Ifrim (C.), 2011 - Implementarea legislatiei de mediu la nivel national si in special
in regiunea Marii Negre. ÎN: Lucrările Conferinței “Protectia mediului in regiunea
Marii Negre – O necesitate pentru dezvoltarea durabila”. Noiembrie 2011.
133. ***, 2004 - Bilant de mediu nivel II pentru CNE PROD Cernavoda – ICIM
Bucuresti 2004.
134. Sandu (I.), 2011 - Tendinte actuale si previzibile ale conditiilor climatice in zona
Dobrogei. ÎN: Lucrările Conferinței “Protectia mediului in regiunea Marii Negre –
O necesitate pentru dezvoltarea durabila”. Noiembrie 2011.
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Contract nr. 421 /2010
”Evaluarea adecvată a impactului de mediu a Unităților
3 și 4 ale C.N.E. Cernavodă”
- Impactul asupra biodiversitătii Raport final
(perioadele: vară 2010, toamnă 2010, iarnă 2010-2011 și primăvară 2011)
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a apelor de răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă
Investiţia C.N.E. Cernavodă Unităţile 3 şi 4 este localizată în sud-estul României, la
limita dintre zona centrală a ecoregiunii ”Podişul Dobrogei” şi ecoregiunea ”Lunca
Dunării” (Fig. Anexa B.1.-1), în regiunea biogeografică europeană Stepică (Fig.
Anexa B.1.-2).

Fig. Anexa B.1.-1. Localizarea C.N.E.
Cernavodă în harta ecoregiunilor din
România (modificat după [22])

Fig. Anexa B.1.-2. Localizarea C.N.E.
Cernavodă în harta bioregiunilor europene
din România (modificat după [115])

Notă: săgeata roşie indică locul de amplasare a C.N.E.
Cernavodă Unităţile 3 şi 4.

Notă: săgeata roşie indică locul de amplasare a C.N.E.
Cernavodă Unităţile 3 şi 4.
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C.N.E. Cernavodă Unităţile 3 şi 4 este localizată în partea central-vestică a Dobrogei
(având o suprafaţă de 15.570 km2), regiune care include judeţele Constanţa (7.071
km2) şi Tulcea (8.499 km2) [90]. Dobrogea cuprinde Podişul Dobrogei, Delta Dunării şi
regiunea complexului lagunar Razim- Sinoe (Fig. Anexa B.1.-3).
Podişul Dobrogei (sau Dobrogea continentală) este zona dintre Dunăre (spre vest şi
nord-vest) şi Marea Neagră (spre est), complexul lagunar şi Delta Dunării (spre nordest), având altitudini cuprinse între 20 m şi 467 m şi un caracter de platformă, peste
80% din suprafaţă fiind cu altitudini mai mici de 200 m [68].
Din punct de vedere fizico-geografic, Dobrogea continentală se împarte în Podişul
Dobrogei de nord şi Podişul Dobrogei de sud, despărţite printr-o linie ipotetică care ar
uni zona oraşului Hârşova de zona lacului Taşaul [68].
Podişul Dobrogei de sud este o regiune de platformă cu altitudini absolute relativ joase
(marea lor majoritate sub 200 m), media ponderată hipsometrică fiind de 85 m [68].
Văile sunt în general adânci şi relativ frecvente, pe partea vestică a zonei existând o
serie de lacuri (Bugeac, Oltina, Gârliţa, Vederoasa etc.). Morfologic, Podişul Dobrogei
de sud cuprinde subunităţile Podişul Dorobanţu (sau Tortomanului – situat între
Culoarul văii Carasu şi Podişul Casimcei), Culoarul Văii Carasu, Podişul Negru Vodă şi
Podişul Oltinei [68], ultimele două fiind considerate componente ale Podişului Cobadin
[86].
În cadrul Podişului Dobrogei de sud, C.N.E. Cernavodă Unităţile 3 şi 4 este localizat
la limita acestuia, la marginea vestică a Culoarului Văii Carasu, respectiv la
extremitatea sud-vestică a Podişului Dorobanţu (Podişul Tortomanului).
Zonele marginale ale Dobrogei, amplasate între altitudini de 25-150 m preponderent
pe substrat de loess sunt caracterizate prin prezenţa stepelor vestpontice de graminee
şi a stepelor petrofile [21].
Proiectul C.N.E. Cernavodă Unităţile 3 şi 4 este localizat la zona de contact dintre
complexele teritoriale de vegetaţie potenţială ”stepe cu Agropyron pectiniforme” şi
”zăvoaie de sălcii şi plopi” [21] (Fig. Anexa B.1.-4).
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Fig. Anexa B.1.-3. Localizarea C.N.E.
Cernavodă Unităţile 3 şi 4 în Podişul
Dobrogei (modificat după [86])

Fig. Anexa B.1-4. Harta complexelor
teritoriale de vegetaţie potenţială din
Dobrogea de nord (modificat după [21])

Notă: săgeata roşie indică locul de amplasare a C.N.E.
Cernavodă Unităţile 3 şi 4.

Notă: săgeata roşie indică locul de amplasare a C.N.E.
Cernavodă Unităţile 3 şi 4; suprafaţa codificată cu 41 –
stepe cu Agropyron pectiniforme; suprafaţa codificată cu
45 – vegetaţie potenţială ”stufării şi mlaştini cu rogozuri”;
suprafaţa codificată cu 49 – vegetaţie potenţială
”zăvoaie de sălcii şi plopi”.
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Pe litosolurile (soluri superficiale) caracteristice regiunii, vegetaţia potenţială este
formată din pajiştile stepei petrofile, încadrate în alianţa Pimpinello-Thymion zygoidi
Dihoru 70, asociaţia cea mai răspândită fiind Agropyro-Thymetum zygoidi Dihoru 70
[21]. Aceste pajişti prezente pe soluri pietroase sunt edificate de specii precum Thymus
zygioides, Pimpinella lithophylla, Potentilla bornmülleri, Satureja caerulea, Dianthus
nardiformis, Campanula romanica, Sedum caespitosum, Bufonia tenuifolia etc., în
compoziţia comintăţilor vegetale participând şi unele specii din stepele de loess
(Festuca valesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, Salvia nutans, Achillea coarctata etc.),
în unele zone dominând local gramineele Agropyron brandzae, Festuca callieri,
Koeleria lobata [21].
Complexul de vegetaţiei potentială de luncă, de tip intrazonal, este format din păduri
dominate de zăvoaie de salcie (Salix alba) şi plopi (Populus alba şi P. nigra) [21].
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Caracteristicile tehnice ale echipamentelor folosite la analizele realizate în cadrul
prezentului studiu
Nr.
crt.

1.

2.

Denumire
echipament

Spectrometru
de masă cu
plasmă cuplată
inductiv ICPMS
Elan DRC-e
PerkinElmer

pH-metru LF
196

Indicator-tip
de probă
Zinc-apă
Zincsedimente
Cupru-apă
Cuprusedimente
Cadmiu-apă
Cadmiusedimente
Fier-apă
Fiersedimente
Mangan-apă
Mangansedimente
Plumb-apă
Plumbsedimente
Crom-apă
Cromsedimente
Nichel-apă
Nichelsedimente
Calciu-apă
Calciusedimente
Sodiu-apă
Sodiusedimente
Potasiu-apă
Potasiusedimente
pH

Standard de analiză

Limită de
detecţie

Limită de
cuantificare

0.0009 mg/L

0.0012 mg/L

Incertitudine
de măsurare
(%)
9.5

0.0011 mg/kg

0.0014 mg/kg

10.2

0.0008 mg/L

0.0012 mg/L

9.6

0.0012 mg/kg

0.0013 mg/kg

12.8

0.0007 mg/L

0.0013 mg/L

8.8

0.0011 mg/kg

0.0016 mg/kg

9.5

0.0183 mg/L

0.0255 mg/L

7.2

0.0273 mg/kg

0.0350 mg/kg

8.7

0.0014 mg/L

0.0018 mg/L

8.6

0.0016 mg/kg

0.0019 mg/kg

9.8

0.0004 mg/L

0.0006 mg/L

9.5

US EPA 3051 –
Microwave assisted
acid digestion of
sediments, sludges,
soils and oils

0.0005 mg/kg

0.0007 mg/kg

9.8

0.0005 mg/L

0.0008 mg/L

8.6

0.0009 mg/kg

0.0012 mg/kg

9.6

0.0005 mg/L

0.0008 mg/L

7.8

US EPA 6020/ 1994 –
Inductively Coupled
Plasma – Mass
Spectrometry

0.0007 mg/kg

0.0009 mg/kg

8.4

0.0045 mg/L

0.0058 mg/L

9.6

0.0068 mg/kg

0.0076 mg/kg

10.0

0.0041 mg/L

0.0099 mg/L

10.2

0.0052 mg/kg

0.0110 mg/kg

12.0

0.0081 mg/L

0.0238 mg/L

9.8

0.0084 mg/kg

0.0246 mg/kg

10.8

neaplicabil

neaplicabil

1.0

SR EN ISO 17294-2 –
Calitatea apei.
Aplicarea
spectrometriei de
masa cu plasma
cuplata inductiv (ICPMS). Partea 2:
Determinarea a 62 de
elemente.

SR ISO 10523/2009 –
Calitatea apei.
Determinarea pH-ului
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Nr.
crt.

Denumire
echipament

Indicator-tip
de probă

3.

Conductometru
HACH

Electroconduc
tivitate

Suspensii
4.

Balanta Ohaus
Adventurer Pro
Reziduu
filtrabil

Cloruri-apă

Clorurisedimente

5.

Titrator automat
702 SM Titrino
Carbonaţi-apă

Carbonaţisedimente

Standard de analiză
SR EN 27888/1997 –
Calitatea apei –
Determinarea
conductivitatii electrice
SR EN 872-2005.
Calitatea apei.
Determinarea
conţinutului de materii
în suspensie. Metoda
prin filtrare pe filtre de
fibră de sticlă
STAS 9187-84 - Ape
de suprafata, ape
subterane și ape
uzate. Determinarea
reziduului.
SR ISO 9297:2001.
Calitatea apei.
Determinarea
continutului de cloruri
STAS 7184/18-80.
Calitatea solurilor.
Determinarea sarurilor
minerale din extractul
apos 1:5
SR ISO 9963-1/ 2002.
CALITATEA APEI.
Determinarea
alcalinitatii. Partea 1:
Determinarea
alcalinitatii totale şi
permanente.
STAS 7184/18-80.
Calitatea solurilor.
Determinarea sarurilor
minerale din extractul
apos 1:5
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Limită de
detecţie

Limită de
cuantificare

Incertitudine
de măsurare
(%)

neaplicabil

neaplicabil

1.0

neaplicabil

neaplicabil

12.0

neaplicabil

neaplicabil

14.0

neaplicabil

neaplicabil

8.4

neaplicabil

neaplicabil

9.0

neaplicabil

neaplicabil

10.2

neaplicabil

neaplicabil

12.0
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Nr.
crt.

Denumire
echipament

Indicator-tip
de probă

Bicarbonaţiapă

Bicarbonaţisedimente

Azot-amoniu

6.

Spectrometru
UVVIS Lambda
10 PerkinElmer

Azot-azotiţi

Azot-azotaţi

Standard de analiză
SR ISO 9963-1/ 2002.
CALITATEA APEI.
Determinarea
alcalinitatii. Partea 1:
Determinarea
alcalinitatii totale și
permanente.
STAS 7184/18-80.
Calitatea solurilor.
Determinarea sarurilor
minerale din extractul
apos 1:5
SR ISO 7150-1.
CALITATEA
APEI.Determinarea
continutului de
amoniu.Partea1:Metod
a Spectrometrica
manuala
SR EN 26667 ISO
6777 / 2002 Determinarea
continutului de nitriti.
Metoda prin
spectrometrie de
absorbtie moleculara
SR ISO 7890-3:2000 –
Calitatea apei.
Determinarea
continutului de azotati.
Partea 3: Metoda
spectrometrica cu acid
sulfosalicilic

Azot-total

© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

Limită de
detecţie

Limită de
cuantificare

Incertitudine
de măsurare
(%)

neaplicabil

neaplicabil

10.8

neaplicabil

neaplicabil

12.6

0.0096 mg/L

0.0098 mg/L

8.6

0.0052 mg/L

0.0064 mg/L

6.5

0.0101 mg/L

0.0137 mg/L

9.7

0.0112 mg/L

0.0140 mg/L

10.2
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Nr.
crt.

Denumire
echipament

Indicator-tip
de probă

Fosfor –
mineral

Fosfor-total

Sulfaţi-apă
Sulfaţisedimente

Oxigen
dizolvat

7.

Titrator automat
702 SM Titrino

Consum
Biochimic de
oxigen la 5
zile

Indice de
permanganat

Standard de analiză
SR EN 6878/ 2005
Calitatea apei.
Determinarea
fosforului. Metoda
spectrofotometrica cu
molibdat de amoniu
SR EN 6878/ 2005
Calitatea apei.
Determinarea
fosforului. Metoda
spectrofotometrica cu
molibdat de
Metodă
spectrometrică
STAS 7184/18-80.
Calitatea solurilor.
Determinarea sarurilor
minerale din extractul
apos 1:5
SR EN 25813 ISO
5813 Iunie 2000
CALITATEA APEI.
Determinarea
continutului de oxigen
dizolvat. Metoda
iodometrica.
SR EN 1899-2/ 2002
CALITATEA APEI.
Determinarea
consumului biochimic
de oxigen dupa n zile
(CBOn). Partea 2:
Metoda pentru probe
nediluate
SR EN ISO 8467/
2001. CALITATEA
APEI. Determinarea
indicelui de
permanganat
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Limită de
detecţie

Limită de
cuantificare

Incertitudine
de măsurare
(%)

0.0031 mg/L

0.0036 mg/L

8.4

0.0031 mg/L

0.0036 mg/L

8.6

0.0028mg/L

0.0036mg/L

8.6

0.0032mg/L

0.0042 mg/kg

9.4

neaplicabil

neaplicabil

10.2

neaplicabil

neaplicabil

11.4

neaplicabil

neaplicabil

9.8
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Nr.
crt.

Denumire
echipament

Indicator-tip
de probă

CCO-Cr

Standard de analiză
SR ISO 6060 /1996.
CALITATEA APEI.
Determinarea
consumului chimic de
oxigen
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Limită de
detecţie

Limită de
cuantificare

Incertitudine
de măsurare
(%)

neaplicabil

neaplicabil
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Schiţa sitului ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022), în conformitate cu Ordinul
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 /2007

Notă. linia roșie îngroșată – limita sitului ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022); poligon hașurat cu linii înclinate spre
stânga - suprafața sitului ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022); poligoane hașurate cu linii înclinate spre dreapta suprafața altor situri Natura 2000. Sursă: [115].
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Tipuri de habitate naturale pentru a căror protecție a fost desemnat Situl de
Importanţă Comunitară ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022)
Nr.
crt.

Cod Natura
2000

Habitat
prioritar

Denumirea oficială a tipului de habitat
Habitate de apă dulce

1

3130

2

3140

3

3270

Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia
din Littorelletea uniflorae şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţia bentică de Chara
spp.
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion
rubri şi Bidention
Tufărișuri din zona temperată

4

40C0

*

Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice

Formațiuni ierboase naturale și seminaturale (de pajiște)
5
6

62C0
6430

7

6440

8

6510

*

Stepe ponto-sarmatice
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul
câmpiilor, până la cel montan şi alpin
Pajişti aluviale din Cnidion dubii
Pajişti de altitudine
Sangiusorba officinalis)

joasă

(Alopecurus

pratensis,

Păduri
9
10

91AA
91F0

11
12

91I0
91M0

13

92A0

Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

14

92D0

Galerii ripariene şi tufărişuri
Securinegion tinctoriae)

*

Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul
marilor râuri (Ulmenion minoris)
Vegetaţie de silvostepă eurosiberienă cu Quercus spp.
Păduri balcano-panonice de cer şi gorun

(Nerio-Tamaricetea

şi

Notă. Tabel întocmit în conformitate cu datele din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 /2007
[115].
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Tipuri de habitate naturale de interes comunitar nominalizate în aria protejată
”Canaralele Dunării” (ROSCI0022) după desemnarea acesteia ca Sit de
Importanţă Comunitară
Nr.
crt.

Cod Natura
2000

Habitat
prioritar

Denumirea oficială a tipului de habitat
Habitate de apă dulce

1

3130

2

3140

3

3150

4

3270

Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia
din Littorelletea uniflorae şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţia bentică de Chara
spp.
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau
Hydrocharition
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion
rubri şi Bidention
Tufărișuri din zona temperată

5

40C0

*

Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice

Formațiuni ierboase naturale și seminaturale (de pajiște)
6
7

62C0
6430

8
9

6440
6510

*

Stepe ponto-sarmatice
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul
câmpiilor, până la cel montan şi alpin
Pajişti aluviale din Cnidion dubii
Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis,
Sangiusorba officinalis)
Păduri

10
11

91AA
91F0

12
13
14
15

91I0
91M0
92A0
92D0

*

Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul
marilor râuri (Ulmenion minoris)
Vegetaţie de silvostepă eurosiberienă cu Quercus spp.
Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi
Securinegion tinctoriae)

Notă. Tabel întocmit în conformitate cu datele din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387 /2011 [129].
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Specii sălbatice (în ordine alfabetică) pentru a căror protecție a fost desemnat
Situl de Importanţă Comunitară ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022)
Nr.
crt.

Cod
Natura
2000

Specie
prioritară

Denumirea ştiinţifică a speciei
PLANTE

1
2

2236
2079

Campanula romanica (Săvulescu, 1916)
Moehringia jankae (Grisebach ex Janka, 1873)
NEVERTEBRATE ACVATICE

3

4056

Anisus vorticulus (Troschel, 1834)
PEȘTI

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2491
4127
1130
1149
1124
2511
2555
1157
1145
2522
1134
1159
1160

Alosa pontica – actual A. immaculata (Bennett, 1835)
Alosa tanaica (Grimm, 1901)
Aspius aspius (Linnaeus 1758)
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Gobio albipinnatus (Lukash, 1933)
Gobio (Romanogobio) kessleri (Dybowski, 1862)
Gymnocephalus baloni (Holcik et Hensel, 1974)
Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus, 1758)
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
Pelecus cultratus(Linnaeus, 1758)
Rhodeus sericeus amarus (Pallas, 1776)
Zingel (Aspro) zingel (Linnaeus, 1758)
Zingel streber (Siebold, 1863)
AMFIBIENI

17

1188

Bombina bombina (Linnaeus, 1758)
REPTILE

18

1220

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
MAMIFERE

19

1355

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Notă. Tabel întocmit în conformitate cu datele din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 /2007
[115].
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ANEXA D.1.-5.
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Specii sălbatice (în ordine alfabetică) naturale de interes comunitar nominalizate
în aria protejată ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022) după desemnarea acesteia ca
Sit de Importanţă Comunitară
Nr.
crt.

Cod
Natura
2000

1
2

2236
2079

3

4056

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2491
4127
1130
1149
2484
1124
2511
2555
1157
1145
2522
1134
1146
1159
1160

19
20

1188
1993

21
22

1220
1219

23

1355

Specie
prioritară

Denumirea ştiinţifică a speciei
PLANTE
Campanula romanica (Săvulescu, 1916)
Moehringia jankae (Grisebach ex Janka, 1873)
NEVERTEBRATE ACVATICE
Anisus vorticulus (Troschel, 1834)
PEȘTI
Alosa pontica – actual A. immaculata (Bennett, 1835)
Alosa tanaica (Grimm, 1901)
Aspius aspius (Linnaeus 1758)
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
Gobio albipinnatus (Lukash, 1933)
Gobio (Romanogobio) kessleri (Dybowski, 1862)
Gymnocephalus baloni (Holcik et Hensel, 1974)
Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus, 1758)
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
Pelecus cultratus(Linnaeus, 1758)
Rhodeus sericeus amarus (Pallas, 1776)
Sabanejewia aurata (Filippi, 1865)
Zingel (Aspro) zingel (Linnaeus, 1758)
Zingel streber (Siebold, 1863)
AMFIBIENI
Bombina bombina (Linnaeus, 1758)
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
REPTILE
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Testudo graeca (Linnaeus, 1758)
MAMIFERE
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Notă. Tabel întocmit în conformitate cu datele din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387 /2011 [129].
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ANEXA D.1.-6.
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Schița sitului ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) în conformitate cu Hotărârea
de Guvern nr. 1284 / 2007

Notă. linia roșie îngroșată – limita sitului ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002). Sursă: [114]
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ANEXA D.1.-7.
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Specii de păsări sălbatice (în ordinea alfabetică a denumirii științifice) pentru a
căror conservare a fost desemnată (prin H.G. nr. 1284 / 2007) Aria de Protecţie
Specială Avifaunistică ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cod Natura 2000
A402
A229
A089
A021
A215
A133
A403
A243
A224
A080
A081
A082
A083
A084
A231
A238
A429
A236
A379
A075
A092
A338
A339
A177
A246
A242
A073
A533
A393
A234
A397

Denumirea ştiinţifică a speciei
Accipiter brevipes
Alcedo atthis
Aquila pomarina
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Lanius collurio
Lanius minor
Larus minutus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Milvus migrans
Oenanthe pleschanka
Phalacrocorax pygmeus
Picus canus
Tadorna ferruginea

Notă. Tabel întocmit în conformitate cu datele din Hotărârea de Guvern nr. 1284 / 2007 [114].
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ANEXA D.1.-8.
(pagina 1 din 1)
Specii de păsări sălbatice (în ordinea alfabetică a denumirii științifice) a căror
conservare necesită desemnarea de Arii de Protecţie Specială, nominalizate ca
fiind prezente în aria protejată ”Allah Bair - Capidava” (ROSPA0002) după
declararea acesteia ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cod
Natura
2000
A402
A229
A255
A089
A021
A215
A133
A403
A243
A224
A196
A197
A031
A030
A080
A081
A082
A083
A084
A231
A238
A429

Denumirea ştiinţifică a
speciei

Nr.
crt.

Accipiter brevipes
Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila pomarina
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Chlydonias hybridus
Chlydonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Cod
Natura
2000
A236
A379
A097
A321
A320
A075
A092
A338
A339
A177
A246
A242
A073
A533
A019
A072
A393
A234
A193
A307
A397

Denumirea ştiinţifică a
speciei
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Lanius collurio
Lanius minor
Larus minutus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Milvus migrans
Oenanthe pleschanka
Pelecanus onocrotalus
Pernis apivorus
Phalacrocorax pygmeus
Picus canus
Sterna hirundo
Sylvia nisoria
Tadorna ferruginea

Notă. Tabel întocmit în conformitate cu datele din Hotărârea de Guvern nr. 971 / 2011 [128].
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ANEXA D.1.-9.
(pagina 1 din 1)
Schiţa sitului ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017) în conformitate cu
Hotărârea de Guvern nr. 1284 / 2007.

Notă. linia roșie îngroșată – limita sitului ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017). Sursă: [114].
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ANEXA D.1.-10.
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Specii de păsări sălbatice (în ordinea alfabetică a denumirii științifice) pentru a
căror conservare a fost desemnată (prin H.G. nr. 1284 / 2007) Aria de Protecţie
Specială Avifaunistică ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017)

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cod
Natura
2000
A402
A229
A255
A089
A021
A215
A133
A403
A243
A224
A080
A081
A082
A083
A084
A231
A238
A429

Denumirea ştiinţifică a
speciei

Nr.
crt.

Accipiter brevipes
Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila pomarina
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Cod
Natura
2000
A236
A379
A103
A097
A321
A320
A075
A092
A338
A339
A177
A246
A242
A073
A533
A393
A234

Denumirea ştiinţifică a
speciei
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Lanius collurio
Lanius minor
Larus minutus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Milvus migrans
Oenanthe pleschanka
Phalacrocorax pygmeus
Picus canus

Notă. Tabel întocmit în conformitate cu datele din Hotărârea de Guvern nr. 1284 / 2007 [114].
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ANEXA D.1.-11.
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Specii de păsări sălbatice (în ordinea alfabetică a denumirii științifice) a căror
conservare necesită desemnarea de Arii de Protecţie Specială, nominalizate ca
fiind prezente în aria protejată ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017) după
declararea acesteia ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cod
Natura
2000
A402
A229
A255
A089
A021
A215
A133
A403
A243
A224
A031
A030
A080
A081
A082
A083
A084
A231
A238
A429

Denumirea ştiinţifică a
speciei

Nr.
crt.

Accipiter brevipes
Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila pomarina
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cod
Natura
2000
A236
A379
A103
A097
A321
A320
A075
A092
A338
A339
A177
A246
A242
A073
A533
A019
A072
A393
A234

Denumirea ştiinţifică a
speciei
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Lanius collurio
Lanius minor
Larus minutus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Milvus migrans
Oenanthe pleschanka
Pelecanus onocrotalus
Pernis apivorus
Phalacrocorax pygmeus
Picus canus

Notă. Tabel întocmit în conformitate cu datele din Hotărârea de Guvern nr. 971 / 2011 [128]
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Localizarea și mărimea eșantioanelor de diferite specii de pești prelevate cu
metode de pescuit științific aplicate în diferite sezoane din perioada 2010 – 2011
Tabel. D.2.1.
Localizarea și mărimea eșantioanelor de Alosa pontica prelevate cu metode de pescuit
științific în perioada 2010 - 2011
Stația
Rasova
Stația S5
(KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canalul cald
Stația S4
(KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal cu apa caldă
Stația S3
(KM 296)
Seimeni
Stația S2
(KM 292.5)
Capidava
Stația S1
(KM 279)

metoda
A
B
E
A
B
E
A
B
E
A
B
E
A
B
E

Vara (2010)
0
0
0
0
0
1
1
4
0
0
-

Toamna (2010)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Iarna (2010-2011)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Notă. A – fileu de fund A; B – fileu de fund B; E – pescuit electric.

Tabel. D.2.2.
Localizarea și mărimea eșantioanelor de Cobitis taenia prelevate cu metode de pescuit
științific în perioada 2010 – 2011
Stația
Rasova
Stația S5
(KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canalul cald
Stația S4
(KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal cu apa caldă
Stația S3
(KM 296)
Seimeni
Stația S2
(KM 292.5)
Capidava
Stația S1
(KM 279)

metoda
A
B
E
A
B
E
A
B
E
A
B
E
A
B
E

Vara (2010)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Toamna (2010)
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
4

Notă. A – fileu de fund A; B – fileu de fund B; E – pescuit electric.
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Localizarea și mărimea eșantioanelor de diferite specii de pești prelevate cu
metode de pescuit științific aplicate în diferite sezoane din perioada 2010 – 2011
Tabel. D.2.3.
Localizarea și mărimea eșantioanelor de Cobitis taenia prelevate cu metode de pescuit
științific în perioada 2010 - 2011
Stația
Rasova
Stația S5
(KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canalul cald
Stația S4 (KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal cu apa caldă
Stația S3
(KM 296)
Seimeni
Stația S2
(KM 292.5)
Capidava
Stația S1 (KM 279)

metoda
A
B
E
A
B
A
B
E
A
B
E
A
B

Vara (2010)
14
?
1
1
0
2
4
8
6
25

Toamna (2010)
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

Iarna (2010-2011)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Notă. A – fileu de fund A; B – fileu de fund B; E – pescuit electric.

Tabel. D.2.4.
Localizarea și mărimea eșantioanelor de Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi)
prelevate cu metode de pescuit științific în perioada 2010 - 2011
Stația
Rasova
Stația S5
(KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canalul cald
Stația S4 (KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal cu apa caldă
Stația S3
(KM 296)
Seimeni
Stația S2
(KM 292.5)
Capidava
Stația S1 (KM 279)

metoda
A
B
E
A
B
A
B
E
A
B
E
A
B

Vara (2010)
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Toamna (2010)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Notă. A – fileu de fund A; B – fileu de fund B; E – pescuit electric.
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Localizarea și mărimea eșantioanelor de diferite specii de pești prelevate cu
metode de pescuit științific aplicate în diferite sezoane din perioada 2010 – 2011
Tabel. D.2.5.
Localizarea și mărimea eșantioanelor de Gobio (Romanogobio) kessleri prelevate cu
metode de pescuit științific în perioada 2010 - 2011
Stația
Rasova
Stația S5
(KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canalul cald
Stația S4 (KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal cu apa caldă
Stația S3
(KM 296)
Seimeni
Stația S2
(KM 292.5)
Capidava
Stația S1 (KM 279)

metoda
A
B
E
A
B
A
B
E
A
B
E
A
B

Vara (2010)
3
?
0
0
0
0
1
37
0
4

Toamna (2010)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Iarna (2010-2011)

Notă. A – fileu de fund A; B – fileu de fund B; E – pescuit electric.

Tabel. D.2.6.
Localizarea și mărimea eșantioanelor de Gymnocephalus baloni prelevate cu metode
de pescuit științific în perioada 2010 - 2011
Stația
Rasova
Stația S5
(KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canalul cald
Stația S4 (KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal cu apa caldă
Stația S3
(KM 296)
Seimeni
Stația S2
(KM 292.5)
Capidava
Stația S1 (KM 279)

metoda
A
B
E
A
B
A
B
E
A
B
E
A
B

Vara (2010)
0
?
0
0
0
0
0
1
1
0

Toamna (2010)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Notă. A – fileu de fund A; B – fileu de fund B; E – pescuit electric.
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Localizarea și mărimea eșantioanelor de diferite specii de pești prelevate cu
metode de pescuit științific aplicate în diferite sezoane din perioada 2010 – 2011
Tabel. D.2.7.
Localizarea și mărimea eșantioanelor de Rhodeus sericeus amarus prelevate cu
metode de pescuit științific în perioada 2010 - 2011
Stația
Rasova
Stația S5
(KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canalul cald
Stația S4 (KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal cu apa caldă
Stația S3
(KM 296)
Seimeni
Stația S2
(KM 292.5)
Capidava
Stația S1 (KM 279)

metoda
A
B
E
A
B
A
B
E
A
B
E
A
B

Vara (2010)
2
?
-

6
11
31
3
7

Toamna (2010)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Notă. A – fileu de fund A; B – fileu de fund B; E – pescuit electric;
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Caracteristici ale speciei Alosa immaculata (scrumbia de Dunăre)
Morfologie
Corpul este alungit (în lungime medie de 27 – 37 cm) şi comprimat lateral. Gura este
terminală mare, puţin oblică în sus. Dinţii mandibulei evidenţi. Pleoapa adipoasă bine
dezvoltată, lăsând o deschidere verticală îngustă, de formă eliptică. Botul înalt
comprimat lateral. Abdomenul comprimat lateral de la vârful botului până la baza
analei. Carena este evidentă, mai ales între ventrale şi anală. Dorsala este situată spre
mijlocul corpului, iar anala este situată mult în urma dorsalei. Spatele corpului este
colorat în verde-albăstrui, flancurile argintii, iar capul uneori albicios alteori mai
întunecat, aripioarele sunt incolore [2; 5].
Descriere: D (III) IV 12-14 (15), A III (15)16 - 19(20), sp. br. (34)40 - 58(69), sq. 49 - 60,
vertebre 48-52, cec. pilor. 21-59 [5; 55].
Alte specii din familia scrumbiei sunt rizeafca (Alosa tanaica) de dimensiuni mai mici
(14 – 16 cm), iar spinii branhiali sunt mai lungi şi în număr mai mare (între 67 – 91 spini
branhiali), dar şi scrumbia de Marea Neagră (A. maeotica) a cărei număr de spini
branhiali este mult mai mic decât al celorlalte două specii (17 – 20 spini branhiali) [5;
53].
Caracteristici ale migrației
Scrumbia de Dunăre este o specie marină migratoare, anadromă, care se hrăneşte şi
iernează în mare, dispersată la adâncimi destul de apreciabile, şi la distanţă mare de
ţărm, în dreptul coastelor Ucrainei, României şi Bulgariei [5].
Migraţia de reproducere are loc de la sud la nord de-a lungul coastelor Bulgariei şi
României, până la gurile Dunării. In trecut urca pentru reproducere pe Dunăre până la
km 1000 [73], în prezent ajungând doar până la Porţile de Fier II (km 863,55). Migraţia
o
începe primăvara (martie) la o temperatură a apei de 5-6 C sau chiar 3-7,5°C
o
(Năvodaru - teza de doctorat), este maximă în aprilie, la 9-13 C şi se prelungeşte
o
uneori până în august la 22 C [58] sau 26°C [51].
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Caracteristici ale speciei Alosa immaculata (scrumbia de Dunăre)
Reproducere
Reproducerea are loc în Dunăre, amonte de km 180, cu intensitate maximă între Brăila
şi Călăraşi - zona cea mai importantă pentru reproducere / depunerea pontelor se
regăseşte între km 180 şi 500 [51] - dar şi până la Porţile de Fier II [73].
Maturarea sexuală are loc la vârsta de 3 şi 4 ani când scrumbiile întreprind prima
migraţie de reproducere, însă o mică parte se maturează şi la 2 ani, iar aproximativ 1017% se reproduc şi a doua oara [58; 81; 73; 52].
Reproducerea începe în mai şi se prelungeşte până în iulie. Locul de reproducere:
râuri, canale, delta. Icrele pelagice, se depun în cursul apei. Primele pre-larve apar la
jumătatea - sfârşitul lunii mai, iar majoritatea larvelor şi puietului apar în lunile iunie,
iulie. [31].
Icrele fecundate rămân pelagice până la eclozare, iar după aceasta larvele apărute
migrează pasiv, purtate de curent înspre mare [52]. În primele zile larvele se hrănesc
cu resursele din sacul vitelin, până la absorbirea lui totală (cam după 5 zile după [81]),
după care începe hrănirea activă cu zooplancton.
Larvele şi alevinii sunt purtaţi de curentul Dunării spre mare, uneori intrând şi hrăninduse până toamna în bălţile adiacente Dunării [9; 18]. Puii staţionează şi se hrănesc în
primul an de viaţă în spaţiul îndulcit din faţa gurilor Dunării după care se retrag în larg
şi la adâncime [5; 84].
Larvele şi puii se hrănesc cu rotifere, miside, gamaride, ostracode, chironomide,
cladocere, copepode şi crustacee [83].
Unele dintre larve rămân în apele din Delta Dunării peste vară, ajungând în cele din
urmă la gurile Dunării unde se hrănesc aproape de zonele de coastă. După ce cresc
ele se deplasează departe de zonele de coastă, până la 100 m adâncime, dar nu se
aglomerează în bancuri [51], unde trec peste iarnă.

© 2012 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 421 / 2010 – raport final (2012)

cap. G – aferent
cap. D3 - pag. 4

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
subunitatea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” - TULCEA

ANEXA D.3.3.1.
(pagina 3 din 3)
Caracteristici ale speciei Alosa immaculata (scrumbia de Dunăre)
Pre-larvele
Eclozează la lungimea de 4 - 6 mm. Corpul este foarte subţire, transparent, aproape
fără pigment. Coada reprezintă circa un sfert din lungimea corpului. Pliurile
înotătoarelor sunt înguste cu o uşoară adâncitură la înotătoarea caudală. Sacul vitelin
este oval. Capul este mic, ochii încep să se pigmenteze, iar la sfârşitul perioadei prelarvare în ochi apare pigmentaţia. Gura este inferioară. Vezica înotatoare este fără aer.
Lungimea pre-larvelor 4 - 8 mm [31].
Larvele
Larvele genului Alosa se deosebesc foarte uşor de alevinii altor specii, fiind lungi,
filiforme şi translucide. Segmente în trunchi 42, in coada 13. Radii in D II-V 11-16, in A
11-IV-15-20 [31].
Lungimea corpului de 6 - 18 mm. Forma corpului asemănătoare pre-larvelor. Capul se
măreşte, botul se lungeşte, gura devine terminală. Gura la larve şi puiet e mai mare şi
apar dinţii. Înotătoarea dorsală se inserează înaintea orificiului anal. La larve începutul
inserţiei înotătoarei dorsale este distribuit în spatele înotatoarei abdominale. Trecerea
înotătoarei dorsale în fata are loc in perioada de puiet, când se lungeşte şi coada. La
puiet începutul înotătoarei dorsale este distribuit în dreptul înotătoarei abdominale.
Înotătoarele abdominale se inserează când radiile osoase apar la înotătoarele
pectorale. La larve intestinul are forma de tub. Vezica înotătoare se umple cu aer la
sfârşitul perioadei larvare. Corpul este puţin pigmentat distribuit pe partea abdominală.
Perioada larvara se încheie când apar solzii iar corpul devine mai înalt. Înotătoarea
dorsală se apropie mult de zona capului (31).
Diferenţele între alevinii genurilor Alosa (denumirea generică de „scrumbii” formată din scrumbie şi rizeafcă) şi Clupeonella (gingirica):
1. Scrumbiile eclozează la dimensiunea de 4 - 8 mm, iar gingirica la 1,3 - 2,7 mm;
2. La scrumbii nu exista capila de grăsime, la gingirica există;
3. La scrumbie segmentele din trunchi sunt 44 iar la gingirica 32 – 36.
Larve, puiet
La scrumbie sunt prezenţi dinţii, la gingirica nu.
La scrumbie la lungimea de 14-15 mm la înotătoarea anală radiile încă nu se
diferenţiază, iar la gingirica da, iar ultimele doua radii din înotătoarea anală sunt
mai lungi.
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Tipuri de habitate naturale de interes comunitar prezente în aria protejată
”Canaralele Dunării” (ROSCI0022)
Habitate de apă dulce
1. Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia din Littorelletea
uniflorae şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea (cod Natura 2000: 3130)
2. Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţia bentică de Chara spp. (cod Natura
2000: 3140)
3. Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition (cod
Natura 2000: 3150)
4. Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention (cod
Natura 2000: 3270)
Habitate de tufărișuri din zona temperată
1. Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 40C0*)
Habitate cu formațiuni ierboase naturale și seminaturale (de pajiște)
1. Stepe ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 62C0*)
2. Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin (cod Natura 2000: 6430)
3. Pajişti aluviale din Cnidion dubii (cod Natura 2000: 6440)
4. Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis) (cod
Natura 2000: 6510)
Păduri
1. Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (cod Natura 2000: 91AA)
2. Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) (cod Natura
2000: 91F0)
3. Vegetaţie de silvostepă eurosiberienă cu Quercus spp. (cod Natura 2000: 91I0*)
4. Păduri balcano-panonice de cer şi gorun (cod Natura 2000: 91M0)
5. Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba (cod Natura 2000: 92A0)
6. Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae) (cod
Natura 2000: 92D0)
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Date privind structura și dinamica populațiilor de specii de interes comunitar din
ROSCI0022 (Canaralele Dunării) care nu sunt afectate de funcționarea unităților
de la C.N.E. Cernavodă
Aspius aspius – avat
Specie frecventă în majoritatea râurilor mari din zonele colinare și de șes, cea mai
mare abundență fiind în Dunăre, în perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”
fiind până la 2% din efectivul național al speciei.
Locul de înregistrare a exemplarelor de Aspius aspius
prin aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)

Număr total de exemplare înregistrate în
sezoane calde
sezon rece
1
0
0
0
3

0

1
4

1
0

Cobitis taenia – zvârlugă
Specie care trăiește pe fundul apelor, relativ abundentă în majoritatea apelor dulci
(curgătoare sau stagnante) din zonele colinare și de șes, în perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” fiind cca 2% din efectivul național al speciei.
Locul de înregistrare a exemplarelor de Cobitis taenia
prin aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)
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Date privind structura și dinamica populațiilor de specii de interes comunitar din
ROSCI0022 (Canaralele Dunării) care nu sunt afectate de funcționarea unităților
de la C.N.E. Cernavodă
Eudontomyzon mariae – cicar
Specie ce preferă râurile de munte, dar întâmplător ajunge şi în fluvii, mai ales datorită
viiturilor, când juvenilii speciei sunt luaţi de ape. În perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” este prezentă ocazional, în număr mic de exemplare,
reprezentând o fracțiune nesemnificativă din efectivul național al speciei.
Locul de înregistrare a exemplarelor de Eudontomyzon
mariae prin aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)

Număr total de exemplare înregistrate în
sezoane calde
sezon rece
0
0
0
0
1

0

1
0

0
0

Gobio albipinnatus / Romanogobio vladykovi - porcușor de șes
Specie relativ frecventă în majoritatea râurilor mari din zonele colinare și de șes
(Argeș, Bega, Crișuri, Mureș, Olt, Prut, Siret, Some, Timiș etc.), cea mai mare
abundență fiind în Dunăre, în perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” fiind
cca 2% din efectivul național al speciei.
Locul de înregistrare a exemplarelor de Gobio albipinnatus
prin aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)
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Date privind structura și dinamica populațiilor de specii de interes comunitar din
ROSCI0022 (Canaralele Dunării) care nu sunt afectate de funcționarea unităților
de la C.N.E. Cernavodă
Gobio (Romanogobio) kessleri - porcușor de nisip
Specie care trăiește pe fundul nisipos al majorității râurilor din zonele colinare și de șes
(în special în Dunăre și afluenții mari ai acestuia), în perimetrul sitului ROSCI0022
“Canaralele Dunării” fiind cca 2% din efectivul național al speciei.
Locul de înregistrare a exemplarelor
prin aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)

Număr total de exemplare înregistrate în
sezoane calde
sezon rece
3
0
0
0
0

0

38
4

0
0

Gymnocephalus baloni - ghiborț de râu
Specie reofilă (de ape curgătoare), identificată până în prezent din Dunăre și câteva
râuri din partea vestică a țării, populația din perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele
Dunării” reprezentând mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Locul de înregistrare a exemplarelor de Gymnocephalus
baloni prin aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)
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Date privind structura și dinamica populațiilor de specii de interes comunitar din
ROSCI0022 (Canaralele Dunării) care nu sunt afectate de funcționarea unităților
de la C.N.E. Cernavodă
Gymnocephalus schraetzer – răspăr
Specie reofilă (de ape curgătoare), frecventă în Dunăre și relativ rară în câteva râuri
din partea vestică a țării (Crișuri, Mureș, Someș), populația din perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” reprezentând mai mult de 2% din efectivul național al
speciei.
Situația speciei Gymnocephalus schraetzer
bazată numai pe aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)

Număr total de exemplare înregistrate în
sezoane calde
sezon rece
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

Misgurnus fossilis - țipar
Specie care trăiește pe fundul mâlos al majorității apelor stagnante sau slab curgătoare
din zonele colinare și de șes, în perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării” fiind
mai mult decât 2% din efectivul național al speciei.
Situația speciei Misgurnus fossilis
bazată numai pe aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)
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Date privind structura și dinamica populațiilor de specii de interes comunitar din
ROSCI0022 (Canaralele Dunării) care nu sunt afectate de funcționarea unităților
de la C.N.E. Cernavodă
Pelecus cultratus – sabiță
Specie dulcicolă reofil-stagnofilă (de ape lent curgătoare), mai frecvent semnalată din
Dunăre și mai rară în câteva râuri mari (Crișuri, Ialomița, Mureș, Olt, Prut, Siret,
Someș, Timiș), populația din perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”
reprezentând mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Situația speciei Pelecus cultratus
bazată numai pe aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)

Număr total de exemplare înregistrate în
sezoane calde
sezon rece
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

Rhodeus amarus - boarță
Specie prezentă în ape stagnante și lent curgătoare, prezentă în majoritatea zonelor
colinare și de șes, populația din perimetrul sitului ROSCI0022 “Canaralele Dunării”
reprezentând mai mult de 2% din efectivul național al speciei.
Locul de înregistrare a exemplarelor de Rhodeus amarus
prin aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)
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Date privind structura și dinamica populațiilor de specii de interes comunitar din
ROSCI0022 (Canaralele Dunării) care nu sunt afectate de funcționarea unităților
de la C.N.E. Cernavodă
Sabanejewia (aurata) bulgarica – Dunăriţă
Specie dulcicolă reofilă, care trăiește pe fundul nisipos, pietros dau argilos al apelor
lent curgătoare, mai frecvent semnalată din Dunăre și mai rar observată în câteva râuri
din partea vestică a țării (Bega, Cerna, Mureș, Someș), populația din perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” reprezentând probabil cca 2% din efectivul național al
speciei.
Locul de înregistrare a exemplarelor de Sabanejewia
(bulgarica prin aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)

Număr total de exemplare înregistrate în
sezoane calde
sezon rece
1
0
1
0
4

0

0
0

0
0

Zingel streber – fusar
Specie tipic reofilă, ce preferă zonele adânci cu substrat tare unde se hrăneşte şi
reproduce, de obicei stă nemişcat pe fundul apei sau seara se apropie de mal pentru
hrănire. Este relativ frecventă în Dunăre în aval de Brăila, fiind ceva mai rară în alte
sectoare ale fluviului precum și în unii afluenți ai Dunării. Populația din perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al
speciei.
Situația speciei Zingel streber
bazată numai pe aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)
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Date privind structura și dinamica populațiilor de specii de interes comunitar din
ROSCI0022 (Canaralele Dunării) care nu sunt afectate de funcționarea unităților
de la C.N.E. Cernavodă
Zingel zingel – pietrar
Specie tipic reofilă, ce preferă zonele adânci cu substrat tare unde se hrăneşte şi
reproduce, de obicei stă nemişcat pe fundul apei sau seara se apropie de mal pentru
hrănire. Este relativ frecventă în Dunăre în aval de Galați, fiind ceva mai rară în alte
sectoare ale fluviului precum și în Crișuri, Mureș și Prut. Populația din perimetrul sitului
ROSCI0022 “Canaralele Dunării” reprezintă mai mult de 2% din efectivul național al
speciei.
Situația speciei Zingel zingel
bazată numai pe aplicarea metodelor de pescuit științific
Rasova (Stația S5 - KM 310,3)
Cernavodă 1,6 Km amonte de canal evacuare ape de răcire
(Stația S4 - KM 297,6)
Cernavodă 100 m aval de gura canal evacuare ape de
răcire (Stația S3 - KM 296)
Seimeni (Stația S2 - KM 292.5)
Capidava (Stația S1 - KM 279)
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Caracteristicile distribuției și modalității de răspândire a speciilor alohtone
invazive din genul Corbicula
Moluștele bivalve din genul Corbicula sunt caracteristice faunei tropicale și subtropicale
din Africa, Asia, Arhipelgul Malaiezian, Filipine, Noua Guinee și estul Australiei [41]. În
secolul XX scoicile au fost introduse în Europa [42; 7; 56] și America [16]. În ceea ce
privește introducerea acestei specii în bazinul Dunării, prima raportare a fost in anul
1991, exemplarele provenind din Rin [31]. De asemenea cu ocazia cercetărilor
efectuate în sectorul ungar al Dunării, Csányi [19] semnalează prezența speciei în
vecinătatea centralei nucleare de la Paks.
Primele exemplare vii colectate din sectorul românesc al Dunării au fost juvenili (3-4
mm) colectați din zona Porților de Fier, în iarna anului 1997 [63]. Câțiva ani mai târziu,
în 1999 au fost colectate exemplare pe Dunare, din zona Vadul Oii [7]. În noiembrie
2009, Corbicula fluminea a fost identificată și în raul Prut [43].
Vectorul principal de dispersie al speciei este reprezentat de circulația navală – prin
apa de balast [57].
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Rezultatele pescuitului de studiu în sectorul Rasova - Capidava al Dunării în
sezonul estival al anului 2010
Staţia
Locul
Km Dunăre
Data ridicare
Ora instalare
[hh:mm]
Ora ridicare
[hh:mm]
Durata
pescuitului
[hh:mm]
Fileul
contor intrare (I)
contor ieşire (II)
Diferenţa (II - I)
Constanta
rotorului
standard
Distanţa [m]
Suprafaţa
deschiderii [mp]
Volumul [mc]
H apa [m]
distanta de la
mal [s /d] [ m]
T apei la fund
[ºC]
Observaţii

5
R
310.3
29/8/
2010
16:20

4
Ce.1.
297.6
5/8/ 2010

4
Ce.1.
297.6
5/8/ 2010

3
Ce.2.
296
4/8/ 2010

3
Ce.2.
296
4/8/ 2010
14:35

2
S
292.5
28/7/
2010
17:15

2
S
292.5
28/7/
2010
17:30

1
Ca
279
27/8/
2010
17:40

1
Ca
279
27/8/
2010
17:45

11:10

11:05

14:10

11:40

18:00

18:10

9:30

9:10

7:50

8:15

11:15

10:00

18:20

6:50

7:05

19:20

18:45

14:35

14:45

16:25

16:15

A
6870452
7329525
459073
26873

A
7693182
8520728
827546
26873

B
5387909
5842905
454996
26873

A
7329525
7693182
363657
26873

B
4639567
5387909
748342
26873

A
6093300
6870463
777163
26873

B
3691126
4639150
948024
26873

A
5550023
6093300
543277
26873

B
3099700
3691126
591426
26873

12337
1.32

22239
1.32

12227
1.256

9773
1.32

20110
1.256

20885
1.32

25476
1.256

14599
1.32

15893
1.256

4071.10

7338.76

3839.32

3224.95

6314.61

6891.96

7999.55

4817.83

4990.53

11.8
d 60

4.7
d 120

5.5
d 150

6.9
d 300

4
d 330

6.4
d 80

6.8
d 100

15.4
d 50

15.4
d 40

26,9

27,2

27.2

26.6

26.6

27.8

27.8

27.9

27.9

fileul B a
fost
amplasat
într-o
zona de
contracurent

pescuit
doar ziua

pescuit
doar ziua

in şenal
(apă
rece);
umplut
cu nisip

imediat
sub pana
de apa
caldă

73

10

7

92

72

99

12

91

3

1

11

4

20

5

2

86

36

160

1

1

TOT.

≈126
ore

4948
9

Proba nr.
Lungime
standard
(SL)[cm]

TOTAL

60

Nr
crt
Specii

1

Abramis brama
(plătica)

2

Alburnus
alburnus (oblete)

3

Alosa
immaculata *
(scrumbia de
Dunăre)

13

3
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Rezultatele pescuitului de studiu în sectorul Rasova - Capidava al Dunării în
sezonul estival al anului 2010
Staţia
Locul
Proba nr.

5
6
7
8

9

10
11
12

13

14
15
16

17

18

4
Ce.1.

3
Ce.2.

3
Ce.2.

2
S

2
S

1
Ca

1
Ca

TOT.

60

73

10

7

92

72

99

12

91

1

2
1

4

3

1

17

21

1

1

2

4

2

Lota lota (mihalţ)
Neogobius
fluviatilis (guvid
de balta)
Neogobius
gymnotrachelus
(moaca de
nămol)
Neogobius
melanostomus
(stronghil)

42

3

1

2

1

30

83

1

1

6

2

Perca fluviatilis
(biban)
Proterorhinus
marmoratus
(moaca de
brădiş)
Pseudorasbora
parva (murgoi
bălţat)
Pungitius
platygaster
(pălămida de
balta)
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3

34.5

2

1

4

1.5
-7

91

6

136

25.8

2

44.3

46

2.1
-5

2

5.8
0

5

7

3.1
-4

1

1

8.0
0

2
14

Lungime
standard
(SL)[cm]

4

Specii
Abramis sapa
(cosac cu bot
turtit)
Bentophilus
stellatus
(umflătura)
Blicca bjoerkna
(batca)
Carassius gibelio
(caras argintiu)
Cobitis
elongatoides*
(taenia)(zvârluga
)
Gymnocephalus
baloni*
(ghiborţul lui
Balon)
Lepomis
gibbosus (biban
soare)

4
Ce.1.

TOTAL

Nr
crt

5
R

8

6

1

1

90

5

25

83

205

493

29.1

3

6

11

45.5

4

11

29

1

3

2

1

3.4
0

2

4

24.7

1

2

2.9
0

1

2

1
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Rezultatele pescuitului de studiu în sectorul Rasova - Capidava al Dunării în
sezonul estival al anului 2010
4
Ce.1.

4
Ce.1.

3
Ce.2.

3
Ce.2.

2
S

2
S

1
Ca

1
Ca

TOT.

60

73

10

7

92

72

99

12

91

6

11

31

3

7

58

2.3
4.3

1

37

4

42

2.1
-4

1

1

2

35.5

22

2.5
-3

Lungime
standard
(SL)[cm]

Nr
crt

5
R

TOTAL

Staţia
Locul
Proba nr.

Specii

19
20

21
22
23

Rhodeus
amarus*(boarţa)
Romanogobio
kessleri
*(porcuşor de
nisip)
Romanogobio
vladykovy*(porcu
şor)
Rutilus rutilus
(babuşca)
Sabanejewia
bulgarica
(Dunăriţa)

2

3

22
1

1

2

2

1

3

3

15

7

6

4

4

2

24

Silurus glanis
(somn european)

3

25

Syngnathus
abaster (undrea)

15

26

Vimba vimba
(morunaş)

27

Barbus barbus
(mreana)
TOTAL
[exemplare]
Total specii
Nr. de specii
amonte
Nr. specii în aval
(0.1 - 2.5 Km)
Nr. specii în aval
(17 Km)
Creşterea
numărului de
specii [%]
Densitatea
peştilor la fundul
apei [nr. ex. /
mc]

2

3

6

3

5
2

9

14

55
9

1
100

15

10

6

11

13

202

182

475

113

306

6

5

14

17

20

10

15

1301

12
23
17
91.7

0.025

0.002

0.003

0.004

35.3

0.032

0.026

0.059

0.023

0.061

0.026

Notă. * specii de peşti pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI0022 – ”Canaralele Dunării” ; Locul: Ca

– Capidava; Ce.1. – Cernavodă, la 1,6 km amonte de gura canalului de evacuare a apelor de răcire de
la C.N.E. Cernavodă; Ce.2 - Cernavodă, la 100 m aval de gura canalului de evacuare a apelor de răcire
de la C.N.E. Cernavodă; R – Rasova; S – Seimeni.
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Rezultatele pescuitului de studiu în sectorul Rasova - Capidava al Dunării în
sezonul autumnal al anului 2010
Temp. la fundul
apei (minilog)
[°C]
Statia
Nr.
crt

Specii/Metode

1

Abramis brama

12.66
S1
E

13.03
S2

Fil.
A

Fil. B

E

Alburnus
alburnus

46

9**

3

Aspius aspius

4

1

4

Blicca bjoerkna

5

Chondrostoma
nasus

6

Cobitis (taenia)
elongatoides

7

Esox lucius

8

Eudontomyzon
mariae

1

9

Leuciscus idus

7

11

Neogobius
fluviatilis
Neogobius
gymnotrachelus

2

SN

E

S5
SN

E

1

45**

1

Fil. B

3

1
1

2

1

2

2

2

1

2

1
1

4

4

3

1

Neogobius
melanostomus

2

14

Perca fluviatilis

15

Romanogobio
(albipinnatus)
vladykovi

16

Rutilus rutilus

2
2
1

2
1

3

1

2
1
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Stare

2

vii

604.2

vii

211

vii

8

vii

118

vii

15

vii

779

vii

17

vii

72

vii

22.5

vii

3

vii

30

vii

6.5

vii

314

vii

56,2

4

vii

77,5

18

vii

7.5

4

vii

356

vii

5

vii

5,5
10,5
2,5
6,6
11 22,2

1

1

W (g)

5.5

7.2
2

1

L tot
(cm)
2,3
12,5
10,5
- 20
5,5
-8
8,5
20,3
5,5
10,4
26,5
- 33
14 17,5
10 12,5
49,2

60

1

13

19

E

Fil.
B

1

3

18

Fil. B

S4
Fil.
A

3

Neogobius
kessleri

Sabanejewia
(aurata)
bulgarica
Sander
lucioperca
Syngnathus
abaster

SN

2

12

17

S3
Fil.
A

12.29

1

2

10

15.5

1

1

1
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Rezultatele pescuitului de studiu în sectorul Rasova - Capidava al Dunării în
sezonul autumnal al anului 2010
Statia
Nr.
crt

S1

Specii/Metode
TOTAL
exemplare
Nr. specii

E

S2
Fil.
A

Fil. B

61
8

0

0

S3

S4

S5

E

SN

Fil.
A

26

1

2

0

61

5

1

1

1

1

74

4

11

1

2

0

10

4

1

1

1

1

9

2

Fil. B

E

SN

Fil.
A

Fil.
B

E

SN

E

Fil. B

L tot
(cm)

W (g)

494

2589.2

Notă. Statia: S1 – Capidava; S2 – Seimeni; S3 – zona cu ape cu temperaturi modificate (aval gură
debușare canal evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă); S4 - 100 m amonte gură debușare
canal evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă; S5 – Rasova. Metode: B - Fileu Bongo cu ochi
de 0,5 mm si deschidere de Ø 0,5 m; E - pescuit electric cu aparat SAMUS / Polonia (lângă malul drept
pe o suprafaţa de aprox. 100 mp / cate 15 min. / la apa de 10 - 15 cm adâncime); Fil. A / B - fileu de
2
2
fund cu ochi de 2 mm si deschiderea de 1,32 m sau respectiv 1,256 m ; SN - setci nordice (12 panouri
cu ochi de la 6 la 55 mm)/ de-a lungul malului / instalate cate 4 ore la adâncime de max 2 m; ** - doar în
zona cu ape cu temperaturi modificate, în S2 (Seimeni) şi S3 s-au capturat exemplare de Alburnus
alburnus având lungimea totală TL= 2,3 - 2,5 cm.
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Rezultatele pescuitului de studiu în sectorul Rasova - Capidava al Dunării în
sezonul hibernal (iarna) 2010 - 2011
Nr. crt

1
2
3
4
5
6
7
8

/ Staţia
S1
S2
S3
S4
TOTAL
Specii / Metode de pescuit *
E A+B a40 E A+B SN
E
A+B SN
E
A+B
Alburnus alburnus (oblete)
6
1
3
1
2
13
Aspius aspius (avat)
1
1
Blicca bjoerkna (batcă)
1
1
Esox Luciu s(ştiucă)
1
1
1
3
Hypophthalmichtys molitrix
(sânger)
1
1
Leuciscus idus (vaduviţă)
1
1
Rutilus rutilus (babuşcă)
4
1
1
6
Sander lucioperca (şalău)
1
1
TOTAL
12
0
3
4
0
1
4
0
1
2
0
27
Nr. specii
4
3
4
1
2
1
1
8
Alte specii înregistrate cu ocazia investigațiilor din perioada de iarnă
Piscicola geometra
(lipitoare parazită pe peşti)
5
Astacus sp. (rac)
1
1
Rana sp. (broasca) **
1
Notă. Perioada investigațiilor: 17 – 21 ianuarie 2011. Observații: * - în nici una din staţii fileele de fund
nu au capturat nici o specie de peşte; ** - exemplarul era de culoare închisă, specifică pentru indivizii
2
care hibernează. Metode: A + B - două filee de fund cu ochi de 2 mm si deschiderea de 1,32 m (A) sau
2
respectiv 1,256 m (B); E - pescuit electric cu aparat SAMUS (Polonia), lângă malul drept pe o suprafaţa
de aprox. 100 mp / cate 15 min. / la apa de 10 - 150 cm adâncime; SN - setci nordice (12 panouri cu
ochi de la 6 la 55 mm) / de-a lungul malului / instalate cate 4 ore la adâncimi de 1- 3 m. Stații: S1 –
Capidava; S2 – Seimeni; S3 – zona cu ape cu temperaturi modificate (aval gură debușare canal
evacuare ape de răcire de la C.N.E. Cernavodă); S4 - 100 m amonte gură debușare canal evacuare ape
de răcire de la C.N.E. Cernavodă.
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Anexe aferente
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contract 421/2010
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Anexa D.8.1.1 (pag. 1 din 1)
Diferenţa de temperatură (ΔT) în diferite perioade ale anului la interfaţa dintre
efluent / pana de apă caldă şi Dunărea din amonte de gura canalului de
deversare a apelor de răcire provenite de la C.N.E. Cernavodă

ΔT [ºC]

Diferenta de temperatura la interfata dintre efluent / pana
de apa calda si Dunarea din amonte in luna august si in
luna noiembrie 2010
8
6
4
Δ T [°C] - nov.

2

Δ T [°C] - aug.

9

9.5

8

8.5

7

7.5

6

6.5

5.5

5

4

4.5

3

3.5

2

2.5

1

1.5

0

0.5

0
-2

distanta [Km]

ΔT [ºC]

Diferenta de temperatura la interfata dintre efluent / pana de
apa calda si Dunarea din amonte in lunile august si noiembrie
2010 si ianuarie 2011

8
6
4
Δ T [°C] - aug.
Δ T [°C] - nov.

2

Δ T [°C] - ian.

-2

9

9.5

8

8.5

7

7.5

6.5

6

5

5.5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

0.5

0

distanta [Km]

Notă. nivelul Dunării la Cernavodă: în august 2010 era 230 cm; în noiembrie 2010 era 162 cm; în
ianuarie 2011 era386 cm.
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Descrierea indicatorilor fizico-chimici caracteristici apelor industriale si de
suprafata. Efectul temperaturii asupra indicatorilor fizico-chimici si
componentelor biologice ale apei
Regimul termic şi de acidifiere
Creşterea temperaturii apei determină scăderea concentraţiei de oxigen dizolvat din
apă, scăderea concentraţiei de bioxid de carbon, respectiv creşterea pH-ului.
Creşterea pH-ului este determinată de intensificarea procesului de fotosinteză, prin
care plantele consumă tot bioxidul de carbon liber din apă şi apoi pe cel legat în
bicarbonaţii solubili, dând naştere la hidroxidul de calciu care are o reacţie alcalină.
Oxigen dizolvat
Oxigenul este unul din cei mai importanţi factori biogenici. Oxigenul dizolvat din apă,
necesar vieţuitoarelor acvatice, provine fie prin difuziune, fie dezvoltat în timpul
asimilaţiei clorofiliene a plantelor submerse şi dizolvat ulterior în apă.
Consum biochimic de oxigen la 5 zile
Consumul biochimic de oxigen este cantitatea de oxigen consumată de
microorganisme într-un interval de timp, pentru descompunerea biochimică a
substanţelor organice conţinute în apă. În general, concentraţia de oxigen dizolvat din
apă este în relaţie de invers proporţionalitate cu consumul biochimic de oxigen la 5
zile.
Consum chimic de oxigen (metoda cu bicromat de potasiu)
Scăderea oxigenului dizolvat din apă, determinată de creşterea temperaturii, este
strâns legată de creşterea cantităţii de substanţe organice. Substanţele oxidabile din
apă, sau consumul chimic de oxigen (CCO) sunt substanţele ce se pot oxida atât la
rece cât şi la cald, sub acţiunea unui oxidant (permanganat de potasiu sau bicromat de
potasiu). Oxidabilitatea reprezintă cantitatea de oxigen echivalentă cu consumul de
oxidant. Substanţele organice sunt oxidate la cald, iar cele anorganice la rece.
Creşterea cantităţii de substanţe organice în apă sau apariţia lor la un moment dat este
sinonimă cu poluarea apei cu germeni care însoţesc de obicei substanţele organice. În
orice caz prezenţa lor în apă favorizează persistenţa timp îndelungat a germenilor,
inclusiv a celor patogeni [54]. Substanţele oxidabile din apă sunt oxidate de bicromat
de potasiu în mediu de acid sulfuric, la cald, iar excesul de bicromat este titrat cu sare
Mohr în prezenţa feroinei ca indicator.
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Descrierea indicatorilor fizico-chimici caracteristici apelor industriale si de
suprafata. Efectul temperaturii asupra indicatorilor fizico-chimici si
componentelor biologice ale apei
Consum chimic de oxigen (metoda cu permanganat de potasiu)
Permanganatul de potasiu oxidează substanţele organice din apă în mediu acid şi la cald, iar
permanganatul rămas în exces se determină cu acid oxalic. Substanţele organice din apă
provin din moartea organismelor vegetale şi animale, din apele uzate industriale, agricole şi
menajere. Substanţa organică dizolvată este prezentă în apă sub formă de proteine,
aminiacizi, lipide, glucide, vitamine, enzime. Substanţa organică mai poate să fie colodială sau
în suspensie.

Azotul din amoniu
Odată cu creşterea pH-ului, creşte şi concentraţia de azot amoniacal din apă. În apele cu
deficit de oxigen, se dezvoltă bacteriile denitrificatoare, capabile să scoată azotul din compuşii
lui, trecându-l în formă de amoniac. Azotul amoniacal prezintă un grad mare de toxicitate
pentru majoritatea organismelor animale din ecosistemele acvatice. Concentraţiile crescute de
amoniac din ape indică existenţa unei poluări avansate cu substanţe organice [118].

Azotul din azotiţi
Odată cu scăderea oxigenului dizolvat din apă, concentraţia azotiţilor creşte, ei arătând un
stadiu avansat de descompunere a substanţelor organice, prin dezvoltarea bacteriilor
denitrifiante.

Azotul din azotaţi
Concentraţia de azotaţi din apă variază cu temperatura, concentraţia de oxigen dizolvat din
apă, prezenţa substaţelor organice şi de concentraţia ionilor de hidrogen. Scăderea oxigenului
dizolvat din apă este strâns legată de creşterea concentraţiei de substanţe organice din apă.
Sub acţiunea microorganismelor, azotaţii suferă procesul de reducere la compuşi cu azot
săraci sau lipsiţi de oxigen. Odată cu creşterea temperaturii, concentraţia de azot din azotaţi
scade.

Forforul mineral
Fosforul mineral este indispensabil proceselor biologice, deoarece este purtătorul energiei
preluate de la soare în fotosinteză şi înmagazinată în grupările fosfatice macroergice [118].
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Descrierea indicatorilor fizico-chimici caracteristici apelor industriale si de
suprafata. Efectul temperaturii asupra indicatorilor fizico-chimici si
componentelor biologice ale apei
Fosfor total
Fosforul este prezent în apă sub formă organică legat de unii radicali sau de substanţe
complexe [118].
Conductivitate
Conductivitatea apei este unul din indicatorii folosiţi pentru aprecierea gradului de
mineralizare a apelor de suprafaţă. Determinările de conductivitate au avantajul
diferenţierii dintre sărurile anorganice şi organice pe baza mobilităţii ionice specifice şi
permit determinarea conţinutului total de săruri dizolvate din apă.
Suspensii
Materiile în suspensie se găsesc în ape şi pot fi în stare de suspensie (organice şi
minerale) şi materii solide. Materiile solide în suspensie pot fi la rândul lor, separate
prin decantare. În funcţie de dimensiunile diferitelor particule (gradul de dispersie) şi
de greutatea specifică a acestor particule, materiile solide în suspensie se pot depune
sub formă de sediment, pot pluti la suprafaţa apei sau pot pluti în masa apei (materii
coloidale).
Reziduu filtrabil uscat la 105 0 C
Reziduul filtrabil reprezintă totalitatea substanţelor organice şi anorganice dizolvate în
apă şi care sunt volatile la temperatura de 1050 C. Valoarea determinărilor de reziduu
fix depinde de natura apei, a terenului, de tipul terenurilor înconjurătoare şi topografia
lor.
Cloruri
În apele de suprafaţă, concentraţiile de cloruri depind foarte mult de natura terenului. O
creştere a concentraţiilor de cloruri poate fi atribuită deversărilor de ape reziduale.
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Sulfaţi
În condiţiile creşterii cantităţii de substanţă organică, însoţită de creşterea temperaturii
apei şi de deficitul de oxigen, se creează condiţii optime pentru dezvoltarea bacteriilor
sulfat reducătoare, care transformă sulfaţii în hidrogen sulfurat, substanţă toxică pentru
organismele acvatice.
Calciu
Principalii compuşi ai calciului din apele de suprafaţă sunt bicarbonaţii solubili,
carbonaţii mai puţin solubili, precum şi hidroxidul de calciu care imprimă o puternică
reacţie alcalină apei şi celelalte săruri de sulfaţi, fosfaţi, cloruri. Concentraţia calciului
variază în apele de suprafaţă, fiind influenţată de natura terenului, de temperatură,
înregistrând o dinamică sezonieră, fiind influenţată de procesele de circulaţie de
primăvară şi de toamnă a apei, de procesul de fotosinteză intensă din timpul verii.
Calciul este important în procesele fiziologice ale plantelor şi animalelor, ca element ce
intră în structura celulei, a oaselor, a învelişurilor calcaroase, fiind necesar pentru buna
lor dezvoltare. Zooplanctonul este cenoza care consumă cantităţi importante de calciu
şi chiar calciu disociat. Calciul este elementul indispensabil pentru stabilirea puterii de
tamponare a apei, echilibrul dintre bicarbonatul de calciu solubil (utilizat de către
microorganisme), pe de o parte şi bioxidul de carbon liber şi carbonatul de calciu puţin
solubil, pe de altă parte, au loc conform reacţiilor specifice. Odată cu creşterea
temperaturii, se intensifică asimilaţia clorofiliană, cantitatea de bioxid de carbon aflat
liber în apă nu mai este suficientă asimilaţiei plantelor, acestea fiind capabile să scoată
atunci bioxidul de carbon legat în bicarbonaţi descompunându-l. Astfel se explică faptul
că odată cu creşterea temperaturii apei, creşte pH-ul apei, iar cantitatea de calciu
dizolvat în apă, decalcificat este mai mic.
Magneziu
Magneziul se găseşte în apele de suprafaţă în general sub formă de carbonat şi
bicarbonat, contribuind alături de sărurile de calciu la formarea sistemului de
tamponare a apei. Când magneziul se găseşte în cantităţi mici influenţează favorabil
dezvoltarea plantelor şi animalelor, însă atunci când se găseşte în cantităţi mari, fie
datorită naturii terenului, fie datorită unor poluări, poate deveni dăunător vieţii peştilor.
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Sodiu
Sodiul este unul din metalele alcaline care se găseşte în apele de suprafaţă sub formă
de bicarbonaţi şi de cloruri.
Carbonaţi
Carbonaţii, bicarbonaţii şi bioxidul de carbon liber formează unul din sistemele naturale
de tamponare a apei. Sistemul tampon este acel sistem de substanţe care împiedică
apa de suprafaţă să-şi modifice reacţia din cauza unor tendinţe externe sau interne la
care este supus. Carbonaţii se află într-un permanent echilibru cu bicarbonaţii,
prezenţa unora sau a celorlalţi în apă fiind dictată după cum bioxidul de carbon este în
exces sau nu, deci în funcţie de temperatura apei.
Bicarbonaţi
Bicarbonaţii de calciu sunt compuşi solubili în apă, reprezintă forma asimilabilă a
calciului, având un rol esenţial în dezvoltarea organismelor animale şi vegetale.
Bicarbonaţii fac parte din sistemul de tamponare a apei, alături de carbonaţi şi bioxidul
de carbon liber. Astfel, prin creşterea temperaturii apei, scade concentraţia de bioxid
de carbon şi implicit scade şi concentraţia de bicarbonaţi din apă.
Metale
Răspândirea metalelor în apă, sedimente şi atmosferă rezultă din prezenţa lor în crusta
terestră. În limitele concentraţiilor de fond, metalele joacă un rol esenţial în multe
procese biochimice din organism, dar orice concentraţie ce o depăşeşte pe cea de
fond poate deveni toxică. Ca rezultat al activităţilor antropice, nivelurile curente sunt
mai ridicate decât în condiţii naturale, reprezentând o ameninţare pentru organisme,
deoarece multe metale sunt dăunătoare chiar în concentraţii moderate [33].
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Potenţialul toxic al metalelor depinde de biodisponibilitate şi de proprietăţile fizicochimice ale acestora. Aceste proprietăţi depind de structura atomică a metalelor,
redată în sistemul periodic al elementelor. Metalele sunt împărţite în următoarele
categorii: alcaline, alcalino-pământoase, tranziţionale, metaloide. Exemple de metale
ce prezintă o relevanţă mai mare pentru mediul înconjurător din punctul de vedere al
efectelor toxice sunt următoarele: cadmiu (Cd), crom (Cr), cupru (Cu), plumb (Pb),
nichel (Ni), zinc (Zn).
Există o gamă largă de metode disponibile pentru evaluarea efectelor poluanţilor în
mediul acvatic, de o deosebită importanţă fiind evaluarea integrată, cu utilizarea mai
multor metode, fiecare urmărind un nivel diferit de organizare biologică. Interacţiile
dintre poluanţi şi organisme implică mai multe aspecte [48]. Prima etapă în studiile de
toxicologie acvatică constă în aprecierea tipului de poluant, a biodisponibilităţii acestuia
şi căile de preluare de către organism. Repartiţia poluanţilor în mediul acvatic include:
acumularea în substratul bentic, distribuţia în coloana de apă şi preluarea de către
organisme. Fracţia prezentă în coloana de apă (legata la coloizi, particule sau
dizolvată) şi în hrană reprezintă fracţia biodisponibilă. Există două căi majore de
preluare: sistemul respirator (branhii) şi sistemul digestiv. Hrana ca sursă de preluare
este în special importantă în ecosistemele bentice, unde poluanţii asociaţi cu
sedimentele reprezintă surse semnificative pentru ecosistemele acvatice.
Preluarea contaminaţilor conduce la concentrarea lor în ţesuturi. Rata de
bioconcentrare depinde de mulţi factori, precum temperatura, starea fiziologică (sex,
sezon) şi potenţialul de biomagnificare de-a lungul nivelului trofic. Prima etapă a
impactului contaminant – organism este reprezentată de interacţia cu moleculele
endogene. Aceste interacţii se clasifică în trei grupe principale. Contaminantul poate fi
sechestrat şi apoi neutralizat, şi/sau poate avea interacţii specifice cu moleculele
endogene (inhibarea unor enzime) şi/sau poate fi metabolizat de enzimele sistemului
de biotransformare. Toate aceste interacţii pot conduce la: stocare pe termen lung
(fracţia neutralizată); efecte toxice directe sau indirecte (după biotransformare);
excreţia contaminanţilor sau a metaboliţilor acestora. Efectele toxice ale poluanţilor au
repercusiuni la nivel celular, tisular sau la nivel de organism, modificând astfel
integritatea populaţiei şi în final întregul ecosistem [35; 48]. Timpul de răspuns la
impactul cu contaminanţii variază de la ore pentru nivelul molecular şi celular, la mai
mulţi ani la nivel de populaţie şi comunitate. Temperatura în special este un important
factor ce influenţează toxicitatea metalelor, deoarece majoritatea organismelor
acvatice sunt poikiloterme.
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Zinc
Zincul este un element esenţial în viaţa plantelor şi animalelor. Acesta este prezent în apele
naturale în concentraţii mai mici faţă de apele de canalizare, unde ajunge în activităţi umane
legate de galvanizări, aliaje de zinc şi cupru sau cu alte metale. Ionii de zinc prezenţi într-o
concentraţie mai mare de 5 ppm conferă apei un gust astringent. Apa poate deveni
opalescentă, deci se recomandă menţinerea concentraţiei zincului din apă sub 5 ppm.
Concentraţii crescute de zinc în apă, sunt toxice pentru multe specii de alge, plante, crustacee
şi moluşte. Metalele răspunzătoare pentru toxicitate sunt adesea cuprul si zincul, a căror
toxicitate şi/sau mobilitate este sporită de scăderea pH-ului, durităţii/alcalinitatii şi a carbonului
organic dizolvat care însoţeşte aceste cazuri. Pentru multe metale, alcalinitatea este câteodată
un cofactor mult mai important decât duritatea. Peştele, în special cel care trăieşte sau se
hrăneşte în sedimentele contaminate cu zinc, pot acumula zinc direct din sedimente.
Concentraţiile biologice din ţesut nu sunt întotdeauna cei mai siguri indicatori pentru măsurarea
gradientului de zinc din mediu. Cu toate că excesul de zinc din apă poate cauza toxicitatea
organismelor acvatice, în concentraţii scăzute, zincul este un element esenţial în regimul
alimentar al plantelor şi animalelor. Zincul este toxic pentru peşti în concentraţii ce depăşesc
cantitatea minimă de care au nevoie. Zincul este mai toxic pentru peşti la temperaturi mai
înalte faţă de temperaturile joase.

Cupru
Cuprul este prezent în apă sub formă ionică sau de complex organomineral în
concentraţii cuprinse în 10 şi 100 mg/m3 apă. Compuşii carbonici ai cuprului sunt
insolubili, se depun pe fundul apelor sub formă de malahit sau azurit, perturbând viaţa
organismelor acvatice. În natură se găseşte şi în stare nativă în diferite minerale:
calcosina (Cu2S), calcopirita (CuFeS2), cuprita (Cu2O) etc. În concentraţii mari devine
toxic pentru dezvoltarea populaţiilor de alge, acest fenomen bazându-se pe utilizarea
sulfatului de cupru ca algicid în combaterea înfloririi algale din bazinele acvatice.
Concentraţii mari de cupru pot fi tolerate de peştii adulţi, puietul fiind mai sensibil,
intervenind într-o serie de procese redox şi enzimatice pentru organismele vii, ca
activator sau ca inhibitor. Cuprul este necesar la formarea unor enzime şi intră în
structura unor pigmenţi respiratori precum hemocianina, cerebrocuprina,
hepatocuprina. Cuprul în apă, deşi nu constituie un pericol pentru sănătatea umană,
poate afecta folosirea domestică a apei. Se recomandă să nu fie depăşită limita
maximă admisă, în cazul apei de băut aceasta fiind de 1.0 ppm.
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Cadmiu
Metalele eliberate în atmosferă se depun la nivelul solului, unde rămân pe termen lung. În
anumite condiţii, de exemplu scăderea pH-ului, metalele din sol, în special cadmiul, sunt
solubilizate şi ajung în resursele de apă. Principala sursă de cadmiu natural care pătrunde în
atmosferă cuprinde transportul particulelor de sol de către vânt, incendiile de pădure şi emisiile
vulcanice. Se estimează că per total, activităţile antropogenice generează de aproximativ 3
până la 10 ori mai mult cadmiu în atmosferă decât sursele naturale, 56% până la 85% din
acesta provine din topirea minereului. Cadmiul este foarte toxic pentru diverse specii de peşti.
Cadmiul, în concentraţii neletale, cauzează probleme fiziologice, de creştere şi de
comportament pentru viaţa acvatică. Cadmiul este singurul metal despre care se ştie în mod
cert că se acumulează odată cu creşterea în vârstă a animalului, iar rinichii sunt locul obişnuit
de acumulare a cadmiului. Ionii de cadmiu sunt extrem de otrăvitori. Toţi compuşii cadmiului
sunt potenţial vătămători sau toxici. În cazul peştilor au fost demonstrate efectele de scădere a
imunităţii cauzate de cadmiu. În linii mari toxicitatea cadmiului în peşte este echivalentă cu cea
cauzată de Pb. Toxicitatea determinată de cadmiu depinde de calitatea apei (salinitate,
duritatea apei, pH, alcalinitate, temperatură) şi parazitism. Cadmiul este uneori mai puţin toxic
pentru vieţuitoarele de apă dulce care trăiesc în apa dură decât în cele care trăiesc în ape mai
puţin dure. Acidul humic şi alte materiale complexe au un efect diferit asupra toxicităţii
cadmiului. Prezenţa materialelor complexe în apă duce la scăderea acumulării de cadmiu şi a
toxicităţii în peşte, dar are un efect mixt asupra toxicităţii la nevertebrate. Peştele de apă dulce
a dovedit o creştere a conţinutului de proteine în ficat, rinichi, stomac, intestine, testicule şi ovar
şi o scădere în masa musculară în urma expunerii la cadmiu şi cupru. Cadmiul formează numai
compuşi bivalenţi, care formează compuşi cu alţi ioni şi molecule. Cadmiul nu se descompune
în mediul înconjurător, dar poate fi influenţat de procesele fizice şi chimice care duce la
modificări ale mobilităţii, biodisponibilităţii, şi timpului de retenţie în diferite medii. Transportul
cadmiului este dependent de condiţiile şi procesele locale. Cadmiul are tendinţa să se
bioacumuleze în peşte şi alge, în special în speciile care trăiesc în vecinătatea sedimentelor
contaminate cu cadmiu. Efectele toxice ale cadmiului sunt puternic influenţate de stadiul de
dezvoltare al peştilor. Mobilitatea şi biodisponibilitatea cadmiului în mediile acvatice este
amplificată în condiţii de pH scăzut, duritate scăzută, niveluri scăzute de materiale în
suspensie, potenţial redox ridicat şi salinitate scăzută. Duritatea apei este determinată de
sărurile de calciu şi magneziu combinate cu bicarbonaţi şi carbonaţi. Toxicitatea cadmiului este
moderată de creşterea durităţii apei atât prin (1) complexare cu carbonat sau (2) competiţie cu
ionii de calciu. Nivelele scăzute ale pH-ului în apă reduc de asemenea toxicitatea cadmiului în
alge şi peşti. Toxicitatea redusă este datorată competiţiei care există între ionii H+ şi cationii
liberi de metal pentru mecanismul de transport. Acidul humic sau alte materiale de complexare
au efecte diverse asupra toxicităţii cadmiului. Prezenţa materialelor de complexare în apă duce
la scăderea asimilării de cadmiu şi a toxicităţii în peşti.
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Fier
Fierul se găseşte în ape sub formă feroasă, ferică sau coloidală, legată de prezenţa acizilor
humici. Starea bivalentă sau trivalentă a fierului depinde de pH-ul apei. Concentraţia fierului în
apele naturale depăşeşte adesea limita optimă pentru alge (1 - 2 mg/L) devenind astfel un
factor limitativ în dezvoltarea populaţiilor de cianoficee. Fierul are un rol important în viaţa unor
hidrobionţi. Fierul bivalent Fe2+ poate exista în apele sărace în oxigen dizolvat şi provine din
drenări de la mine sau din apele minerale. Fierul trivalent Fe3+ este forma stabilă în mediul
ambiant, compuşii ferici oxigenaţi sunt practic insolubili în apă. În condiţii de pH acid, o parte
din Fe2+ se oxidează prin biocataliză datorită unor bacterii fier oxidante de tipul Thiobacillus
ferooxidans, Metalogenium etc. Fierul este un oligoelement esenţial atât pentru animal cât şi
pentru plante. În cursul superior al râurilor, unde cantitatea de Fe este mai mare, se găsesc
ferobacterii (Gallionella). Scăderea cantităţii de fier în apă la 2-3 mg/L în condiţiile unui pH de
7.3-7.6 asigură dezvoltarea diatomeelor: Pinnularia, Synedra etc. Cantitatea de fier în apă
condiţionează răspândirea unor alge, fierul inhibându-le dezvoltarea. Deficitul de fier la
organismele animale provoacă anemii feriprive. Pentru peşti şi alţi hidrobionţi fierul poate fi
toxic. Concentraţia de 0.9 mg/L Fe este toxică pentru Cyprinus carpio (la pH 5.5), în timp ce
Esox lucius prezintă letalitate la nivel de 12 mg/L Fe.
Plumb
Plumbul acţionează toxic numai atunci când este dat în doze mari deodată, sau în doze mici
zilnice, de 0.1 mg/L: acţiunea lui toxică variază însă foarte mult cu puterea de rezistenţă a
fiecărui organism care îl ingeră. Organismele puţin rezistente sunt atacate chiar de apa care
conţine 0.1 mg Pb la litru. Plumbul se acumuleză în ficat, rinichi, oase şi sistemul nervos
central. Plumbul este de asemenea un contaminant obişnuit în uleiul de motor şi în mâlul
generat de tratarea apelor menajere. Dacă este eliberat în apă, plumbul metalic pătrunde în
sediment. Stratul de suprafaţă al sărurilor insolubile protejează suprafaţa de coroziune. În
formă dizolvată, formează liganzi, cei dominanţi variind în funcţie de pH. În sistemele de apă
dulce cei mai importanţi liganzi sunt HCO3 -, CO3 2-, HO-. În mediul acvatic, plumbul suferă
puţine transformări şi se va găsi ca ion Pb2+ sau ca şi compuşi de plumb insolubili. Schimbările
în mediu depind de unele procese de precipitare şi dizolvare în funcţie de condiţiile ambientale.
Plumbul se leagă puternic de enzime şi proteine (inclusiv hemoglobina), perturbând multe
procese metabolice. Plumbul este o otravă cumulativă. Acesta nu are nici o funcţie biologică
esenţială şi toţi compuşii plumbului sunt nocivi sau toxici. Ca şi arsenul, expunerea la plumb
poate duce la un surplus de formaţiune mucoasă care poate avea impact asupra respiraţiei. În
vertebrate, otrăvirea cu plumb este caracterizată de probleme neurologice, disfuncţii ale
rinichilor, inhibare a enzimelor şi anemie. Concentraţiile crescute de plumb în apă sunt toxice
de asemenea şi pentru multe specii de alge. Timpul de rezidenţă în sânge şi ţesuturi moi este
de o lună, dar în ficat este de 50 de ani.
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Plumb (continuare)
Plumbul este unul dintre cele mai stabile metale datorită rezistenţei sale la acţiunea corozivă a
aerului, apei şi solului. Stabilitatea plumbului în apele naturale depinde de ionii prezenţi, de pH
şi de potenţialul redox. În reacţia de oxidare cele mai puţin solubile forme sunt carbonatul,
hidroxidul şi hidroxicarbonatul. În timp ce hidroxidul trece în PbO prin pierdere de apă, în
anumite condiţii, hidroxidul este forma solidă cea mai stabilă în prezenţa apei. În reacţia de
reducere când sunt prezente şi sulfuri, PbS este forma solidă cea mai stabilă. Din diagramele
de solubilitate folosind tăria ionică şi CO2 dizolvat, este evident că solubilitatea plumbului este
de 10 ppb la pH 8, în timp ce la pH 6.5 solubilitatea atinge şi chiar depăşeşte 100 ppb.
Crom
Cromul nu se găseşte în stare liberă în natură. Elementul chimic crom este foarte stabil, dar nu
este întâlnit în mod obişnuit în stare pură în natură. Cromul poate exista în stări oxidate într-o
gamă de la -2 la +6, dar cele mai întâlnite în mediul înconjurător sunt formele oxidate trivalente
(Cr+3) sau hexavalente (Cr+6). Formele +3 şi +6 sunt cele mai importante deoarece formele +2,
+4 şi +5 sunt instabile şi sunt convertite rapid în +3, care la rândul lui este oxidat la +6. Cromul
din apă poate proveni de la reziduuri de suprafaţă, depuneri din aer sau deversarea de ape
reziduale. Cromul poate fi transportat de apă sub formă de suspensie sau se poate depune în
estuare şi golfuri dar de cele mai multe ori este separat din apă prin sedimentare. În apele de
suprafaţă, cromul este în mod obişnuit precipitat sub formă de hidroxid insolubil de crom,
format prin reacţia cromului trivalent cu ioni hidroxilici. În apele în care condiţiile sunt favorabile
formării de crom hexavalent, cromul va rămâne în forma solubilă. Cea mai importantă sursă
antropogenică de crom în apele de suprafaţă şi subterane sunt apele reziduale rezultate de la
acoperirile electrolitice, tăbăcirea pieilor şi din industria textilă. În plus, depunerea de crom aflat
în suspensie în aer este de asemenea o sursă importantă de crom în apele de suprafaţă.
Nichel
Nichelul are proprietăţi care îl fac un element important pentru aliaje. El se poate combina în
aliaje cu fier, cupru, crom şi zinc. De asemenea se poate combina cu clorul, sulful, oxigenul. În
apele de suprafaţă, nichelul poate ajunge prin eroziunea solului, depunerile atmosferice din
arderea combustibililor fosili, deşeuri fieroase de la şantierele navale, topitorii, acoperiri
galvanice, şi alte surse industriale. Nichelul este de asemenea un poluant fiind componentă a
şlamului generat de apele de epurare a centralelor.
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Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Denumirea științifică a speciei
Atriplex tatarica
Cardaria draba
Cichorium intybus
Consolida regalis
Convolvulus arvensis
Convolvulus lineatus
Coronilla varia
Cruciata pedemontana
Cynanchum acutum
Cynodon dactylon
Echium vulgare
Eryngium campestre
Euphorbia salicifolia
Inula ensifolia
Linum hirsutum
Melissa officinalis
Papaver rhoeas
Plantago lanceolata
Potentilla recta
Tecrium chamaedrys
Torilis arvensis
Trigonella monspeliaca
Valerianella coronate
Verbascum banaticum
Xeranthemum annuum

Scara de căldură
subterm.
subterm.
subterm.
term.-subterm.
mezoterm.
term.
term.
subterm.
term.
subterm.
mezoterm.-subterm.
subterm.
subterm.
subterm.
term.-subterm.
subterm.
subterm.
euriterm.
subterm.
subterm.
subterm.
term.
subterm.
subterm.
subterm.

°

Notă. euriterm. – euritermofită (amplitudine termică largă); mezoterm. - mezotermofită (15-25 C);
subterm. - subtermofită; term. - termofită.
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Încadrarea în funcție de scara pentru azot a speciilor de floră superioară
(cormofite) considerate indicatoare, identificate în sectorul Rasova – Capidava a
Dunării
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Denumirea științifică a speciei
Amorpha fruticosa
Artemisia absinthium
Artemisia campestis
Atriplex tatarica
Ballota nigra
Carduus acanthoides
Carduus nutans
Chenopodium album
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense
Coronilla varia
Crepis biennis
Crepis setosa
Hordeum murinum
Malva neglecta
Marrubium vulgare
Medicago falcate
Medicago lupulina
Melilotus albus
Potentilla recta
Raphanus raphanistrum
Sambucus ebulus
Sonchus asper
Taraxacum officinale
Torilis arvensis
Trifolium arvense
Urtica dioica
Verbena officinalis
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium

Scara pentru azot
N 3-4
N 3-4
N 1-2
N 1-2
N4
N1
N 3-4
N2
N3
N 3-4
N 1-2
N 2-3
N 2-3
N 3-4
N2
N 3-4
N2
N2
N2
N2
N3
N4-5
N 3-4
N 2-3
N3
N 1-2
N 4-5
N 3-4
N 3-4
N 3-4

Notă. N1 - specie indicatoare de soluri foarte slab aprovizionate; N2 - specie indicatoare de soluri slab
aprovizionate; N3 - specie indicatoare de soluri mijlociu aprovizionate; N4 - specie indicatoare de soluri
bine aprovizionate; N5 - specie indicatoare de soluri foarte bine aprovizionate; N6 - specie cu largă
amplitudine ecologică.
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Asociații vegetale identificate în sectorul Rasova – Capidava a Dunării
**********************************
Vegetaţie acvatică
1. Asociația Lemnetum minoris Th. Muller et Gors 1960.
Este o asociaţie prezentă în bazinele cu apă stătătoare, pe canale si japse
naturale (eutrofe până la hipertrofică). În apele stătătoare, fitocenoza se
grupează în formaţiuni compacte.
Încadrare: Clasa LEMNETEA W.Koch et Tx 1934 - Ord. LEMNETALIA M1NORIS Tx.
1955 - Alianţa Lemnion minoris W. Koch et Tx. 1954.

2. Asociația Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962.
A fost identificată în formaţiuni compacte de dimensiuni mici aproape de
suprafaţă în apele stagnante sau lent curgătoare bogate în nutrienţi.
Încadrare: Clasa LEMNETEA W.Koch et Tx 1934 - Ord. LEMNETALIA M1NORIS Tx.
1955 - Alianţa Lemnion minoris W. Koch et Tx. 1954.

3. Asociația Lemno-Salvinion natantis Slavnic 1956.
Acesta fitocenoză este frecventă în zonele cu luminozitate moderată şi temporar
inundate, se dezvoltă în apele stătătoare puţin adânci, cu un conţinut moderat
de săruri minerale.
Încadrare: Clasa LEMNETEA W.Koch et Tx 1934 - Ord. LEMNETALIA M1NORIS Tx.
1955 - Alianţa Lemnion minoris W. Koch et Tx. 1954.

Vegetaţia palustră
1. Asociația Eleocharitetum acicularis W. Koch 1926 em. Oberd. 1957.
Este considerată ca fiind o asociaţie pionieră, a fost identificată în ape
stătătoare puţin adânci şi zone inundabile, pe soluri permanent umede unde
formează un covor compact dominat de Eleocharis acicularis.
Încadrare: Clasa LITTORELLETEA UNIFLORAE R. Tx. 1947 - Ord. LITTORELLETALIA
UNIFLORAE W. Koch 1926 - Alianţa Eleocharition acicularis Pietsch 1967

2. Asociația Cyperetum flavescentis Koch ex Aichinger 1933.
Se găseşte în grupuri mici pe terenurile care sunt temporar inundate, cu sol
nisipos sau nisipos-argiloase, compacte şi cu umiditate permanentă.
Clasificare: Clasa ISOËTO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 Ord. NANOCYPERETALIA Klika 1935 - Alianţa Nanocyperion Koch ex Libbert 1932
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Asociații vegetale identificate în sectorul Rasova – Capidava a Dunării
**********************************
Vegetaţia palustră (continuare)
3. Asociația Lythro thymifolii-Dichostiletum hamulosi Dihoru et Negrean 1976
Este o asociaţie pionieră care se găseşte în depresiuni temporar inundate cu
soluri nisipoase-argiloase compactate.
Clasificare: Clasa ISOËTO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 Ord. NANOCYPERETALIA Klika 1935 - Alianţa Nanocyperion Koch ex Libbert 1932

4. Asociația Caricetum ripariae Knapp et Stoffer 1962
Este o fitocenoză des întâlnită în zone umede, inundabile, cu exces de
umiditate, care formează grupuri sau benzi cu o dimensiune variabilă. În unele
cazuri specia Carex acutiformis apare ca fiind codominantă formând astfel
subasociaţia caricetosum acutiformis.
Clasificare: Clasa PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941 Ord. PHRAGMITETALIA Koch 1926 - Alianţa Magnocaricion elatae Koch 1926

5. Asociația Caricetum vulpinae Nowinski 1927
Acesta este situată în interiorul depresiunilor temporar inundate sau permanent
umede, pe solurile luto-nisipoase.
Clasificare: Clasa PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941 Ord. PHRAGMITETALIA Koch 1926 - Alianţa Magnocaricion elatae Koch 1926

6. Asociația Oenantho-Rorippetum Lohmeyer 1950
Este comună în zonele mlăştinoase, pe canale şi japşe înfundate naturale şi
depresiuni cu apă puţin adâncă şi stagnantă, precum şi pe substrat mâlos gros.
Specii prin care pot fi recunoscute sunt: Oenanthe aquatica şi Rorippa aquatica.
Clasificare: Clasa PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941 Ord. PHRAGMITETALIA Koch 1926 - Alianţa Magnocaricion elatae Koch 1926

7. Asociația Scirpo-Pragmitetum W. Koch 1926
Este fitocenoza cea mai frecvent întâlnită în zona de luncă inundabilă din
sectorul studiat. În cadrul asociaţiei au fost identificate şi o serie de specii
accesorii cum sunt: Typha angustifolia, Oenanthe aquatica şi Convolvulus
arvensis.
Clasificare: Clasa PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941 Ord. PHRAGMITETALIA Koch 1926 - Alianţa Pragmition australis Koch in 1926
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Asociații vegetale identificate în sectorul Rasova – Capidava a Dunării
**********************************
Vegetaţia palustră (continuare)
8. Asociația Typhaetum angustifoliae Pignatti 1953
A fost identificată în zona de mlaştină, la marginea comunităţilor stuf, pe soluri
argiloase sau argilo-nisipoase, cu acoperire redusă. Specia edificatoare şi
dominantă este Typha angustifolia.
Clasificare: Clasa PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941 Ord. PHRAGMITETALIA Koch 1926 - Alianţa Pragmition australis Koch in 1926

9. Asociația Glycerietum maximae Hueck 1931
Acesta este instalată pe ostroave, de-a lungul canalelor cu mai puţina apă, este
caracterizată prin substrat mâlos cu argilă având o textură luto-nisipoasă.
Clasificare: Clasa PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klilka et Novak 1941 Ord. PHRAGMITETALIA Koch 1926 - Alianţa Pragmition australis Koch in 1926

Vegetaţia higrofilă
1. Asociația Agrostetum stoloniferae (Ujvarosi 1941) Burduja et al. 1956
Această asociaţie ocupă terenurile inundate frecvent, se dezvoltă pe soluri
aluviale cu textură lutoasă. Formează comunităţi compacte pe suprafeţe reduse.
Clasificare: Clasa MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937 - Ord. MOLINIETALIA
Koch 1926 - Alianţa Agrostion stoloniferae (Soo 1933) 1971

2. Asociația Medicagini lupulinae-Agropyretum repentis Popescu et al. 1980
Această asociaţie a fost frecvent întâlnită pe terenuri care sunt în mod regulat
inundate, cu soluri aluviale, caracterizate printr-o textură nisipoasă-argiloase sau
nisipoase şi umiditate moderată. Specia edificatoare este Elymus repens, care
este adesea însoţită de următoarele specii: Trifolium fragiferum, Trifolium
repens, Ajuga chamaephytis, Potentilla reptans, Rorippa austriaca şi Lythrum
salicaria.
Clasificare: Clasa MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937 - Ord. MOLINIETALIA
Koch 1926 - Alianţa Agrostion stoloniferae (Soo 1933) 1971
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Asociații vegetale identificate în sectorul Rasova – Capidava a Dunării
**********************************
Vegetaţia higrofilă (continuare)
3. Asociația Bidentetum tripartitae W. Koch 1926
Acesta fitocenoză se formează în jurul bazinelor de apă, pe depozitele
aluvionare care au un conţinut ridicat de materii organice descompuse.
Clasificare: Clasa BIDENTETEA TRIPARTITAE Tx., Lohm et Preising ex Rochow 1951
- Ord. BIDENTETALIA TRIPARTITAE Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadac 1944 - Alianţa
Bidention tripartitae Nordhagen 1940

4. Asociația Chenopodion rubri Tx. in Poli. et J. Tx. 1960 corr. Kopecky 1969
Este considerată o asociaţie vegetală ruderală, fitocenozele se dezvoltă pe
soluri aluviale, argile eutrofice sau luto-nisipoase.
Clasificare: Clasa BIDENTETEA TRIPARTITAE Tx., Lohm et Preising ex Rochow 1951
- Ord. BIDENTETALIA TRIPARTITAE Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadac 1944 - Alianţa
Bidention tripartitae Nordhagen 1940

Vegetaţia ruderală
1. Asociația Tribulo-Tragetum Soo et Timar 1957
Aceasta este o fitocenoză formată din specii termofile şi heliofile şi a fost
identificată pe malurile amenajate, mai rar pe păşuni sau pe marginea
drumurilor. Preferă solurile nisipoase compactate şi frecvent păşunate.
Clasificare: Clasa STELLARIETEA MEDIAE R. Tx., Lohm. et Prsg. in R. Tx. 1950 - Ord.
ERAGROSTETALIA J. Tx. ex Poli. 1966 - Alianţa Tribulo-Eragrostion minoris Soo et
Timar in Timar 1957

2. Asociația Matricarietum chamomillae Tx. 1937 em Pass. 1957
Populează zonele cu un conţinut de azot ridicat (solurile compacte, suprafeţele
cu deşeuri şi păşuni abandonate.) şi o salinitate scăzută.
Clasificare: Clasa STELLARIETEA MEDIAE R. Tx., Lohm. et Prsg. in R. Tx. 1950 - Ord.
ERAGROSTETALIA J. Tx. ex Poli. 1966 - Alianţa Matricarion chamomillaeChenopodion albi Timar 1954
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Asociații vegetale identificate în sectorul Rasova – Capidava a Dunării
**********************************
Vegetaţia ruderală (continuare)
3. Asociația Cardarietum drabae Timar 1950
Este frecvent întâlnită pe marginea malurilor amenajate pe marginea drumurilor,
în locuri însorite, uscate, bine drenate şi uşor compactate.
Clasificare: Clasa STELLARIETEA MEDIAE R. Tx., Lohm. et Prsg. in R. Tx. 1950 - Ord.
SISYMBRIETALIA J. Tx. in Lohm et al. 1962 - Alianţa Sisymbrion officinalis R. Tx.,
Lohm et Prsg. in R. Tx. 1950

4. Asociația Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola 1921) Berger 1930
Este uşor identificat pe terenurile umede şi bătătorite, de-a lungul drumurilor de
acces din localităţi, în preajma aşezărilor temporare. Aceste fitocenoze sunt un
bun indicator al solurilor compactate.
Clasificare: Clasa PLANTAGINETEA MAJORIS Tx. et Prsg. 1950 - Ord.
PLANTAGINETALIA MAJORIS (Tx. 1947) 1950 - Alianţa Polygonion avicularis Br.-Bl.
1931 em. Tx. 1950

5. Asociația Potentillo supinae-Petunietum parviflorae Dihoru et Negrean 1975
Acest fitocenoză este pionieră, în compoziţia sa sunt întâlnite specii mezofile şi
nitrofilo-halofile. Populează zonele cu deşeuri care sunt sezonier inundate.
Acesta a fost identificată la Rasova, Seimeni şi în zona de deversare.
Clasificare: Clasa PLANTAGINETEA MAJORIS Tx. et Prsg. 1950 - Ord.
PLANTAGINETALIA MAJORIS (Tx. 1947) 1950 - Alianţa Polygonion avicularis Br.-Bl.
1931 em. Tx. 1950

6. Asociația Trifolio fragiferi-Cynodontetum Br.-Bl. Bolos et 1958
Populează terenuri compacte, pe nisip sau soluri argiloase-nisipoase, uşor
saline şi cu deficit de umiditate în timpul verii. Este frecvent întâlnită în zona
studiată pe terasele mai înalte.
Clasificare: Clasa PLANTAGINETEA MAJORIS Tx. et Prsg. 1950 - Ord.
PLANTAGINETALIA MAJORIS (Tx. 1947) 1950 - Alianţa Polygonion avicularis Br.-Bl.
1931 em. Tx. 1950
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Asociații vegetale identificate în sectorul Rasova – Capidava a Dunării
**********************************
Vegetaţia ruderală (continuare)
7. Asociația Xanthietum spinosae Felfoldy 1942
Asociaţia vegetală populează spaţiul din jurul aşezărilor temporare şi
localităţilor. Preferă un sol bogat în materii organice în curs de descompunere şi
cu un conţinut ridicat de azot.
Clasificare: Clasa ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm et al. in R. Tx. 1950 - Ord.
ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika in Hadac 1944 - Alianţa
Onopordion acanthii Br.-Bl. et R. Tx. Et al. 1936

8. Asociația Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. 1949
Este o fitocenoză ruderală răspândită de-a lungul malurilor Dunării, pe grindurile
inundabile sezonier, în zona malurilor amenajate şi în jurul localităţilor.
Clasificare: Clasa ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm et al. in R. Tx. 1950 - Ord.
ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika in Hadac 1944 - Alianţa
Onopordion acanthii Br.-Bl. et R. Tx. Et al. 1936

Vegetaţia lemnoasă
1. Asociația Salicetum albae Issler 1924 s. l.
Sunt pădurile naturale inundabile care se formează cel frecvent de-a lungul
Dunării. În zona de studiu această asociaţie a fost întâlnită de-a lungul canalelor
pe ostroave, în zone depresionare inundate sezonier, pe soluri fertile aluviale cu
ape subterane de mică adâncime. Alături de Salix alba, au mai fost identificate
şi Salix fragilis, Populus canescens, Populus alba, Amorpha fruticosa, Salix
cinerea, Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica şi altele.
Clasificare: Clasa SALICETEA PURPUREAE Moor 1958 - Ord. SALICETALIA
PURPUREAE Moor 1958 - Alianţa Salicion albae Soo 1930
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Lista speciilor de peşti semnalate / observate în perioada 2010 – 2011 în sectorul
de Dunăre dintre Rasova (Km 310) şi Capidava (Km 279) a zonei protejate
ROSCI0022 (”Canaralele Dunării”)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Denumirea științifică și populară a speciei
Alburnus alburnus (oblete)
Abramis brama (platică)
Abramis sapa (cosac cu bot turtit)
Alosa immaculata*(scrumbia de Dunare)
Aspius aspius (avat)
Barbus barbus (mreană)
Bentophilus stellatus (umflatură)
Blicca bjoerkna (batcă)
Carassius gibelio(caras argintiu)
Chondrostoma nasus(scobar)
Cobitis elongatoides* (taenia)(zvârlugă)
Esox Lucius(ştiucă)
Eudontomyzon mariae(chişcar)
Gymnocephalus baloni*(ghiborţul lui Balon)
Hypophthalmichtys molitrix (sânger)
Lepomis gibbosus (biban soare)
Leuciscus idus (vaduviţă)
Lota lota (mihalţ)
Neogobius fluviatilis (guvid de baltă)
Neogobius gymnotrachelus (moacă de namol)
Neogobius kessleri (guvid cu cap turtit)
Neogobius melanostomus (stronghil)
Perca fluviatilis (biban)
Proterorhinus marmoratus (moacă de brădiş)
Pseudorasbora parva (murgoi bălţat)
Pungitius platygaster (pălămida de balta)
Rhodeus amarus*(boarţă)
Romanogobio (albipinnatus) vladykovi (porcusor)
Romanogobio kessleri *(porcuşor de nisip)
Rutilus rutilus (babuşcă)
Sabanejewia bulgarica (Dunăriţă)
Sander lucioperca(şalău)
Silurus glanis (somn european)
Syngnathus abaster (undrea)
Vimba vimba (morunaş)
Total
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Lista speciilor de păsări sălbatice observate în perioada 2010 – 2011 în sectorul
de Dunăre cuprins între localităţile Rasova şi Capidava (inclusiv zonele de mal)
Nr
crt

Denumire
ştiinţifică

Categoria
SPEC

Statutul
European

1

Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax
pygmeus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Anser anser
Tadorna ferruginea
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Accipiter brevipes
Buteo buteo
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Himantopus
himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus cachinnans
Sterna hirundo

Non-SPEC

S

SPEC 1

S

I

II

SPEC 3
SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 2
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPECE
SPEC 1
Non-SPEC
SPEC 2
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC

H
(D)
S
S
S
(D)
R
H
(D)
R
S
(VU)
(S)
(S)
R
S
(VU)
S
(VU)
(D)
(R)
D
(VU)
(S)
VU
(H)
(S)
S
(S)

I
I
I
I

II/2
II/1; III/1
II/2
II/1; III/2

II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III

II

Yes

Non-SPEC

S

I

II

II

Yes

Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPEC
SPEC 2
SPEC 2
SPEC 2
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 2
Non-SPEC
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC

S
(VU)
(S)
VU
(D)
VU
D
(D)
D
S
S
H
(D)
(S)
S
S

I
I

II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
III
III
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Yes

II

Yes

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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Directiva
Păsări

Convenţia
de la Berna

Convenţia
de la Bonn

AEWA

II

Yes

II

Yes

II
II
II
II
II
II
II
II
II
I; II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

CITES

III

I
I
I
I
I
II/1; III/2
I
II/1; III/1
I
I
I
I
I
I
I
I

II/2
I; II/2
II/2
II/2
II/2
II/2
II/2
I
II/2
II/2
I
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II

II

II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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Lista speciilor de păsări sălbatice observate în perioada 2010 – 2011 în sectorul
de Dunăre cuprins între localităţile Rasova şi Capidava (inclusiv zonele de mal)
Nr
crt

Denumire
ştiinţifică

Categoria
SPEC

Statutul
European

Directiva
Păsări

Convenţia
de la Berna

Convenţia
de la Bonn

AEWA

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus
europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos minor
Melanocorypha
calandra
Calandrella
brachydactyla
Galerida cristata
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Motacilla flava
Motacilla alba
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus
phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Hippolais icterina
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita

SPEC 3
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPEC

H
(H)
S
S
S
D
S
(D)
S
(S)

I
I
II/2
III/I
II/2
II/2

II
II
III

II

Yes

SPEC 2

(H)

I

Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPEC

(S)
H
(H)
VU
(D)
(D)
(H)
(H)
S
S
(S)
(S)

SPEC 3

(D)

I

SPEC 3

D

I

SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPECE

(H)
(H)
(H)
H
(D)
(D)
(S)
S
(S)

SPEC 2

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

E

Non-SPEC
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC

I
I

I
I
I

III
III
III
II
II
II

II
II
II
II

II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II

II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II

II

(H)

II

II

(S)
(S)
(D)
S
(S)
S
S
S
S
S
S

II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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I
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Lista speciilor de păsări sălbatice observate în perioada 2010 – 2011 în sectorul
de Dunăre cuprins între localităţile Rasova şi Capidava (inclusiv zonele de mal)
Nr
crt
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Denumire
ştiinţifică
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Certhia familiaris
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius minor
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza hortulana
Miliaria calandra

Categoria
SPEC

Statutul
European

SPEC 3
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 2
Non-SPEC
Non-SPECE
Non-SPEC
Non-SPEC
SPEC 3
SPEC 3
Non-SPEC
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPECE
Non-SPEC
SPEC 2
SPEC 2
SPEC 2

H
S
S
S
S
S
(H)
(D)
S
(S)
(S)
S
D
D
(S)
(D)
S
S
S
D
(H)
(D)
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Directiva
Păsări

I
I
II/2
II/2
II/2
II/2
II/2

I

Convenţia
de la Berna

Convenţia
de la Bonn

II
III
II
II
II
II
II
II

II

III
III
III
II
II
II
III
III
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