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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

 

CFR SA: Compania Naţională a Căilor Ferate, entitatea responsabilă cu gestionarea şi 

administrarea infrastructurii feroviare naţionale 

CLC: CorineLandCover 

CNADNR: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, entitatea 

responsabilă cu gestionarea şi administrarea infrastructurii rutiere naţionale.   

CO:  Monoxid de carbon 

CO2:  Dioxid de carbon 

EA/AA: Evaluare adecvată 

EEA: Agenţia Europeană de Mediu 

EIM/EIA: Evaluarea impactului asupra mediului 

ESM/SEA: Evaluare strategică de mediu 

GIS:  Sistem Geografic Informaţional (Geographical Information System) 

HG:  Hotărâre de guvern 

MMP:  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

MPGT:  Master Plan General de Transport  

MT:  Ministerul Transporturilor  

N2O:  Protoxid de azot 

NOx:  Oxid de azot 

OUG 57/2007: Ordonanta de urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 

nr. 49/2011 

PM2,5/PM10:  Particule fine 

POS-T:  Programul operaţional sectorial pentru transport 

SCI: Sit de importanţă comunitară 

SPA: Arie de protecţie specială avifaunistică 

SOx:  Dioxid de sulf  

TEN-T:  Trans-European Transport Network (Reţeaua transeuropeană de transport)  

UE:  Uniunea Europeană 
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1. Informaţii generale 

Prezenta lucrare reprezintă Studiul de Evaluare Adecvată a efectelor potenţiale asupra ariilor 

naturale protejate de interes comunitar ale Master Planului General de Transport al 

României, promovat de Ministerul Transporturilor (în calitate de titular al Master Planului) 

prin Direcţia Proiecte Asistenţă Tehnică şi susţinut tehnic de către AECOM Ingenieria SRL. 

Studiul a fost elaborat în vederea obţinerii Avizului de mediu pentru realizarea Master Planului 

General de Transport al României. 

Conform Deciziei nr. 145790/23.10.2012 emisă de Ministerul Mediului şi Pădurilor - Direcţia 

Evaluare Impact şi Controlul Poluării, Master Planul se supune procedurii de evaluare de 

mediu, în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe, respectiv procedurii de evaluare adecvată, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi OM nr. 19/2010 pentru aprobarea 

Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

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

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

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

Concluziile prezentului studiu de evaluare adecvată vor fi incluse în Raportul de Mediu. La 

momentul de faţă, Raportul de Mediu pentru Master Planul General de Transport este o 

versiune de lucru care va suferi îmbunătăţiri şi se va dezvolta pe parcursul etapei de definire din 

cadrul procedurii de evaluare de mediu, în funcţie de cerinţele autorităţilor/organizaţiilor 

interesate şi de gradul de definitivare a informaţiilor incluse în Master Planul General de 

Transport. 

La elaborarea prezentului Studiu de evaluare adecvată s-au avut în vedere următoarele 

elemente: 

 Documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de beneficiar: prima variantă de lucru a Master 

Planului General de Transport al României apărută în anul 2012, Versiunea peliminară a 

Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung, apărut în luna august a anului 2013 şi ultima 

versiune apărută în data de 16.04.2014 (Lista proiectelor admise pentru testare în cadrul 

Master Planului Genral de Transport); 

 Coordonate geospaţiale ale proiectelor puse la dispoziţie de consultantul AECOM (pentru 

26 de proiecte aferente scenariului Do Minimum şi pentru 54 de proiecte aferente 

scenariului Do Something) ; 

 Baza de date existentă pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu (EEA - 

http://www.eea.europa.eu/) cu privire la SCI-urile şi SPA-urile desemnate la nivel naţional, 

inclusiv date referitoare la componentele protejate din cadrul acestora; 

 Limitele siturilor de importanţă comunitară şi ale ariilor de protecţie specială avifaunistică, în 

proiecţie Stereo 70 (actualizare 20 octombrie 2011), disponibile pe site-ul Ministerului 

Mediului şi Pădurilor (http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm); 

 Coordonate geospaţiale cu privire la categoriile de utilizare a terenurilor la nivel naţional, 

Corine Land Cover 2006, disponibile pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu; 

 Literatura de specialitate. 

http://www.eea.europa.eu/
http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm
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2. Informaţii privind Planul supus aprobării 

2.1 Informaţii generale privind Planul 

2.1.1 DENUMIREA, DESCRIEREA ŞI OBIECTIVELE PLANULUI 

 

Planul supus evaluării şi aprobării este reprezentat de Master Planul General de Transport al 

României, promovat de Ministerul Transporturilor (în calitate de titular al Master Planului) 

prin Direcţia Proiecte Asistenţă Tehnică şi susţinut tehnic de către AECOM Ingenieria SRL,. 

Rolul Master Planului General de Transport va fi acela de a oferi o strategie de dezvoltare a 

sectorului de transport din România pentru următorii 20 de ani, iar pentru a putea fi valorificat, 

acesta trebuie să ofere soluţii implementabile pentru problemele şi cerinţele sectorului de 

transport din România. 

Master Planul este menit să contribuie la dezvoltarea economică a României într-un mod 

durabil şi nu reprezintă un scop în sine. Rezultatele care vor reieşi din Master Plan sunt 

următoarele: 

 Un plan pe termen lung 2020-2030, care va contribui la dezvoltarea economică a 

României într-un mod durabil; 

 Utilizarea mai eficientă a resurselor financiare în sectorul transporturilor; 

 Conexiuni îmbunătăţite şi, astfel, un comerţ îmbunătăţit cu ţările vecine; 

 O productivitate crescută pentru industria şi serviciile din România şi, implicit, o creştere 

economică mai pronunţată şi un nivel de trai îmbunătăţit; 

 Un sistem de transport durabil (sustenabil). 

Prin Master Planul General de Transport vor fi identificate proiectele şi politicile care vor 

satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din România în următorii 5-15 ani, pentru 

toate modurile de transport, oferind astfel o bază solidă, analitică în alegerea acelor politici şi 

proiecte. 

Obiectivul general al Master Planulului este „Asigurarea condiţiilor pentru crearea unui sistem 

de transport eficient, sustenabil, flexibil şi sigur, preocupare esenţială pentru dezvoltarea 

economică a României”. 

Un sistem eficient de transport reprezintă o importanţă vitală pentru dezvoltarea economică a 

ţării, iar acesta poate fi realizat prin luarea în considerare a următoarelor aspecte: 

 Eficienţă economică: sistemul de transport trebuie să fie eficient din punct de vedere 

economic în ceea ce priveşte operaţiunile de transport, dar şi pentru utilizatori în sine. În 

principal beneficiile din sistemul de transport trebuie să depăşească costurile de transport, 

iar mai mult decât atât, sistemul de transport trebuie să fie astfel configurat încât să permită 

o dezvoltare economică atât la nivel naţional cât şi regional. De asemenea, investiţia trebuie 

să favorizeze şi echitatea faţă de cetăţenii României; 

 Impactul asupra mediului: dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu luarea 

în considerare a efectelor asupra mediului; 
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 Sustenabilitate: ar trebui dezvoltate cu prioritate aşa numitele moduri de transport 

sustenabile, care sunt mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie şi produc 

mai puţine emisii; 

 Siguranţă: investiţiile în sectorul de transport trebuie să producă un sistem de transport mai 

sigur; 

 Finanţare: există un deficit substanţial în finanţarea din sectorul de transport din România. 

Ar trebui examinate politicile tarifare de transport mai eficiente, cum ar fi taxa de utilizator 

drum, în special pentru vehiculele grele. La nivel de proiect, disponibilitatea fondurilor UE 

din fondurile structurale (CF şi ERDF), Facilitatea” Conectarea Europei” (CEF) şi 

parteneriatul public-privat (PPP) vor afecta posibilitatea implementării proiectelor şi astfel 

prioritizarea acestora. 

Obiectivul specific al Master Planulului constă în „Elaborarea unor instrumente de politică a 

transporturilor care să promoveze dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil, cu echilibru 

între modurile de transport, pe care să se bazeze elaborarea POS Transport pentru perioada 

2014-2020 şi alte decizii legate de planificarea optimă a investiţiilor în infrastructura de 

transport”. 

Obiective specifice de mediu ale Master Planulului General de Transport agreate în cadrul 

grupului de lucru special constituit, în data de 13.12.2013, pentru etapa de definitivare a 

proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu sunt: 

 OM1-1. Promovarea proiectelor de investiţii în transporturi care contribuie la realizarea unui 

sistem durabil de transport, cu măsuri de evitare şi reducere a efectelor adverse, cum sunt: 

emisiile de poluanţi în atmosferă, poluarea fonică în zonele urbane şi pe rutele cu circulaţie 

intensă, poluarea apelor şi solului datorată surselor difuze, impactul asupra peisajului şi 

patrimoniului cultural;  

 OM 1-2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sectorul transporturilor;  

 OM 1-3. Protecţia sănătăţii populaţiei prin îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de siguranţă 

a trasportului;  

 OM 1-4. Reducerea impactului asupra biodiversităţii cu asigurarea de măsuri pentru 

protecţia şi conservarea biodiversităţii, cât şi asigurarea coerenţei reţelei naţionale de arii 

naturale protejate. 

O primă variantă de lucru a Master Planului General de Transport al României a fost elaborată 

în anul 2012, reprezentând o sinteză a elementelor iniţiale din cadrul activităţii de pregătire a 

Master Planului, menit să enumere în primul rând obiectivele şi contextul strategic, astfel încât 

să ofere informaţiile necesare demarării procedurii de evaluare de mediu. 

Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung, practic un prim 

draft al Master Planului, a fost publicată în luna august a anului 2013 şi a fost elaborată cu 

scopul de a fi analizată, dezbătută şi perfecţionată. În cadrul acestei versiuni a fost inclus un 

număr de 403 proiecte transmise spre analiză de către autorităţile promotoare. Din aceste 403 

proiecte, consultantul AECOM a selectat un număr de 201 proiecte, celelalte aflându-se la 

momentul respectiv în proces de perfecţionare, de testare în cadrul Modelului Naţional şi de 

evaluare pe baza liniilor directoare propuse de AECOM. 

Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung include două scenarii 

importante, respectiv Scenariul 2020 şi Scenariul 2030, precum şi Scenariul de referinţă, care 

reprezintă situaţia faţă de care vor fi comparate proiectele candidate în cadrul Master Planului. 
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Scenariul de referinţă („Do Minimum”) ia în considerare proiectele care sunt deja în construcţie 

sau pentru care finanţarea este asigurată. Toate cele trei scenarii sunt comparate, de-a lungul 

întregii analize modale, cu scenariul de bază (anul de bază 2011). Anul de bază 2011 a fost 

ales deoarece există date complete referitoare la transportul feroviar de pasageri şi marfă, 

incluzând date provenite din fiecare staţie pentru transportul de pasageri, există date legate de 

marfa transportată pe Dunăre în 2011, iar cel mai recent recensământ naţional a avut loc în 

anul 2011, ceea ce înseamnă că cele mai precise date pentru modelul de transport al anului de 

bază corespund anului 2011. 

 

Scenariul de referinţă („Do Minimum”) inclus în Versiunea preliminară a Master Planului pe 

termen scurt, mediu şi lung 

Proiectele incluse în acest scenariu vor fi implementate cu certitudine, în circumstanţele 

actuale, întrucât acestea se află deja în construcţie sau fac parte dintr-un program ferm şi 

urmează a fi construite, existând astfel un angajament clar de finanţare. Pentru toate proiectele 

incluse în Scenariul de referinţă se presupune că este asigurată întreaga finanţare pentru 

finalizarea acestora, toate avizele necesare fiind obţinute şi implementarea va fi finalizată 

înainte de anul 2015.  

Pentru identificarea proiectelor pentru Master Plan care să fie incluse în Scenariul de Referinţă, 

la momentul elaborării Versiunii preliminare a Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung, 

au avut loc discuţii intense cu promotorii principalelor proiecte şi au fost identificate şi incluse în 

acest scenariu un număr de 117 proiecte. 

În Tabel nr. 2-1 sunt prezentate proiectele din cadrul acestui scenariu, în funcţie de sector şi de 

autoritatea de implementare. Se poate observa că cele mai multe proiecte aparţin sectorului 

rutier (68 din 117), implementate în totalitate de către CNADNR SA, urmate de investiţiile în 

sectorul feroviar (26 din 117), din care 25 vor fi finanţate de către CNCF CFR SA şi unul de 

CN APM SA.  

 
Tabel nr. 2-1 Numărul proiectelor incluse în Scenariul de referinţă („Do Minimum”) în funcţie de 

sector şi de autoritatea de implementare (Versiunea preliminară a Master Planului pe termen 

scurt, mediu şi lung) 

Sector 
Autoritatea 
de implementare 

Aerian Porturi Feroviar Rutier Cai navigabile Total 

Autoritatea Aeronautică Civilă 4 - - - - 4 

CN ACN SA - 1 - 1 3 5 

CN APDF SA - - - 1 1 2 

CN APDM SA - 4 - - - 4 

CN APM SA - 4 1 3 - 8 

CNADNR SA - - - 63 - 63 

CNCF CFR SA - - 25 - - 25 

RA AFDJ Galați - - - - 6 6 

Total 4 9 26 68 10 117 

Sursă: Analiză AECOM asupra fişelor de proiect (Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi 

lung) 

 

Lista proiectele incluse în Scenariul de referinţă din cadrul Versiunii preliminare a Master 

Planului pe termen scurt, mediu şi lung este prezentată în Anexa nr. I. 
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Scenariul 2020 (“Do something”) inclus în Versiunea preliminară a Master Planului pe termen 

scurt, mediu şi lung 

Pentru identificarea proiectelor pentru Master Plan care să fie incluse în Scenariul 2020 (“Do 

something”), la momentul elaborării Versiunii preliminare a Master Planului pe termen scurt, 

mediu şi lung au fost identificate şi incluse în acest scenariu un număr de 86 de proiecte. 

Conform acestui scenariu, strategia pentru 2020 include un număr asumat de proiecte de 

drumuri (9) ce vor extinde reţeaua de autostrăzi cu 40% comparativ cu Scenariul de referinţă, şi 

investiţii considerabile în sectorul de căi ferate prin modernizarea coridoarelor principale ale 

TEN-T de la Bucureşti la Arad şi Timişoara, pentru a se putea atinge viteza de 160 km / h. De 

asemenea, vor exista îmbunătăţiri şi în ceea ce priveşte materialul rulant precum şi modernizări 

ale gărilor. În ceea ce priveşte sectorul căilor navigabile şi porturilor, şi aici situaţia se va 

ameliora, ceea ce va aduce modificări în domeniul transportului de mărfuri. La o scară mai 

redusă, vor exista şi îmbunătăţiri aduse aeroporturilor. 

În Tabel nr. 2-2 sunt prezentate proiectele incluse în această strategie în funcţie de natura 

investiţiei şi de sector. Sunt incluse 86 de proiecte din totalul de 201 selectate din cele 403 

iniţiale. Dintre acestea, sectorul de transport aerian deţine cele mai multe (23), dar multe dintre 

acestea sunt la scară redusă. Proiectele de modernizare deţin ponderea majoră, având un 

număr de 22 din totalul de 86. 

 
Tabel nr. 2-2 Numărul de proiecte incluse în Strategia 2020 (“Do Something”) în funcţie de natura 

investiţiei şi sector (Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung) 

Sector  
Natura investiţiei     

Aerian Intermodal Porturi Feroviar Rutier 
Cai 

navigabile 
Total 

Terminale de mărfuri 2 2 1 - - - 5 

Sisteme de informare şi emitere 
 bilete 

1 - - - - - 1 

Infrastructură 6 4 1 1 - 1 13 

Întreţinere/Reparaţii capitale 
 

- - 1 - - 1 

Modernizări 2 - 12 6 2 - 22 

Aliniamente noi - - - - 9 - 9 

Alte investiţii - - - 5 - - 5 

Terminale de pasageri 5 - - - - - 5 

Politică de transport - - - 1 - - 1 

Staţii de cale ferată 5 - - - - 1 6 

Reabilitări - - - 1 - - 1 

Material rulant (vagoane) - - - 1 - - 1 

Material rulant (dmu) - - - 1 - - 1 

Material rulant (emu) - - - 
 

- 10 10 

Material rulant (locomotive) 2 - - 1 - 1 4 

Siguranţă - - - - - 1 1 

Total 23 6 14 18 11 14 86 

Sursă: Analiză AECOM asupra fişelor de proiect (Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi 

lung) 

 

Lista proiectele incluse în Scenariul 2020 (“Do something”) din cadrul Versiunii preliminare a 

Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung este prezentată în Anexa nr. I. 
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Scenariul 2030 inclus în Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung 

Scenariul 2030 nu a fost abordat pe larg în cadrul Versiunii peliminară a Master Planului pe 

termen scurt, mediu şi lung. În Tabel nr. 2-3 sunt prezentate proiectele din cadrul acestui 

scenariu, în funcţie de sector şi de natura investiţiei. Se poate observa că cele mai multe 

proiecte aparţin sectorului feroviar (26 din 45), din care 14 reprezintă proiecte / programe de 

infrastructură de importanţă naţională, 10 vor fi pentru întreţinere şi reparaţii pentru activele 

existente, iar 2 pentru investiţii în echipamente (de ex. material rulant, nave etc.). Investiţiile în 

sectorul feriviar sunt urmate de investiţiile în sectorul rutier (11 din 45), toate reprezentând 

proiecte / programe de infrastructură de importanţă naţională. 

 
Tabel nr. 2-3 Numărul proiectelor incluse în Scenariul  2030 în funcţie de sector şi de natura 

investiţiei (Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung) 

Natura investiţiei \ Sector Aerian Intermodal Porturi Feroviar Rutier Cai navigabile Total 

Proiecte/Programe de 
infrastructură de importanţă 
 naţională 

1 4 1 14 11 1 32 

Întreţinere şi reparaţii 
pentru activele existente 

- - - 10 - - 10 

Investiţii în echipamente, de 
ex. material rulant, nave 

- - - 2 - 1 3 

Total 1 4 1 26 11 2 45 

Sursă: Analiză AECOM asupra fişelor de proiect(Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi 

lung) 

 

Lista proiectele incluse în Scenariul 2030 din cadrul Versiunii preliminare a Master Planului pe 

termen scurt, mediu şi lung este prezentată în Anexa nr. I. 

 

Versiunea Master Planului analizată în cadrul Studiului de evaluare adecvată 

La  data de 15.04.2014 au fost publicate pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial de Transport următoarele documente, ce se constituie în al doilea draft al 

Master Planului:  

 Ghidul Naţional de Evaluare a Proiectelor  în Sectorul de Transport şi Metodologia  de 

Prioritizare a Proiectelor  din cadrul Master Planului, Volumul 2, Partea B: Ghid de  

Modelare în Transporturi;  

 Ghidul Naţional de Evaluare a Proiectelor  în Sectorul de Transport şi Metodologia  de 

Prioritizare a Proiectelor  din cadrul Master Planului, Volumul 2, Partea C: Ghid privind 

elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc;   

 Raport asupra elaborării modelului;   

 Raport asupra definirii problemelor. 

În data de 16.04.2014 a fost de asemenea publicată Lista proiectelor admise pentru testare în 

MPGT, ce cuprinde un număr total de 530 de proiecte, dintre care 43% aparţin sectorului rutier, 

26% sectorului feroviar, 14% sectorului naval, 16% sectorului aerian şi 2% transportului 

intermodal.  

Conform informaţiilor prezentate pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial de Transport, aceste proiecte admise pentru testare urmează a fi 

împărţite în două categorii: modelabile şi nemodelabile. Ulterior, proiectele modelabile urmează 
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a fi testate în funcţie de două criterii: performaţă economică şi analiză multicriterială, conform 

Ghidului de prioritizare. În urma testării proiectelor cu ajutorul modelului naţional de transport, 

acestea urmează a fi declarate sustenabile sau nesustenabile, după caz şi incluse în strategia 

de finanţare care va însoţi Master Planul General de Transport pentru perioada de programare 

2014-2020, respectiv 2020-2030. Proiectele care sunt sustenabile vor sta la baza aprobării 

Master Planului General de Transport. 

O parte dintre proiectele incluse în acestă listă fac parte Scenariul de referinţă („Do Minimum”) 

inclus în Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung. 

Astfel, pe baza tuturor informaţiilor disponibile, au fost puse la dispoziţie pentru analiză în cadrul 

Studiului de evaluare adecvată următoarele 3 scenarii: 

 Scenariul Do Nothing – situaţia existentă; 

 Scenariul Do Minimum – scenariul de referinţă (proiectele care sunt în curs de 

implementare şi care au finanţarea asigurată); 

 Scenariul Do Something – lista proiectelor ce vor fi implementate în orizonturile de timp 

2020 şi 2030. 

Lista proiectelor incluse în scenariul Do Minimum este prezentată în Anexa nr. II şi conţine un 

număr total de 108 proiecte, din care 2 proiecte (Front de aşteptare pentru desfacere/refacere 

convoaie la confluenţa canalelor navigabile Dunăre-Marea Neagra şi Poarta Albă-Midia 

Năvodari, respectiv Reabilitare DN66 Filiaşi - Petroşani, km 0+000 - km 131+000) se repetă, 

fiind marcate cu roşu în listă, rămând practic 106 proiecte distincte. 

Lista proiectelor incluse în scenariul Do Something este prezentată de asemenea în Anexa nr. 

II, având un număr total de 482 de proiecte împărţite pe 5 sectoare, conform  Tabel nr. 2-4. Din 

cele 482 de proiecte, proiectul cu numărul 183 ce aparţine sectorului rutier din categoria 

variante de ocolire, nu are nume, fiind denumit “Varianta de ocolire” (marcat cu roşu în listă), 

practic rămânând 481 de proiecte distincte. 

 
Tabel nr. 2-4 Numărul proiectelor admise pentru testare în funcţie de sectorul de transport 

(Scenariu Do something - orizonturile de timp 2020 şi 2030) 

Nr. crt. Denumire sector de transport Număr proiecte admise pentru testare 

1 Rutier 205 

2 Feroviar 113 

3 Naval 69 

4 Aerian 83 

5 Intermodal 12 

Total 482 

 

Subliniem faptul că nu toate proiectele în scenariul Do something vor fi incluse în versiunea 

finală a Master Planului General de Transport. 

 

2.1.2 INFORMAŢII PRIVIND MATERIILE PRIME ŞI SUBSTANŢELE SAU PREPARATELE CHIMICE 

UTILIZATE 

Nivelul de detaliere al Master Planului General de Transport nu permite estimarea cantităţilor de 

materii prime, substanţe sau preparate chimice ce vor fi utilizate pentru implementarea tuturor 
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proiectelor incluse în acesta. Acestea vor fi detaliate ulterior la nivelul fiecărui proiect în parte. 

Implementarea proiectelor va presupune utilizarea unor cantităţi importante de pământ, nisip, 

piatră concasată, balast, agregate minerale, beton, mixtură asfaltică, vopselui, carburanţi şi 

combustibili etc. 

Principalele tipuri de proiecte ce fac parte din scenariul Do Minimum se clasifică astfel: 

 construcţie de infrastructură nouă: autostrăzi,variante de ocolire etc; 

 proiecte de întreţinere şi reparaţii pentru activele existente: reabilitări şi modernizări de 

drumuri naţionale, reabilitări şi modernizări ale liniilor şi staţiilor de cale ferată, reabilitare 

pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată, centralizare electronică etc.; 

 proiecte de investiţii în echipamente: achiziţionarea de material rulant, nave etc.; 

 politici de transport. 

Proiecte ce fac parte din scenariul Do Something se clasifică, în funcţie de modul de transport, 

în următoarele categorii de proiecte: 

 Sectorul Rutier: 

 construcţie de infrastructură nouă: autostrăzi, variante de ocolire, poduri şi 

pasaje; 

 întreţinere şi reparaţii pentru activele existente: reabilitări şi modernizări de 

drumuri naţionale, de poduri şi pasaje; 

 Sectorul Feroviar: 

 construcţie/reabilitare infrastructură de cale ferată; 

 îmbunătăţire a serviciilor de transport feroviar de pasageri; 

 infrastructură feroviară portuară; 

 întreţinere şi operare a infrastructurii de cale ferată; 

 modernizare a staţiilor de cale ferată; 

 sisteme de semnalizare, electrificare şi siguranţă feroviară; 

 Sectorul Naval: 

 canale navigabile noi; 

 îmbunătăţirea navigaţiei pe şenalele navigabile; 

 infrastructura portuară în Portul Constanţa; 

 infrastructura portuară pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - 

Midia Năvodari; 

 infrastructura portuară pe Dunărea fluvială; 

 infrastructura portuară pe Dunărea maritimă; 

 proiecte conexe; 

 proiecte de siguranţă, mediu şi asistenţă tehnică; 

 Sectorul Aerian: 

 dezvoltarea infrastructurii aeroportuare; 
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 siguranţa transportului aerian; 

 Sectorul Intermodal: 

 infrastructura de transport intermodal. 

Singurele informaţii disponibile referitoare la acest subiect se referă la sectorul rutier, respectiv  

informaţii referitoare la cantităţile medii de materiale utilizate pentru construcţia unui km de 

autostradă (2x2 benzi relief şes) şi pentru reabilitarea unui km de drum naţional. 

Pentru exemplificare menţionăm următoarele categorii de lucrări necesare pentru construcţia 

unui km de autostradă, respectiv pentru reabilitarea unui km de drum naţional: 

 terasamente; 

 suprastructură drum; 

 scurgerea apelor; 

 siguranţa circulaţiei; 

 lucrări de consolidare; 

 lucrări hidrotehnice; 

 lucrări de protecţia mediului. 

Ţinând cont că în scenariul Do Minimum  se vor construi aproximativ 333 km de autostradă şi 

conform datelor disponibile pentru 1 km de autostradă (2x2 benzi relief şes) vor fi utilizaţi 

aproximativ 108,538.32 mc şi 85,354.6 mp de materii prime şi substanţe sau preparate chimice 

(de exemplu: balast stabilizat cu ciment, structuri de sprijin din beton armat, piatra brută, 

geotextil, pereţi transparenţi (sticlă sau acrilic) pentru reducerea zgomotului pe poduri etc.), 

cantitatea totală de materii prime şi substanţe sau preparate chimice utilizate pentru construcţia 

autostrăzilor incluse în acest scenariu este de aproximativ 36,178,047.68 mc şi 28,450,438.41 

mp. 

În ceea ce priveşte reabilitarea drumurilor naţionale incluse în acest scenariu, lungimea totală a 

acestora este de aproximativ 821,65 km, iar conform datelor disponibile pentru 1 km de drum 

reabilitat vor fi utilizaţi aproximativ 21,707.664 mc şi 17,070.92 mp de materii prime şi substanţe 

sau preparate chimice (de exemplu: balast stabilizat cu ciment, structuri de sprijin din beton 

armat, piatra brută, geotextil, etc.). Astfel cantitatea totală de materii prime şi substanţe sau 

preparate chimice utilizate pentru reabilitarea drumurilor naţionale incluse în acest scenariu este 

de aproximativ 17,836,194.13 mc şi 14,026,393.77 mp. 

Scenariul Do Something presupune construcţia a aproximativ 3,654 km de autostradă, ceea ce 

semnifică, considerând cantităţile prezentate mai sus pentru construcţia unui km de autostradă, 

o cantitate totală de materii prime şi substanţe sau preparate chimice utilizate pentru construcţia 

autostrăzilor incluse în acest scenariu de aproximativ 396,694,954.1 mc şi 311,961,150 mp. 

În ceea ce priveşte reabilitarea drumurilor naţionale incluse în acest scenariu, lungimea totală a 

acestora este de aproximativ 1,872.37 km, şi considerând cantităţile prezentate mai sus pentru 

reabilitarea unui km de drum naţional, cantitatea totală de materii prime şi substanţe sau 

preparate chimice utilizate pentru reabilitarea drumurilor naţionale incluse în acest scenariu este 

de aproximativ 40,644,679.82 mc şi 31,963,000.61 mp. 
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2.2 Localizarea geografică şi administrativă 

Proiectele propuse în cadrul Master Planului General de Transport sunt localizate la nivelul 

întregului teritoriu naţional. 

Scenariul Do Minimum include o listă de 106 de proiecte distincte, din care au fost identificate:  

 7 (6.6 %) proiecte ce nu includ lucrări de construcţii: 1 – sectorul rutier, 2 – sectorul feroviar; 

4 – sectorul naval şi 0 pentru sectorul aerian; 

 31 (29.2 %) de proiecte ce includ lucrări de construcţii, dar nu pot fi localizate spaţial (ca 

urmare a formulării vagi, de ex. proiectul cu codul Wat_007 de la sectorul naval -  

Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii): 2 – sectorul rutier, 14 – sectorul feroviar; 15 

– sectorul naval şi 0 pentru sectorul aerian; 

 68 (64.1 %) de proiecte ce includ lucrări de construcţii şi pot fi localizate spaţial, dintre care 

pentru 26 (24.5 %) ne-au fost puse la dispoziţie trasee indicative, iar pentru 49 (39.6 %) s-a 

realizat o localizare aproximativă pe baza titlului proiectelor: 50 – sectorul rutier, 14 – 

sectorul feroviar; 2 – sectorul naval şi 2 pentru sectorul aerian; 

Scenariul Do Something include o listă de 481 de proiecte distincte, din care au fost identificate:  

 62 (12.9 %) de proiecte ce nu includ lucrări de construcţii: 0 – sectorul rutier, 32 – sectorul 

feroviar; 7 – sectorul naval, 13 - sectorul aerian şi 10 pentru sectorul intermodal; 

 113 (23.5 %) proiecte ce includ lucrări de construcţii, dar nu pot fi localizate spaţial (ca 

urmare a formulării vagi, de ex. proiectul nr. 227 de la sectorul rutier - Reabilitarea a 93 de 

poduri la care trebuie intervenit urgent) : 4 – sectorul rutier, 51 – sectorul feroviar; 57 – 

sectorul naval, 1 - sectorul aerian şi 0 pentru sectorul intermodal; 

 306 (63.6 %) proiecte ce includ lucrări de construcţii şi pot fi localizate spatial, dintre care 

pentru 54 (11.2 %) ne-au fost puse la dispozitie trasee indicative, iar pentru 252 (52.4 %) s-

a realizat o localizare aproximativă: 200 – sectorul rutier, 30 – sectorul feroviar; 5 – sectorul 

naval, 69 - sectorul aerian şi 2 pentru sectorul intermodal. 

Subliniem faptul că pentru o parte importantă a proiectelor traseele puse la dispoziţie reprezintă 

doar trasee indicative, ce pot suferi modificări importante în fazele de proiectare. De asemenea, 

localizările proiectelor (pentru care nu au fost furnizare date în format vectorial de către 

elaboratorul MPGT) realizate pentru scopul acestui studiu, pe baza elementelor din titlurile 

proiectelor, sunt localizări aproximative, şi în acest caz putând apărea modificări semnificative 

la momentul implementării proiectelor individuale. Precizări privind metodologia utilizată pentru 

realizarea acestor localizări aproximative sunt prezentate în secţiunea 4.3.  

În continuare sunt prezentate hărţile cu localizarea traseelor indicative ale proiectelor aferente 

scenariul Do Minimum, precum şi cele din scenariul Do Something, în funcţie de unităţile majore 

de relief, respectiv încadrarea pe teritoriul administrativ al ţării în funcţie de regiunile de 

dezvoltare. 

În ceea ce priveşte proiectele din scenariul Do Minimum, putem estima că 16 (23.5 %) din cele 

68 de proiecte ce includ lucrări de construcţii şi pot fi localizate spatial, sunt localizate în 

regiunea montană a ţării, respectiv un procent de 15.1 % din totalul de 106 proiecte distincte ce 

aparţin acestui scenariu. Cele 16 proiecte aparţin în mare parte sectorului rutier şi într-o măsură 

mai mică celui feroviar, majoritatea lucrărilor fiind reprezentate de construcţii noi de autostrăzi, 

variante de ocolire, modernizări şi reabilitări de drumuri naţionale, precum şi modernizarea unor 

linii şi staţii de cale ferată. 
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Din punct de vedere al încadrării în cadrul regiunilor de dezvoltare ale ţării, se poate observa că 

majoritatea lucrărilor noi de infrastructură (autostrăzi, variantele de ocolire) sunt propuse în 

regiunile de dezvoltare din centrul, vestul şi nord-vestul ţării. 

În ceea ce priveşte proiectele din scenariul Do Something, putem estima că 83 (27.1 %) din 

cele 306 de proiecte ce includ lucrări de construcţii şi pot fi localizate spatial, se găsesc în 

regiunea montană a ţării, respectiv un procent de 17.3 % din totalul de 481 de proiecte distincte 

ce aparţin acestui scenariu. Cele 83 de proiecte aparţin în mare parte sectorului rutier şi aerian, 

şi într-o măsură mai mică celui feroviar.  
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Figura nr. 2-1 Amplasarea proiectelor ce includ lucrări de construcţii, ce pot fi localizate spaţial, în funcţie de unităţile majore de relief - scenariul 

Do Minimum din ultima versiune a MPGT (16.04.2014)  
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Figura nr. 2-2 Amplasarea proiectelor ce includ lucrări de construcţii, ce pot fi localizate spatial, în funcţie de unităţile majore de relief - scenariul 

Do Something din ultima versiune a MPGT (16.04.2014) 
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Figura nr. 2-3 Amplasarea proiectelor ce includ lucrări de construcţii, ce pot fi localizate spaţial, în funcţie de regiunile de dezvoltare ale ţării -  

scenariul Do Minimum din ultima versiune a MPGT (16.04.2014) 
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Figura nr. 2-4 Amplasarea proiectelor ce includ lucrări de construcţii, ce pot fi localizate spaţial, în funcţie de regiunile de dezvoltare ale ţării -  

scenariul Do Something din ultima versiune a MPGT (16.04.2014)
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2.3 Modificările fizice ce decurg în urma implementării Planului 

Proiectele propuse în cadrul Master Planului sunt foarte diverse în ceea ce priveşte natura lor şi 

depind în mare măsură de modul de transport de care aparţin. Modificările fizice ce decurg în 

urma implementării acestor proiecte sunt, de asemenea, foarte variate, şi în mare parte ar 

putea fi grupate în funcţie de categoriile de proiecte aferente fiecărui sector de transport. 

Acestea au fost prezentate în cadrul secţiunii 2.1.2, pentru fiecare sector de transport în parte. 

Modificările fizice decurg în urma activităţilor desfăşurate pentru realizarea diverselor lucrări (de 

construcţie autostrăzi, variante de ocolire, căi ferate, de modernizare drumuri naţionale etc.). 

Informaţii mai detaliate referitoare la acest subiect au fost puse la dispoziţie pentru sectorul 

rutier, respectiv  informaţii referitoare la tipurile de lucrări efectuate pentru construcţia unui km 

de autostradă (2x2 benzi relief şes) şi pentru reabilitarea unui km de drum naţional. 

Pentru exemplificare menţionăm următoarele categorii de lucrări necesare pentru construcţia 

unui km de autostradă, respectiv pentru reabilitarea unui km de drum naţional: 

 terasamente; 

 decopertare, săpături, umpluturi; 

 suprastructură drum; 

 scurgerea apelor; 

 siguranţa circulaţiei; 

 lucrări de consolidare; 

 lucrări hidrotehnice; 

 lucrări de protecţia mediului. 

Ţinând cont de diversitatea proiectelor incluse în cele 2 scenarii ale Master Planului, precum şi 

de nivelul actual de detaliere al acestora, o descriere detaliată a modificărilor fizice ce vor 

surveni ca urmare a implementării tuturor proiectelor nu poate fi realizată la acest moment, ele 

urmând a fi detaliate ulterior la nivelul evaluării fiecărui proiect în parte. 

  

2.4 Resursele naturale necesare implementării Planului 

Aşa cum a fost precizat anterior, implementarea proiectelor ce fac obiectul Master Planului va 

presupune utilizarea unor cantităţi importante de pământ, nisip, piatră concasată, balast, 

agregate minerale etc. În această etapă nu pot fi estimate cu exactitate toate resursele naturale 

necesare implementării Master Planului şi nici cantităţile acestora. 

Resursele naturale necesare implementării fiecărui proiect în parte vor fi detaliate în cadrul 

procedurilor EIM/EA, întrucât diferă de la proiect la proiect şi de la un mod de transport la altul. 

De exemplu, conform studiului de evaluare adecvată pentru “Autostrada Sibiu - Piteşti”, din 

categoria resurselor naturale necesare implementarii proiectului fac parte lemnul, nisipul, 

balastul şi pamântul, toate având caracter regenerabil.  

Conform studiului de evaluare adecvată pentru “Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – 

Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulaţia trenurilor cu viteza 

maxima de 160 km / h, secţiunea Braşov - Sighişoara”, implementarea proiectului nu necesită 
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preluare de apă pe durata execuţiei lucrărilor, nu necesită consum de gaze naturale, iar 

consumul de energie electrică este redus şi se asigură prin grupuri generatoare mobile 

alimentate cu combustibili lichizi. 

 

2.5 Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariilor naturale protejate 

de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea Planului 

Principala resursă ce va fi folosită pentru implementarea proiectelor incluse în Master Planul 

General de Transport, din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar ce ar putea fi 

intersectate de viitoarele proiecte, este reprezentată de suprafeţele de sol, care vor fi ocupate 

temporar în cadrul activităţilor de execuţie a diferitelor lucrări de infrastructură sau definitiv ca 

urmare a construcţiei unor elemente de infrastructură nouă. 

Este recomandabil ca sursele de balast, nisip, agregate minerale etc, necesare pentru 

realizarea proiectelor, să nu fie amplasate în interiorul siturilor Natura 2000. 

 

2.6 Emisii şi deşeuri generate de Plan şi modalitatea de eliminare a acestora 

Problema transportului şi a mediului este paradoxală în natură, deoarece transportul oferă 

beneficii socio-economice semnificative, dar în acelaşi timp prezintă impact asupra mediului. Pe 

de o parte, activităţile de transport sprijină creşterea cererii de mobilitate pentru pasageri şi 

marfă, iar pe de altă parte, activităţile de transport sunt asociate cu un nivel tot mai ridicat al 

externalităţilor de mediu. Acest aspect a atins un nivel la care transportul reprezintă o sursă 

dominantă pentru emisiile celor mai mulţi dintre poluanţi. Principalele externalităţi de mediu 

asociate transportului sunt legate de cauzele, activităţile, capacităţile şi rezultatele sistemelor de 

transport. Relaţia dintre transport şi mediu este, de asemenea, complicată: 

 În primul rând, activităţile de transport contribuie, printre alte cauze antropice şi naturale, 

direct, indirect şi cumulativ la problemele de mediu; în unele cazuri, acestea pot reprezenta 

factorul dominant, în timp ce în altele, rolul lor poate fi marginal şi dificil de stabilit cu 

exactitate; 

 În al doilea rând, activităţile de transport contribuie, la diferite scări geografice, la 

problemele de mediu, de la probleme de nivel local (zgomot şi emisii de CO2) până la cele 

de nivel global (schimbările climatice), nelipsind problemele de nivel 

continental/naţional/regional (smog, ploaie acidă). 

În adiţie faţă de impactul asupra mediului generat de infrastructura de transport în sine, traficul 

şi modurile de transport, procesele economice/industriale ce susţin sistemul de transport 

trebuie să fie luate în considerare. Acestea includ producţia de combustibili, vehicule şi 

materiale de costrucţie, dintre care unele sunt consumatoare foarte mari de energie (de 

exemplu aluminiul), precum şi eliminarea vehiculelor scoase din uz, pieselor şi furnizarea 

infrastructurii. 

Cele mai importante efecte ale transportului asupra mediului se referă la schimbările climatice, 

calitatea aerului, zgomot, calitatea apei, a solului, biodiversitate şi la degradarea terenurilor. 
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2.6.1 EMISII 

Impactul asupra mediului generat de sectorul Transporturi este semnificativ, deoarece acesta 

este un utilizator major de energie, şi consumă cele mai multe resurse de petrol din lume. Acest 

fapt duce la poluarea aerului (incluzând poluarea cu oxizi de azot şi particule), reprezentând 

astfel un contributor semnificativ la schimbările climatice prin emisiile de dioxid de carbon (CO2), 

pentru care sectorul de transport generează cea mai rapidă creştere a acestora. Ca şi 

subsector, transportul rutier aduce cea mai mare contribuţie la încălzirea globală. 

Emisiile de gaze cu efect de seră (dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), 

hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), hexafluorura de sulf (SF6), aerosoli, ozon (O3), 

vapori de apă) reprezintă una dintre principalele cauze ale schimbărilor climatice. 

Conform celui mai recent Inventar Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) al 

României, transmis la începutul anului 2013, contribuţia sectorului Energie la nivelul total al 

emisiilor de gaze cu efect de seră, la nivelul anului 2011, a fost de 69.98 % (cel mai ridicat 

procent), din care un procent de 16.89 % provenea din sectorul Transporturi (Figura nr. 2-5 şi 

Figura nr. 2-6). 

 

Figura nr. 2-5 Contribuţia diverselor sectoare de activitate la nivelul total el emisiilor de gaze cu 

efect de seră, la nivelul anului 2011 (sursa: Raportul Inventarului Naţional al 

Gazelor cu Efect de Sera, transmis în anul 2013) 

 

Figura nr. 2-6 Contribuţia  subsectoarelor de activitate, din cadrul sectorului Energie, la nivelul 

total al emisiilor de gaze cu efect de seră, la nivelul anului 2011 (sursa: Raportul Inventarului 

Naţional al Gazelor cu Efect de Sera, transmis în anul 2013) 
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Conform statisticilor prezentate pe site-ul Comisiei Europene (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) 

cu privire la nivelul total al emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sectorul de transport 

în perioada 1990 – 2011, pentru România se observă că nivelul total al emisiilor a scăzut în 

anul 2011 la aproximativ jumătate comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990. În ceea ce 

priveşte nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate la nivelul Uniunii Europene (media 

celor 27 de ţări membre, până la nivelul anului 2011), se observă de asemenea un trend 

descrescător, însă diferenţa dintre anul 2011 şi anul de bază este de aproximativ 20 %. 

În ceea ce priveşte media emisiilor de dioxid de carbon per kilometru generate de autoturismele 

noi într-un anumit an, conform aceleiaşi surse menţionate mai sus, la nivelul anului 2011 în 

România media emisiilor de dioxid de carbon per kilometru generate de autoturismele noi a fost 

de 140.7 g CO2 / km.  

 

Figura nr. 2-7 Nivelul total al emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sectorul de transport, 

perioada 1990 – 2011 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc210&

plugin=1) 

 

În ceea ce priveşte calitatea aerului, autovehiculele, motoarele navelor marine, locomotivele şi 

avioanele reprezintă surse de poluare ce generează emisii de gaze şi particule în suspensie, ce 

afectează calitatea aerului provocând daune sănătăţii umane. Poluanţii atmosferici toxici sunt 

asociaţi cu cancerul, boli cardiovasculare, respiratorii şi neurologice. 

Conform Institutului de Fizica Atmosferei, German Aerospace Center, influenţa transportului 

rutier şi naval scade odată cu înălţimea, dar traficul aerian influenţează atmosfera în nivelurile 

de zbor, ceea ce semnifică până la aproximativ 12 km înălţime. Emisiile provenite de la navele 

marine conduc la creşterea poluării aerului peste oceane. Din acest punct de vedere acestea 

reprezintă singura sursă locală, şi prin urmare, joacă un rol important. 
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În momentul de faţă în România sectorul rutier este cel mai important element din sistemul de 

transport românesc (incluzând transportul de pasageri şi mărfuri) şi totodată este cel mai 

poluant având o contribuţie semnificativă la totalul emisiilor în atmosferă (NOx, pulberi in 

suspensie, COVNM, metale grele). 

Lipsa investiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere, a lucrărilor pentru 

întreţinerea, modernizarea şi reparaţilor capitale ale căilor ferate, fac ca vitezele medii de 

călătorie să fie scăzute iar durata călătoriei lungă, acest lucru contribuind la un consum ridicat 

de combustibil şi la cantăţi mari de emisii în atmosferă, cu efecte negative directe asupra 

calităţii aerului. 

Proiectele propuse în cadrul scenariului Do Something ale Master Planului General de 

Transport pentru sectorul feroviar, conţin o serie de măsuri pentru ca acest tip de transport să 

devină competitiv cu transportul rutier (sporirea vitezei de transport, reducerea duratei 

călătoriei, imbunătăţirea condiţiilor de transport, creşterea gradului de  accesibilitatea pentru 

mai multe regiuni din ţară, electrificarea liniilor de cale ferate etc.). 

Prin implementarea proiectelor propuse de Master Planul General de Transport vor fi luaţi în 

considerare o serie de factorii care pot influenţa variaţia emisiilor de poluanţi în atmosferă 

rezultaţi din traficul rutier: 

 dezvoltarea economică a zonei respective; 

 costurile asociate combustibililor utilizaţi şi pentru întreţinerea autoturismelor; 

 cererea şi oferta de autoturisme; 

 taxele/impozitul perceput pentru autoturisme; 

 necesitatea de mobilitate individuală; 

 existenţa variantelor ocolitoare a zonelor urbane aglomerate; 

 îmbunătăţirea tehnologică a vehiculelor şi posibilitatea utilizării combustibililor alternativi; 

 aplicarea sistemelor inteligente de transport (aplicaţii avansate care, fără a fi dotate cu 

inteligenţă propriu-zisă, vizează să ofere servicii inovatoare privind modurile de transport şi 

gestionarea traficului); 

 ineficienţa sau lipsa serviciilor publice de transport în comun; 

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

 

2.6.2 DEŞEURI 

Deşeurile asociate sectorului de transport pot fi generate atât în faza de construcţie cât şi în 

faza de operare a infrastructurii de transport, în funcţie de modul de transport (rutier, feroviar, 

naval, aerian şi intermodal). 

În comparaţie cu activităţile de tip industrial, activităţile şi infrastructura de transport nu pot fi 

considerate surse importante de generare a deşeurilor. Principalele grupe de deşeuri asociate 

sectorului de transport sunt: 

 Deşeurile generate în timpul construcţiei/reabilitării/modernizării/întreţinerii infrastructurii de 

transport şi a facilităţilor aferente: deşeuri de beton, cărămizi, resturi ceramice; deşeuri 

lemnoase, din sticlă, din plastic; deşeuri de asfalt, gudroane şi produse gudronate; resturi 
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metalice; resturi din excavaţii - pământ, pietre, pietriş; deşeuri de materiale izolante;  

amestecuri de deşeuri de construcţii şi demolări. 

La nivel naţional nu există o evidenţă strictă a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, 

principalele cauze fiind reprezentate de: inexistenţa unor reglementări legislative specifice 

pentru aceste tipuri de deşeuri, precum şi de faptul că deţinătorii acestor tipuri de deşeuri sunt 

dificil de identificat de către autorităţile de mediu, fiind operatori economici al căror profil de 

activitate nu necesită deţinerea unei autorizaţii de mediu. Singurele informaţii existente sunt 

cele privind cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări colectate de la populaţie, care sunt 

raportate anual de către operatorii de salubritate.   

Coform informaţiilor prezentate pe site-ul Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/), în anul 2011 

a fost realizat un studiu privind “Managementul deşeurilor provenite din construcţii şi demolări în 

UE – cerinţe ce rezultă din Directiva Cadru privind Deşeurile şi evaluarea situaţiei pe termen 

mediu”. Potrivit acestui studiu, România se află printre ţările care nu au raportat cantităţile de 

deşeuri provenite din construcţii şi demolări. 

Conform Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, 2014 – 2020, deşeurile provenite din 

construcţii şi demolări pot fi inerte, nepericuloase sau contaminate cu diferite substanţe 

periculoase, şi de aceea este recomandată colectarea obligatorie separată a acestora. 

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări, clasificate ca periculoase pot conţine: azbest, 

metale grele, vopseluri, adezivi, lemn tratat, sol contaminat, materiale cu PCB. Deşi aceste 

cantităţi sunt mici comparativ cu totalul deşeurilor de acest tip, generatorii (constructorii) trebuie 

să aplice măsuri speciale pentru gestionarea acestora într-un mod adecvat fără a aduce 

prejudicii mediului sau sănătăţii populaţiei. Conform aceluiaşi raport, în ceea ce priveşte 

structura deşeurilor municipale generate în România, ȋn perioada 2006 – 2010, procentul 

deţinut de deşeurile provenite din acest sector a fost de aproximativ 7,05 % din totalul de 

deşeuri municipale generate în perioada respectivă. 

 Deşeuri generate în perioada de operare a infrastructurii de transport: 

 Baterii şi acumulatori auto uzaţi 

Conform Rapoartelor privind starea mediului, în perioada 2009 – 2012 în România a fost 

colectată o cantitate de 249,862.85 tone de baterii şi acumulatori, iar în cazul bateriilor portabile 

s-a înregistrat o creştere treptată, ajungându-se de la 12.45 tone în 2009 la 312.08 tone în 

2012. Distribuţia acestora pe ani şi categorii este prezentată în graficele de mai jos. 

http://ec.europa.eu/
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Figura nr. 2-8 Evoluţia cantităţilor de baterii portabile şi industriale colectate în perioada 2009-

2012 

 

Figura nr. 2-9 Evoluţia cantităţilor de baterii auto colectate în perioada 2009-2012 

 

 Autovehicule scoase din uz 

Conform Rapoartelor privind starea mediului, în România, la nivelul anului 2011, au fost atinse 

următoarele obiective privind vehiculele scoase din uz: 

- reutilizarea şi valorificarea a 86.80% din masa medie pe vehicul; 

- reutilizarea şi reciclarea a 82.90% din masa medie pe vehicul. 

Începând cu 1 ianuarie 2015, operatorii economici vor fi obligaţi să asigure realizarea 

următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: 

- reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate 

vehiculele scoase din uz; 

- reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate 

vehiculele scoase din uz. 
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Numărul vehiculelor scoase din uz colectate şi pentru care au fost emise certificate de 

distrugere în perioada 2006 – 2011 a înregistrat o tendinţă crescătoare, datorată în principal 

Programului de Înnoire a Parcului Auto – RABLA. Cel mai număr de vehicule scoase din uz într-

un an a fost înregistrat în 2010, respectiv 197,445 de unităţi. 

 

 

Figura nr. 2-10 Evoluţia numărului de vehicule scoase din uz, colectate şi pentru care au fost 

emise certificate de distrugere în perioada 2006 – 2011 

 

 Nave scoase din uz 

Majoritatea navelor maritime, la sfârşitul perioadei de funcţionare, sunt scoase din uz şi  

dezmembrate în instalaţii care utilizează metode cu efecte semnificative asupra mediului şi 

sănătăţii. 

La scoaterea din uz a navelor care arborează sub pavilion românesc trebuie să se respecte 

prevederile propunerii Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului  din 20 noiembrie 2013  privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE. 

În prezent, România nu mai deţine flotă maritimă, iar toţi operatorii pe Dunăre sunt companii 

private. La nivel naţional, există doar 1,500 de ambarcaţiuni înmatriculate (de tip barje, 

remorchere-împingătoare şi cabotiere), iar responsabili pentru scoaterea din uz sunt persoanele 

fizice sau juridice înregistrate ca proprietari ai navei. 

 

 Anvelope uzate 

Conform Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, 2014 – 2020, din datele statistice pe 

care le deţine Ministerul Economiei, la nivelul anului 2011 s-au colectat 60 mii tone de anvelope 

uzate, din care: 75 % au fost coprocesate în fabricile de ciment, 20 % au fost valorificate 

material prin reciclare, iar restul de 5 % au fost refolosite ca atare (diguri, ţarcuri, garduri de 

protecţie etc.). 

 

 Uleiuri uzate 

Conform Rapoartelor privind starea mediului, cantitatea totală de uleiuri proaspete introdusă pe 

piaţă în anul 2011 la nivel naţional a fost de cca. 60,733.75 tone, iar cantitatea totală de ulei 

uzat colectată, valorificată şi eliminată, în acelaşi an, a fost de cca. 20,587.9364 tone. Informaţii 

strict legate de uleiurile uzate provenite din activitatea de transport nu sunt disponibile. 
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Figura nr. 2-11 Evoluţia cantităţii de uleiuri uzate colectată, valorificată şi eliminată în anii 2010 şi 

2011 

 

 Alte tipuri de deşeuri generate în timpul funcţionării diverselor obiective (depouri 

CFR, centre de întreţinere drumuri, parcări, aeroporturi, porturi etc.) 

Aceste obiective, care generează diverse categorii de deşeuri funcţie de specificul activităţii, 

funcţionează din punct de vedere al protecţiei mediului în baza autorizaţiei de mediu şi  trebuie 

să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Transportul deşeurilor se 

realizează numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform 

legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ 

eliminare. 

Transportul de deşeuri periculoase şi substanţe periculoase nu are impact asupra mediului 

decât în situaţia în care apar accidente în care sunt implicate mijloacele de transport sau în 

cazul în care apar scurgeri accidentale în timpul transportului. Aceste tipuri de accidente sunt 

imprevezibile în termeni de timp, loc, tip sau intensitate. Componentele principale care sunt 

afectate şi, în anumite circumstanţe, pot avea efecte negative de lungă durată, în funcţie de 

substanţă/deşeul transportat, sunt : aerul, solul/subsolul şi apa (de suprafaţă şi subterană). 

Întreţinerea necorespunzătoare a infrastructurii de transport, calitatea structurii acestora ar 

putea determina creşterea cantităţii de deşeuri asociate activităţii de transport (deşeuri rezultate 

în special din activităţile de reparaţie şi intretinere a vehiculelor de transport, de exemplu uleiuri 

uzate, anvelope, baterii uzate etc.).  

Implementarea proiectelor propuse de Master Planul General de Transport poate influenţa în 

mod pozitiv practicile legate de gestionarea deşeurilor provenite în urma activităţilor de 

transport. 

 

2.6.3 ZGOMOT 

Zgomotul asociat sectorului de transport, ce provine de la circulaţia autovehiculelor, operaţiunile 

desfăşurate în porturi, aeroporturi şi gări feroviare, afectează sănătatea umană, printr-o creştere 

a riscului de boli cardiovasculare, hipoacuzie, boli psihice, boli endocrine, etc. De asemenea, 

creşterea nivelului de zgomot prezintă un impact negativ asupra mediului urban, reflectat în 

valorile terenurilor şi pierderea terenurilor productive. 

Conform studiului „Mediul European. Starea şi Perspectiva 2010 - Sinteză” elaborat de Agenţia 

Europeană de Mediu, aproximativ 40 % din populaţia care trăieşte în cele mai mari oraşe din 
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UE- 27 poate fi expusă pe termen lung, nivelurile medii de zgomot de trafic rutier depăşind 55 

dB, şi pe timp de noapte, aproape 34 de milioane de persoane pot fi expuse pe termen lung la 

nivelurile medii de zgomot rutier de peste 50 dB. Ghidurile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

(OMS) pentru zgomotul de noapte pentru Europa recomandă ca oamenii să nu fie expuşi la 

zgomot de noapte mai mare de 40 dB. Nivelul de zgomot pe timp de noapte de 55 dB, descris 

ca “pericol crescând pentru sănătatea publică”, ar trebui să fie considerat ca un obiectiv 

intermediar în situaţiile în care realizarea ghidurilor nu este fezabilă. 

La nivel naţional, ca urmare a prevederilor Directivei nr. 2002/49/EC a Parlamentului şi 

Consiliului European, transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului ambiant, este necesară realizarea hărţilor strategice de zgomot, astfel: 

 începând cu anul 2007 a început realizarea acestor hărţi pentru: aglomerările cu mai mult 

de 250.000 de locuitori, drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de 

treceri de autovehicule pe an, căile ferate principale care au un trafic mai mare de 60.000 de 

treceri de trenuri pe an, aeroporturile civile care au un trafic mai mare de 50.000 de mişcări 

de aeronave pe an şi porturi aflate în aglomerări cu mai mult de 250.000 de locuitori; 

 începând cu anul 2012 a început realizarea acestor hărţi pentru toate aglomerările, inclusiv 

pentru aeroporturile şi porturile situate în interiorul acestora, precum şi pentru drumurile 

principale şi căile ferate principale. 

Realizarea hărţilor strategice pentru infrastructura de transport este în sarcina unităţilor aflate în 

subordinea sau sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi, care au în 

administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare aflate în administrarea lor. 

În baza informaţiilor obţinute din aceste hărţi de zgomot se elaborează planurile de acţiune care 

includ măsurile de reducere şi gestionare a zgomotului. 

Sectorul transporturi are o contribuţie importantă la poluarea fonică, având în vedere rezultatele 

studiilor privind influenţa poluării sonore asupra sănătăţii populaţiei realizate la nivel naţional 

(Raport Naţional Privind Starea Mediului – Anul 2011), ceea ce este confirmat şi de informaţiile 

furnizate de hărţile strategice de zgomot. 

 

Sectorul Rutier 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale este responsabilă pentru realizarea 

hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului în 

localităţile în care s-au constatat depăşiri ale valorilor admise pentru drumurile principale care 

au un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule pe an. 

Principalele rezultate ce reies în urma acestor hărţi strategice de zgomot sunt: 

 sursa de zgomot care afectează zonele marilor aglomerări urbane este traficul rutier 

(inclusiv autovehiculele din transportul public), urmată de zonele industriale; 

 procentul persoanelor deranjate de zgomotul produs de traficul rutier din zone 

rezidenţiale cu trafic intens este de două ori mai mare decât cel din zone rezidenţiale cu 

trafic redus. 

 

Sectorul Feroviar 

CNCF”CFR”SA, gestionar al căilor ferate, are responsabilitatea de a realiza hărţi strategice de 

zgomot pentru căile ferate principale cu mai mult de 30,000 de treceri de trenuri/an, hărţi de 

conflict, inclusiv planuri de acţiune aferente acestora, pentru asigurarea/ stabilirea 
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managementului de reducere a zgomotului generat de transportul feroviar. Tronsoanele de cale 

ferată cu un trafic mai mare de 30,000 treceri de trenuri /an, pentru care au fost realizate aceste 

hărţi de zgomot sunt prezentate în tabelul următor. 

 
Tabel nr. 2-5 Distanţa maximă aproximativă (faţă de axul căii ferate), exprimată în metri, până la 

care se produc depăşiri ale nivelului de zgomot de peste 55 dB (pe timp de zi), respectiv 50 dB (pe 

timp de noapte) 

Nr. 
crt 

Denumire tronson Lzsn (zi – seară - noapte) Ln (noapte) 

1 Bucuresti Nord – Post 5 300 250 

2 Post 5 - Ramura Baneasa 400 250 

3 
Ramura Baneasa - Depoul Bucuresti 
Triaj 

450 400 

4 Depoul Bucuresti Triaj - Chitila 350 250 

5 Chitila - Brazi 400 400 

 

Zgomotul produs de traficul feroviar afectează populaţia prin expunerea la un nivel peste 

valoarea maximă admisă pe timp de zi şi pe timp de noapte, în lungul căii de rulare dar şi în 

zona depourilor. 

 

Sectorul Naval 

CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi (CN APDM SA Galaţi) şi CN 

Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APM SA Costanţa) au obligativitatea să 

întomească hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru porturile Galaţi, Brăila şi 

Constanţa.  

Conform datelor disponibile în raportul Hărţii Strategice de zgomot a Portului Galaţi, în ceea ce 

priveşte expunerea populaţiei şi clădirilor la zgomotul industrial produs de port în regim Lszn şi 

Lnoapte, din analiza datelor obţinute se observă faptul că nu există persoane expuse la nivel de 

zgomot peste limita admisă.  

De asemenea, conform raportului Elaborarea hărţilor de zgomot şi a planurilor de acţiune 

destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Brăila (Hârşova, Turcoaia, 

Măcin, Gura Arman), precum şi Hărţilor Strategice de zgomot ale Portului Constanţa, nivelul de 

zgomot din porturi se resimte în special în incinta portuară, neavând impact asupra sănătăţii 

populaţiei (suprafeţele expuse la valori peste 65 dB(A) (Lzsn) şi respectiv 55 dB(A) (Ln) sunt în 

mare parte în interiorul zonei industriale). 

 

Sectorul Aerian 

Regia autonomă aeroportuară are obligativitatea să întomească hărţile strategice de zgomot şi 

planurile de acţiune pentru aeroporturi.  

Conform Hărţilor Strategice de zgomot pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, 

populaţia este afectată de zgomotul produs de traficul aerian prin expunerea la un nivel de 

peste 60 dB(A) în timpul zilei şi de peste 50 dB(A) pe timp de noapte. 

 

Populaţia va fi în continuare deranjată de zgomotul produs de creşterea traficului rutier în 

zonele urbane (ca urmare a lipsei autostrăzilor şi variantelor de ocolire care determină 

direcţionarea traficului spre zonele periurbane). 
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Realizarea hărţilor strategice de zgomot pentru infrastructura de transporturi (porturi, 

aeroporturi, drumuri rutiere, căi ferate) – proiect inclus în scenariu Do minimum – va permite 

identificarea zonelor unde nivelul de zgomot depăşeste valoarea limită admisă şi  stabilirea unor 

măsuri de reducere a impactului datorat poluării fonice asupra receptorilor sensibili. 

 

2.7 Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru implementarea 

Planului 

Master Planul General de Transport cuprinde o serie de proiecte care vor fi implementate în 

orizonturile de timp 2015 (scenariul Do Minimum), respectiv 2020 şi 2030 (scenariul Do 

Something). În scenariul Do Minimum au fost identificate 68 (64,1 %) de proiecte ce includ 

lucrări de construcţii şi pot fi localizate spaţial, dintre care pentru 26 (24,5 %) ne-au fost puse la 

dispoziţie trasee indicative, iar pentru 49 (39,6 %) s-a realizat o localizare aproximativă: 50 – 

sectorul rutier, 14 – sectorul feroviar; 2 – sectorul naval şi 2 pentru sectorul aerian.  

În scenariul Do Something 306 (63,6 %) proiecte includ lucrări de construcţii şi pot fi localizate 

spaţial, dintre care pentru 54 (11,2 %) ne-au fost puse la dispoziţie trasee indicative, iar pentru 

252 (52,4 %) s-a realizat o localizare aproximativă: 200 – sectorul rutier, 30 – sectorul feroviar; 

5 – sectorul naval, 69 - sectorul aerian şi 2 pentru sectorul intermodal. 

În tabelele următoare sunt prezentate suprafeţele de teren ce vor fi ocupate permanent şi 

temporar de către proiectele incluse în cele două scenarii, în funcţie de codul şi categoria de 

utilizare a terenului respectiv, conform Corine Land Cover 2006. Metodologia prin care au fost 

calculate suprafeţele ocupate permanent şi temporar de proiecte este prezentată în secţiunea 

4.3.  

 
Tabel nr. 2-6 Suprafeţele de teren ocupate permanent sau temporar, în funcţie de codul şi 

categoria de utilizare a terenului, în scenariul Do Minimum 

Codul şi categoria de utilizare a terenului 
Suprafaţa de teren 
ocupată permanent 

(ha) 

Suprafaţa de teren 
ocupată temporar (ha) 

112 - Localitati - Spatii construite discontinue 654.26 775.10 

121 - Zone industriale sau comerciale 275.29 238.80 

122 - Drumuri, cai ferate si spatii aferente acestora 197.13 139.30 

123 - Porturi 1.10 1.68 

131 - Exploatari minerale 3.46 5.84 

132 - Rampe de deseuri 13.35 16.47 

141 - Spatii verzi 1.82 2.78 

142 - Facilitati de agerement si sport 4.48 5.90 

211 - Zone arabile neirigate 2359.74 2069.44 

221 - Vii 87.60 96.46 

222 - Livezi 35.27 31.35 

231 - Pasuni 348.14 327.75 

242 - Tipare complexe de cultivare 137.38 146.83 

243 - Zone ocupate in mare parte de agricultura cu 
suprafete semnificative de vegetatie naturala 

226.87 197.28 

311 - Paduri de foioase 242.82 318.46 

312 - Paduri de conifere 12.60 21.40 

313 - Paduri mixte 36.03 45.02 
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Codul şi categoria de utilizare a terenului 
Suprafaţa de teren 
ocupată permanent 

(ha) 

Suprafaţa de teren 
ocupată temporar (ha) 

321 - Pasuni naturale 0.90 5.03 

324 - Zone de tranzitie dintre padure si arbusti 45.62 39.25 

331 - Plaje 1.81 2.03 

411 - Mlastini 80.67 93.34 

511 - Rauri 189.96 3607.58 

512 - Lacuri 22.58 18.04 

523 - Mare, Ocean 0.62 0.69 

Total 4979.51 8205.82 

 
Tabel nr. 2-7 Suprafeţele de teren ocupate permanent sau temporar, în funcţie de codul şi 

categoria de utilizare a terenului, în scenariul Do Something 

Codul şi categoria de utilizare a terenului 
Suprafaţa de teren 
ocupată permanent 

(ha) 

Suprafaţa de teren 
ocupată temporar 

(ha) 

112 - Localitati - Spatii construite discontinue 5066.59 4883.99 

121 - Zone industriale sau comerciale 1038.30 858.73 

122 - Drumuri, cai ferate si spatii aferente acestora 211.59 158.12 

123 - Porturi 24.57 17.73 

124 - Aeroporturi 3.47 2.63 

131 - Exploatari minerale 41.01 44.82 

132 - Rampe de deseuri 22.17 19.19 

133 - Zone in constructie 14.01 13.00 

141 - Spatii verzi 30.78 23.51 

142 - Facilitati de agerement si sport 33.47 31.62 

211 - Zone arabile neirigate 14764.85 11922.91 

213 - Orezarii 22.82 5.71 

221 - Vii 628.50 533.09 

222 - Livezi 684.35 568.02 

231 - Pasuni 2964.18 2466.09 

242 - Tipare complexe de cultivare 1552.51 1360.44 

243 - Zone ocupate in mare parte de agricultura cu suprafete 
semnificative de vegetatie naturala 

1625.27 1350.02 

311 - Paduri de foioase 3284.70 2850.93 

312 - Paduri de conifere 437.31 385.63 

313 - Paduri mixte 666.04 606.63 

321 - Pasuni naturale 135.83 129.00 

322 - Vegetatie arbustiva, lande 1.55 1.61 

324 - Zone de tranzitie dintre padure si arbusti 399.55 342.32 

331 - Plaje 24.54 18.87 

332 - Stancarii 1.95 2.16 

333 - Zone cu acoperire slaba a vegetatiei 22.88 19.14 

411 - Mlastini 242.48 205.57 

511 - Rauri 586.00 14231.18 

512 - Lacuri 237.25 197.72 

523 - Mare, Ocean 2.80 21.22 

Total 34771.31 43271.61 
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2.8 Serviciile suplimentare solicitate de implementarea Planului 

La nivel de strategie, nu există servicii suplimentare solicitate de implementarea Master Planului 

General de Transport, nu va fi necesară dezafectarea unor construcţii existente, 

dezafectarea/reamplasarea de conducte sau linii electrice existente, căi ferate sau orice alt fel 

de obiectiv. 

Dacă ne referim la proiectele incluse în Master Plan, atunci ar trebui să identificăm acele 

proiecte care presupun astfel de servicii suplimentare (dezafectarea/reamplasarea de conducte, 

linii de înaltă tensiune etc., mijloacele de construcţie necesare), respectiv modalitatea în care 

accesarea acestor servicii suplimentare ar putea afecta integritatea ariilor naturale protejate de 

interes comunitar. 

Ţinând cont de diversitatea, multitudinea şi gradul de detaliere al proiectelor ce sunt incluse în 

Master Plan, la momentul de faţă este dificil de estimat care vor fi exact serviciile suplimentare 

solicitate de implementarea proiectelor incluse în Master Plan. Aceste servicii ar putea apărea 

în cadrul proiectelor ce presupun, de exemplu, constructia de noi lucrări de infrastructură 

rutieră, electrificarea unor linii de cale ferată, modernizarea unor staţii de cale ferată, extinderea 

capacităţii de operare a unor porturi, construirea unor terminale de pasageri în cadrul 

aeroporturilor existente, unde ar putea fi necesară dezafectarea unor construcţii existente, 

dezafectarea/reamplasarea de conducte sau linii electrice existente, căi ferate sau orice alt fel 

de obiectiv.  

 

2.9 Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării Planului şi eşalonarea 

perioadei de implementare a Planului 

Master Planul General de Transport este conceput pentru a oferi o strategie clară de dezvoltare 

a sectorului de transport din România pentru următorii 5-15 ani. Pentru a putea fi valorificat, 

rolul Master Planului este acela de a oferi soluţii implementabile pentru problemele şi cerinţele 

sectorului de transport din România. 

Master Planul va identifica proiectele şi politicile care vor răspunde cel mai bine nevoilor de 

transport ale României în următorii 5 -15 ani, pentru toate modurile de transport, furnizând astfel 

o bază analitică solidă pentru alegerea unor asemenea politici şi proiecte. 

Conform Raportului de Mediu al Master Planului General de Transport, durata planului va fi de 

15 ani, iar programul de proiecte va dura mai mult decât perioada de implementare. Acest lucru 

se datorează faptului că proiectele mari de transport durează de obicei 10 ani de la începere 

până la implementare, impactul acestora fiind uneori chiar pe mai mult de 50 de ani. 

La momentul de faţă calendarul de implementare al proiectelor prioritizate nu a fost încă definit. 

 

2.10 Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării Planului 

Proiecte incluse în Master Planul General de Transport se împart, în principal, în funcţie de 

natura investiţiei în:  

 Proiecte/programe de infrastructură de importanţă naţională;  

 Proiecte de întreţinere şi reparaţii pentru activele existente;  

 Proiecte de investiţii în echipamente, de ex. material rulant, nave;  
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 Politici de transport, etc. 

Principalele activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării diferitelor proiecte incluse 

în Master Planul General de Transport, pot fi, în funcţie de sectorul de transport, următoarele: 

 Sectorul rutier – ca urmare a proiectelor de infrastructură nouă (autostrăzi, variante de 

ocolire): 

 îmbunătăţirea activităţilor de transport de pasageri şi marfă; 

 apariţia unor benzinării;  

 spaţii de servicii; 

 spaţii de cazare; 

 centre industriale/comerciale noi. 

 Sectorul feroviar:  

 îmbunătăţirea activităţilor de transport de pasageri şi marfă; 

 spaţii de servicii; 

 spaţii de cazare; 

 centre industriale/comerciale noi. 

 Sectorul naval:  

 îmbunătăţirea activităţilor comerciale; 

 îmbunătăţirea activităţilor de transport de pasageri şi marfă; 

 îmbunătăţirea activităţilor conexe. 

 Sectorul aerian: 

 îmbunătăţirea activităţilor de transport de pasageri şi marfă; 

 spaţii de servicii; 

 spaţii de cazare; 

 centre industriale/comerciale noi. 

 Sectorul intermodal: 

 îmbunătăţirea modalităţilor de transport între mai multe moduri de transport (rutier, 

feroviar, aerian); 

 îmbunătăţirea activităţilor conexe. 

 

2.11 Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera 

impact cumulativ cu Planul care este în procedură de evaluare şi care 

poate afecta ariile naturale protejate de interes comunitar 

Master Planul General de Transport al României va identifica acele proiecte şi politici care vor 

satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din România, care urmează a fi 

implementate în următorii 5-15 ani, pentru toate modurile de transport. Practic va include o serie 

de proiecte de diferită amploare, de la proiecte ce presupun construcţie de infrastructură nouă 
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de transport, până la proiecte ce presupun lucrări de modernizare, reabilitare, consolidare a 

unor active existente (drumuri naţionale, linii de cale ferată, consolidări de maluri etc.). 

Principalele planuri şi programe existente, propuse sau aprobate, ce ar putea genera impact 

cumulativ cu Master Planul General de Transport, afectând astfel ariile naturale protejate de 

interes comunitar, sunt cele din domeniul energetic (în special energia provenită din surse 

regenerabile), precum şi planurile de apărare împotriva inundaţiilor. 

În ceea ce priveşte sectorul energetic, la nivel naţional au fost elaborate o serie de strategii şi 

planuri, dintre cele mai importante putând fi menţionate Stretgia Energetică a Românei, Planul 

Naţional de Acţiune în domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) 2010-2020-2030, 

Programul privind producerea energiei din SRE: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro. 

Proiectele aferente acestor planuri pot implica construcţia de hidrocentrale, microhidrocentrale, 

parcuri eoliene, linii electrice etc, proiecte ce ar putea avea efecte semnificative asupra ariilor 

naturale protejate.  

De asemenea, la nivel regional, există o serie de planuri de apărare împotriva inundaţiilor, ce 

presupun printre altele protecţia infrastructurii de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice. 

Având în vedere că Master Planul General de Transport include o serie de proiecte ce vizează 

infrastructura portuară pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia 

Năvodari, îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi-Brăila, apărări de maluri 

Canalul Sulina etc., acestea ar putea produce efecte cumulative cu proiectele incluse în 

planurile şi programele menţionate anterior.  
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3. Informaţii privind ariile naturale protejate de interes 

comunitar afectate de implementarea Master Planului 

3.1 Informaţii generale privind reţeaua Natura 2000 în România 

 

Reţeaua Natura 2000 este o reţea de zone naturale protejate creată în anul 1992, constituită la 

nivel european, care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale 

de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci şi pentru menţinerea 

acestor bogăţii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-

economice. 

Reţeaua Natura 2000 a fost instituită în baza a 2 Directive ale Uniunii Europene care 

reglementează modul de selectare, desemnare şi protecţie a siturilor: Directiva Păsări (1979) şi 

Directiva Habitate (1992). Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/ 2007 aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011 transpune în legislaţia românescă cele două Directive 

europene. 

Din cele nouă regiuni biogeografice ale Uniunii Europene, în România se găsesc cinci, ţara 

noastră având cel mai mare număr de astfel de regiuni: 

 Continentală - cuprinde zonele centrale, sudice şi nord-estice, în majoritate agricole; 

 Alpină - cuprinde munţii Carpaţi, unde trăieşte aproape jumătate din populaţia de 

carnivore mari a Europei (urs, lup, râs); 

 Panonică - include câmpiile aride din vestul României; 

 Stepică - cuprinde relieful de şes din partea sud-estică şi zonele umede din Delta 

Dunării şi Marea Neagră; 

 Pontică - se întinde pe ţărmurile vestice ale Mării Negre şi în partea estică a Deltei 

Dunării. 

În anul 2007, România a desemnat 381 de situri Natura 2000, dintre care 108 arii de protecţie 

specială avifaunistică (SPA-uri - 11,89 % din suprafaţa ţării) şi 273 situri de importanţă 

comunitară (SCI-uri - 13,21% din suprafaţa ţării), suprafaţa totală a propunerilor de situri Natura 

2000 (SCI + SPA) fiind, la acel moment, de 17,84 % din suprafaţa ţării. 

Această suprafaţă a fost extinsă în anul 2011 la 530 de situri Natura 2000, astfel, până în 

momentul de faţă, în România fiind desemnate 148 de SPA-uri, a căror suprafaţă totală 

reprezintă 3.694.394,291 ha (15,5 % din suprafaţa ţării) şi 382 de SCI-uri, însumând o suprafaţă 

de 4.152.152,607 ha (17,42 % din suprafaţa ţării). Reţeaua Natura 2000 a ajuns să cumuleze în 

momentul de faţă un procent de aproximativ 22 % din suprafaţa ţării (Figura nr. 3-1). 
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Figura nr. 3-1 Ponderea suprafeţei siturilor Natura 2000 din teritoriul naţional la nivelul anilor 2007 

şi 2011 

 

Conform Formularelor Standard  Natura 2000 actualizate la nivelul anului 2011, siturile de 

importanţă comunitară (SCI) din ţara noastră se găsesc majoritatea în regiunea biogeografică 

continentală (51 %), urmată de regiunea alpină (28 %) şi cea stepică (11 %), cele mai puţine 

fiind regăsite în regiunea pontică (Figura nr. 3-2). 

 

Figura nr. 3-2 Ponderea SCI-urilor în funcţie de regiunea biogeografică (conform Formularelor 

Standard actualizate la nivelul anului 2011) 

 
 

Cele mai multe arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) se găsesc, de asemenea, în 

bioregiunea continentală (42 %), urmată de cea stepică (28 %) şi cea alpină (17 %), cele mai 

puţine fiind regăsite în regiunea pontică, respectiv marin pontică (Figura nr. 3-3).  
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Figura nr. 3-3 Ponderea SPA-urilor în funcţie de regiunea biogeografică (conform Formularelor 

Standard actualizate la nivelul anului 2011) 

 

În ceea ce priveşte clasele de habitate întâlnite la nivelul siturilor Natura 2000 din ţară, conform 

Formularelor Standard  Natura 2000, cea mai bine reprezentată clasă de habitate la nivelul SCI-

urilor este clasa păşunilor ameliorate (14 % din suprafaţa totală a SCI-urilor), cele mai puţin 

reprezentative fiind: zone marine, golfuri (8 habitate de acest gen întâlnite la nivelul SCI-urilor), 

lagune costiere, estuare (2 habitate), mlaştini, păşuni şi stepe sărăturate (1 habitat) (Figura nr. 

3-4). 

Cele mai des întâlnite clase de habitate la nivelul SPA-urilor sunt: păşuni ameliorate, culturi 

extensive de cereale, alte tipuri de terenuri (inclusiv oraşe, sate, drumuri, mine, situri industriale) 

şi alte terenuri arabile (fiecare ocupând un procent de 11 %), urmate de clasa pădurilor de 

foioase (10 %) şi corpuri de apă continentale (curgătoare sau stătătoare - 9 %). De asemenea, 

clasele cele mai puţin reprezentative sunt: lagune costiere, estuare (2 habitate de acest gen 

întâlnite la nivelul SPA-urilor), mlaştini, păşuni şi stepe sărăturate (1 habitat) şi zone marine, 

golfuri (1 habitat) (Figura nr. 3-5). 
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Figura nr. 3-4 Ponderea claselor de habitate la nivelul SCI-urilor (conform Formularelor Standard actualizate la nivelul anului 2011) 
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Figura nr. 3-5 Ponderea claselor de habitate la nivelul SPA-urilor (conform Formularelor Standard actualizate la nivelul anului 2011
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3.2 Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar ce pot fi afectate 

de Master Plan 

Pentru identificarea siturilor Natura 2000 potenţial afectate de implementarea Master Planului a 

fost realizată o analiză pentru fiecare din cele trei scenarii ale MPGT (Do nothing, Do minimum 

şi Do something). În cadrul analizei au fost incluse următoarele date: 

 Elementele de infrastructură de transport existente, ce fac obiectul Master Planului, pentru 

domeniile aerian, naval, feroviar şi rutier (scenariul Do nothing); 

 Proiectele propuse în cadrul scenariilor Do minimum şi Do something ce includ lucrări de 

construcţii şi au putut fi localizate spaţial pe domeniile aerian, naval, feroviar şi rutier; 

 Baza de date existentă pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu (EEA - 

http://www.eea.europa.eu/) cu privire la SCI-urile şi SPA-urile desemnate la nivel naţional şi 

elementele protejate în cadrul acestora; 

 Limitele siturilor Natur 2000, în proiecţie Stereo 70 (format shapefile); 

 Suprafeţele proiectelor aeriene, navale, feroviare şi rutiere vectorizate, în proiecţie Stereo 

70 (format shapefile). 

Trebuie menţionat că scenariul Do nothing reflectă situaţia actuală, ce nu a mai fost inclusă în 

analiza scenariilor Do minimum şi Do something (infrastructura actuală de transport nu se 

regăseşte în cele două scenarii). 

Această analiză s-a realizat pe două planuri, respectiv: 

1. Identificarea elementelor de infrastructură de transport considerate în cele 3 scenarii, care 

intersectează SCI-uri şi SPA-uri; 

2. Identificarea proiectelor de infrastructură de transport incluse în scenariile Do minimum şi 

Do something, care nu intersectează siturile Natura 2000, dar al căror traseu indicativ se 

găseşte la distanţe mai mici de 1 km de limitele SCI-urilor şi SPA-urilor.  

 

3.2.1 IDENTIFICAREA PROIECTELOR ALE CĂROR TRASEE INDICATIVE INTERSECTEAZĂ SITURI 

NATURA 2000 

Identificarea numărului de proiecte ale căror trasee indicative intersectează situri Natura 2000 

poate fi realizată doar pentru scenariile Do minimum şi Do something, în cazul scenariului Do 

nothing neputând discuta de „proiecte”.  

Numărul de proiecte ce intersectează siturile Natura 2000 pentru fiecare sector sunt prezentate 

în tabelele următoare. Cele mai multe proiecte ce intersectează situri Natua 2000 aparţin 

sectorului rutier. De menţionat este şi faptul că, atât în cazul scenariului Do minimum, cât şi în al 

scenariului Do something, niciun proiect aerian propus nu va intersecta situri Natura 2000. 

   
Tabel nr. 3-1 Numărul de proiecte pentru fiecare scenariu care vor intersecta SCI-uri 

Scenariu 
Nr. proiecte ce intersectează SCI Nr. 

proiecte 
total Naval Feroviar Rutier Aerian 

Do minimum 2 5 23 0 30 

Do something 2 17 121 0 140 
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Tabel nr. 3-2 Numărul de proiecte pentru fiecare scenariu care vor intersecta SPA-uri 

Scenariu 
Nr. proiecte ce intersectează SPA Nr. 

proiecte 
total Naval Feroviar Rutier Aerian 

Do minimum 2 4 16 0 22 

Do something 2 11 95 0 108 
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Figura nr. 3-6 Scenariul Do nothing (situaţia actuală) faţă de siturile Natura 2000 
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Figura nr. 3-7 Localizarea proiectelor aferente scenariului Do minimum faţă de siturile Natura 2000 
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Figura nr. 3-8 Localizarea proiectelor aferente scenariului Do something faţă de siturile Natura 2000 
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Numărul de situri de importanţă comunitară pe suprafaţa cărora există în prezent elementele de 

infrastructură de transport ce fac obiectul prezentului Master Plan, sau care vor fi intersectate 

de proiectele incluse în scenariile Do minimum şi Do something este prezentat în Tabel nr. 3-3. 

De asemenea, în acelaşi tabel sunt redate şi valori ce prezintă numărul de habitate şi numărul 

total de specii existente în cadrul SCI-urilor intersectate de elementele celor trei scenarii. 

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

intersectate de cele 3 scenarii 

Nr. 
crt. 

Scenariu 
Nr. SCI 

intersectate 
Nr. SCI 

România 
Nr. 

habitate 

Nr. 
habitate 
România 

Nr. total 
specii 

Nr. specii 
România 

1 Do nothing 225 

383 

72 

74 

153 

159 2 Do minimum 51 68 94 

3 Do something 164 72 105 

 

În toate cele 383 de SCI-uri desemnate la nivel naţional se regăsesc 74 de habitate Natura 

2000. În siturile de importanţă comunitară intersectate de  elementele existente de infrastructură 

ce fac obiectul acestui Master Plan sau de proiectele propuse în cadrul scenariilor Do minimum 

şi Do something, se regăseşte mare din parte din aceste habitate (Figura nr. 3-9). 

 

Figura nr. 3-9 Ponderea habitatelor posibil a fi afectate pe fiecare scenariu 

 

Din habitatele şi speciile protejate în cadrul siturilor de importanţă comunitară din reţeaua 

ecologică Natura 2000, o parte sunt habitate şi specii prioritare. Prin analiza setului de date pe 

baza fiecăruia dintre cele trei scenarii, reiese faptul că, în situaţia existentă, din totalul de SCI-

uri intersectate, aproximativ 56.4% conţin habitate prioritare şi 30.2% conţin specii prioritare. 

Pentru scenariul Do minimum, din totalul de 51 SCI-uri intersectate, 45% conţin habitate 

prioritare şi 31% conţin specii prioritare, în timp ce pentru scenariul Do something, habitate 

prioritare se găsesc în 77.4% din SCI-uri, iar specii prioritare sunt în 6.1% din situri. Numărul de 

SCI-uri intersectate care conţin habitate şi specii prioritare este prezentat, pe scenarii, în Tabel 

nr. 3-4. 
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Tabel nr. 3-4 Numărul total de SCI-uri intersectate de cele 3 scenarii, care conţin habitate şi specii 

prioritare 

Nr. crt.          Scenariu 
Nr. SCI intersectate 
care conţin habitate 

prioritare 

Nr. SCI intersectate 
care conţin specii 

prioritare 

1 Do nothing 127 68 

2 Do minimum 23 16 

3 Do something 127 10 

 

Din totalul celor 72 habitate protejate existente în cele 225 SCI-uri intersectate, 12, din care 4 

habitate prioritare, se regăsesc doar în siturile intersectate de elementele existente de 

infrastructură de transport ce fac obiectul proiectului. În cazul scenariului Do minimum, un sigur 

habitat prioritar se regăseşte doar în SCI-urile intersectate de proiectele propuse, în timp ce 

pentru scenariul Do something, se regăsesc doar în SCI-urile intersectate doar 13 habitate, 

dintre care 5 prioritare. Ţinând cont de aceste considerente, se poate aprecia faptul că 

habitatele respective prezintă un grad foarte ridicat de ameninţare.  

 
Tabel nr. 3-5 Habitate care se regasesc doar in SCI-urile intersectate separat, pe fiecare scenariu 

Scenariu 

Habitate care se regasesc doar in SCI-urile 
intersectate 

Neprioritare Prioritare 

Do nothing 

1210 1150* 

1410 2340* 

2110 31A0* 

2160 9530* 

2190 

 
3130 

3140 

29D0 

Do minimum  31A0* 

Do something 

1210 1150* 

1410 9530* 

2110 2130* 

2160 2340* 

1130 31A0* 

2190 91Q0* 

3130  

92D0  

 

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

protecţie. În Figura nr. 3-10 este reprezentat grafic numărul de specii, pe grupuri, prezente în 

SCI-urile intersectate în cadrul celor 3 scenarii, raportat la numărul total de specii pe grupuri 

prezente în SCI-urile din România. Astfel, se poate observa că, în toate cele trei scenarii, cele 6 

specii protejate de amfibieni de pe teritoriul României sunt prezente în proporţie de 100% în 

SCI-urile intersectate în prezent (Do nothing) sau ce ar putea fi intersectate (Do minum, Do 

something), de elemenetele de infrastructură de transport. În cazul scenariului Do nothing, 

aceeaşi situaţie este şi pentru speciile de reptile, peşti şi de mamifere protejate.  

Ponderea şi numărul de specii, pe grupuri, prezente în SCI-urile intersectate în cadrul celor 3 

scenarii, raportat la numărul total de specii pe grupuri prezente în SCI-urile din România este 

prezentată grafic în figura de mai jos (Figura nr. 3-10). 
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Figura nr. 3-10 Ponderea şi numărul de specii, pe grupuri, prezente în SCI-urile intersectate în 

cadrul celor 3 scenarii, raportat la numărul total de specii pe grupuri prezente în SCI-urile din 

România 
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La nivelul României, prin reţeaua ecologică Natura 2000 au fost desemnate 148 de arii de 

protecţie specială avifaunistică (SPA). Din totalul acestora, pe suprafaţa a 129 SPA-uri există 

deja elementele de infrastructură de transport ce fac obiectul prezentului Master Plan, în 

interiorul cărora se protejează 309 specii avifaunistice, din cele 310 prezente în Directiva Păsări 

şi prezente în SPA-urile din România.  

 
Tabel nr. 3-6 Numărul total de SPA-uri şi specii avifaunistice protejate prin SPA-urile intersectate 

de cele 3 scenarii 

Nr. 
crt. 

Scenariu 
Nr. SPA 

intersectate 
Nr. SPA 
România 

Nr. specii 
avifaunistice în 

SPA intersectate 

Nr. specii 
avifaunistice 

România 

1 Do nothing 129 

148 

309 

310 2 Do minimum 25 242 

3 Do something 94 279 

 

3.2.2 IDENTIFICAREA ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT CONSIDERATE ÎN 

SCENARIILE DO MINIMUM ŞI DO SOMETHING, CARE SUNT LOCALIZATE ÎNTR-O ZONĂ DE 1 

KM DE LA LIMITA SCI-URILOR ŞI SPA-URILOR, EXCLUZÂNDU-SE CELE DEJA 

INTERSECTATE 

În scenariile Do minimum şi Do something, există proiecte care se realizează în imediata 

apropiere a unor situri Natura 2000, excluzându-le pe cele considerate deja în analiza 

prezentată în secţiunea anterioară, privind siturile care sunt interesectate de proiectele de 

infrastructură de transport. Deşi acestea nu intersectează efectiv suprafaţa unor situri Natura 

2000, există posibilitatea afectării componentelor naturale protejate în interiorul siturilor aflate în 

imediata apropiere. S-a considerat ca zonă în care proiectele nu intersectează siturile Natura 

2000, dar pot afecta componentele protejate în interiorul acestora, o zonă „buffer” de 1 km faţă 

de limitele ariilor protejate.  

În Tabel nr. 3-7 şi Tabel nr. 3-8 este prezentat numărul de proiecte de infrastructură de 

transport localizate la mai puţin de 1 km faţă de cele mai apropiate situri de importanţă 

comunitară şi arii de protecţie specială avifaunistică. Şi în această situaţie, cea mai mare 

pondere o au proiectele ce au în vedere elemente de infrastructură rutieră.  

  
Tabel nr. 3-7 Numărul de proiecte pentru fiecare scenariu care vor intersecta SCI-uri 

Scenariu 

Nr. proiecte ce se află la < 1 km faţă de 
SCI-uri 

Nr 
proiecte 

total Naval Feroviar Rutier Aerian 

Do minimum 2 5 8 0 15 

Do something 1 5 22 0 28 

 

Tabel nr. 3-8 Numărul de proiecte pentru fiecare scenariu care vor intersecta SPA-uri 

Scenariu 

Nr. proiecte ce se află la < 1 km faţă 
de SPA-uri 

Nr 
proiecte 

total Naval Feroviar Rutier Aerian 

Do minimum 0 4 3 0 7 

Do something 2 2 10 0 14 

 

Numărul total de situri de importanţă comunitară care se află în interiorul zonei de 1 km faţă de 

proiectele prezentate în scenariile Do minimum şi Do something este prezentat în Tabel nr. 3-9. 
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De asemenea, în acelaşi tabel sunt redate şi valori ce prezintă numărul de habitate şi numărul 

total de specii existente în cadrul respectivelor SCI-urilor. 

 
Tabel nr. 3-9 Numărul total de SCI-uri, habitate şi specii de floră şi faună protejate prin SCI-urile 

aflate într-o zonă de 1 km faţă de cele mai apropiate proiecte 

Nr. 
crt. 

Scenariu 

Nr. SCI 
aflate la < 1 
km faţă de 
proiecte 

Nr. SCI 
România 

Nr. 
habitate 

Nr. 
habitate 
România 

Nr. total 
specii 

Nr. specii 
România 

1 Do minimum 14 
383 

30 
74 

43 
159 

2 Do something 29 39 51 

 

Prin analiza setului de date pe baza fiecăruia dintre cele trei scenarii, reiese faptul că, pentru 

scenariul Do minimum, din totalul de SCI-uri aflate într-o zonă de 1 km faţă de limitele celor mai 

apropiate proiecte, aproximativ 64.2% conţin habitate prioritare şi 35.7% conţin specii prioritare. 

Pentru scenariul Do minimum, din totalul de 29 SCI-uri aflate într-o zonă de 1 km faţă de limitele 

celor mai apropiate proiecte, 62% conţin habitate prioritare şi 10.3% conţin specii prioritare. 

Numărul de SCI-uri intersectate care conţin habitate şi specii prioritare este prezentat, pe 

scenarii, în Tabel nr. 3-10. 

 

Tabel nr. 3-10 Numărul total de SCI-uri aflate într-o zonă de 1 km faţă de limitele celor mai 

apropiate proiecte, care conţin habitate şi specii prioritare 

Nr. crt.          Scenariu 
Nr. SCI care conţin 
habitate prioritare 

Nr. SCI care conţin specii 
prioritare 

2 Do minimum 9 5 

3 Do something 18 3 

 

Din totalul speciilor situate în cele 14 SCI-uri aflate la mai puţin de 1 km faţă de locaţia 

proiectelor propuse pentru scenariul Do minimum, sunt 6 specii de plante, 4 de amfibieni, 3 de 

reptile, 9 de peşţi, 8 de nevertebrate şi 13 mamifere. Dintre acestea, specii prioritare sunt: 

Callimorpha quadripunctaria (nevertebrate), Canis lupus (mamifere), Osmoderma eremita 

(nevertebrate), Rosalia alpina (nevertebrate), Ursus arctos (mamifere). 

Din cele 148 SPA-uri desemnate la nivel national, 7 sunt localizate la mai puţin de 1 km faţă de 

proiectele din scenariul Do minimum şi 8 faţă cel proiectele scenariului Do something. În 

interiorul acestora se protejează 168, respective 133 de specii de păsări.  

 
Tabel nr. 3-11 Numărul total de SPA-uri şi specii avifaunistice protejate prin SPA-urile aflate într-o 

zonă de 1 km faţă de limitele celor mai apropiate proiecte, care conţin habitate şi specii prioritare 

Nr. 
crt. 

Scenariu 

Nr. SPA 
aflate la < 1 
km faţă de 
proiecte 

Nr. SPA 
România 

Nr. specii 
avifaunistice în 

SPA-uri 

Nr. specii 
avifaunistice 

România 

2 Do minimum 7 
148 

168 
310 

3 Do something 8 133 
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3.3 Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau 

habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata 

vecinătate a Planului, menţionate în formularele standard ale ariilor 

naturale protejate de interes comunitar 

În prezent la nivel naţional nu există date complete cu privire la prezenţa şi localizarea speciilor 

şi habitatelor Natura 2000 la nivelul reţelei Natura 2000. Au fost derulate şi sunt în continuare în 

derulare numeroase proiecte ce vizează cartarea habitatelor şi inventarierea siturilor Natura 

2000, însă acestea nu acoperă integral reţeaua. De asemenea raportările realizate în baza 

cerinţelor Articolului 12 al Directivei Păsări şi Articolului 17 al Directivei Habitate nu sunt în 

prezent complete şi nu oferă o imagine completă la nivelul siturilor Natura 2000. 

Deoarece este nevoie de o abordare unitară în cadrul studiului de evaluare adecvată, a fost 

posibilă utilizarea doar a acelor resurse geospaţiale care acoperă uniform şi integral teritoriul 

naţional.  

Astfel a fost realizată o analiză a zonelor sensibile din interiorul şi vecinătatea siturilor Natura 

2000, mai exact a acelor categorii de utilizare a terenurilor (idenificate pe baza Corine Land 

Cover 2006) care au potenţialul de a găzdui un număr ridicat de specii/habitate Natura 2000. 

Clasele de sensibilitate s-au stabilit pe baza ponderii de reprezentare a numărului de habitate şi 

specii de interes comunitar pe diferitele tipuri de utilizare a terenului din interiorul fiecărui sit 

Natura 2000 (câte specii pot fi regăsite în fiecare poligon aparţinând unei clase de utilizare a 

terenului1 din interiorul siturilor Natura 2000). Clasele utilizate sunt: Lipsă sensibilitate (0% din 

totalul speciilor), Mică (Mică (0,01 – 24,9%), Moderată (25 – 49,9%), Mare (50 – 74,9%), Foarte 

mare (75 – 100%). Detalii privind metodologia de determinare a sensibilităţii sunt prezentate în 

secţiunea 6.2. 

În figurile următoare sunt prezentate traseele şi locaţiile indicative ale proiectelor incluse în 

scenariile Do minimum şi Do something ce au putut fi localizate în raport cu zonele sensibile 

identificate în interiorul SCI-urilor şi SPA-urilor.  

 

                                                

1
 Conform Corine Land Cover 
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Figura nr. 3-11 Localizarea proiectelor în raport cu zonele de sensibilitate din SCI – Scenariul Do minimum 
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Figura nr. 3-12 Localizarea proiectelor în raport cu zonele de sensibilitate din SPA – Scenariul Do minimum 
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Figura nr. 3-13 Localizarea proiectelor în raport cu zonele de sensibilitate din SCI – Scenariul Do something 



AECOM            EPC CONSULTANŢÂ DE MEDIU 

Studiu de Evaluare Adecvată pentru Master Planul General de Transport 

 

66 

 
Figura nr. 3-14 Localizarea proiectelor în raport cu zonele de sensibilitate din SPA – Scenariul Do something 
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3.4 Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei 

acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi 

distribuţia acestora 

Speciile şi habitatele potenţial afectate în siturile interesectate sau învecinate cu proiectele de 

tranport corespund întegului spectru taxonomic ce face obiectul potecţiei în siturile Natura 2000. 

Speciile potenţial afectate aparţin totodata majorităţii spectrului funcţional: producători primari, 

ierbivore, insectivore, carnivore sau organisme parazite, fiind reprezentate deopotrivă de specii 

acvatice şi terestre.  

Habitatele şi speciile de interes comunitar reprezintă componente cheie ale siturilor Natura 

2000 atât din punct de vedere al rolului funcţional, al reprezentativităţii sau al unicităţii.  

Dat fiind numărul mare de specii şi habitate potenţial afectate, o descriere detaliată a funcţiilor 

ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar pentru fiecare din siturile potenţial 

afectate este dificil de realizat la acest nivel de planificare strategică. 

Ne vom rezuma aici la sublinierea faptului că fiecare din habitatele şi speciile de interes 

comunitar potenţial afectate au un rol important în menţinerea integrităţii structurale şi 

funcţionale ale siturilor ce le găzduiesc precum. 

Nevertebratele joacă un rol esenţial în funcţionarea ecosistemelor datorită pe de o parte 

regimului de hrană (acoperind toate gradele de consumatori – primari şi secundari), pe de altă 

parte datorită plurivalenţei ecologice. Unele sunt polenizatori (ex: speciile de lepidopterele), 

altele sunt fitofage, iar altele sunt primar fitofage şi secundar detritofage.  

Ca pradă, nevertebratele reprezintă o sursă trofică atât pentru alte nevertebrate cât şi pentru 

amfibieni, păsări şi mamifere insectivore (ex: chiroptere). Majoritatea speciilor de nevertebrate 

prezintă un grad ridicat de stenoecie (preferinţe mai mult sau mai puţin stricte de habitat, hrană, 

condiţii locale etc.), ceea ce le face vulnerabile la dereglările condiţiilor de viaţă şi la degradarea 

habitatelor. Astfel, prezenţa unor specii de nevertebrate constituie un indicator al gradului de 

sănătate a habitatului populat de către acestea.  

Peştii reprezintă o caracteristică importantă a majorităţii ecosistemelor acvatice din punct de 

vedere al rolului lor ecologic, incluzând impactul direct asupra populaţiilor pradă şi impactul 

indirect asupra altor caracteristici biotice şi abiotice ale ecosistemului, precum şi din punct de 

vedere al valorii socio-economice. 

Peştii pot fi omnivori, erbivori, insectivori, planctivori, piscivori şi, totodată, reprezintă sursa 

principală de hrană pentru multe organisme, atât terestre cât şi acvatice. Aceştia ţin sub control 

alte populaţii prin consumul de microorganisme şi plancton. Există o interdependenţă între 

plantele care eliberează oxigen în apă, necesar peştilor pentru a respira, şi peştii care elimină 

diverse substanţe din sistemul lor (în procesul de defecaţie), ce fertilizează plantele, iar atunci 

când acesţia mor substanţele nutritive din corpurile lor ajută plantele în procesul de dezvoltare. 

De asemenea, peştii reprezintă o importantă sursă de hrană pentru o multitudine de specii de 

păsări. 

Unele specii de peşti au un rol important ca indicatori biologici pentru apele în care trăiesc, 

constituind buni indicatori ai efectelor pe termen lung al presiunilor antropice. 

Speciile migratoare de peşti efectuează deplasări de-a lungul cursurilor râurilor pentru a-şi 

depune icrele, iar regimul de curgere şi temperatura apei reprezintă factori importanţi în 

dezvoltarea larvelor în fazele incipiente. 
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Amfibienii şi reptilele joacă un rol major în reţelele trofice, atât ca prădători cât şi ca pradă. 

Speciile potenţial afectate sunt în principal reprezentate de consumatori de insecte sau 

mamifere mici. Când populaţiile de amfibieni sunt abundente, acestea pot consuma cantităţi 

semnificative de organisme pradă, servind la limitarea exploziilor populaţionale. Larvele tritonilor 

şi a unor specii de broaşte sunt prădători importanţi în bălţi şi alte corpuri de apă şi influenţează 

abundenţa şi diversitatea comunităţilor de nevertebrate acvatice, precum şi a altor specii de 

amfibieni. Ca pradă, herpetofauna reprezintă o resursă trofică importantă pentru mamifere mici 

şi medii, păsări sau alte specii de amfibieni şi reptile. 

Speciile de amfibieni şi reptile sunt sensibile în principal la dereglări de habitat. Ca urmare a 

dependenţei de variabilele de habitat, amfibienii sunt consideraţi buni indicatori ai sănătăţii 

mediului. Pielea amfibienilor are un coeficient de permeabilitate ridicat, absorbind substanţele 

toxice din apă, aer şi sol. Ciclul de viaţă complex al amfibienilor necesită habitate favorabile 

pentru ouă, larve şi adulţi.  

Pentru cea mai mare parte a amfibienilor şi reptilelor deplasarea între habitate este necesară. 

Ambele grupe desfăşoară migraţii – în cazul amfibienilor au fost identificate două perioade de 

migraţie: de primăvară, către habitatele de reproducere şi de toamnă, către habitatele de 

hibernat, în timp ce în cazul reptilelor există adesea două etape de deplasare, una în timpul 

verii când masculii se dispersează în habitat şi una de toamnă, când ambele sexe se 

aglomerează în apropierea hibernaculelor. Acest lucru înseamnă că atât pentru amfibieni cât şi 

pentru reptile sunt necesare habitate de calitate (atât cele tranziţionale cât şi cele de rezidenţă). 

Mai mult, aproape toate speciile de herpetofaună au capacitate redusă de dispersie şi adesea 

nu se pot deplasa către habitate alternative, atunci când cel prezent este degradat. 

Păsările ocupă multe niveluri în cadrul lanţului trofic şi ca şi alte organisme vii, păsările 

contribuie la menţinerea nivelurilor sustenabile ale populaţiilor pradă şi ale speciilor prădătoare 

şi, după moarte, asigură hrana pentru necrofagi şi descompunători. Multe păsări sunt 

importante în reproducerea plantelor prin intermediul serviciilor lor ca polenizatori sau 

distribuitoare de seminţe, precum şi pentru contribuţia lor la ţinerea sub control a populaţiilor de 

rozătoare. Păsările asigură, de asemenea, resurse critice pentru numeroşi paraziţi specifici 

pentru care sunt gazdă. Unele păsări sunt considerate specii cheie deoarece prezenţa lor (sau  

dispariţia din) într-un ecosistem afectează în mod indirect alte specii. 

Conform Sekercioglu, 2006, principalele funcţii ecologice asigurate de păsări sunt reprezentate 

de: 

 Servicii de reglare: împrăştiere de seminţe (în cazul speciilor frugivore), polenizare (specii 

nectarivore), controlul dăunătorilor (specii de păsări ce se hrănesc cu specii de nevertebrate 

şi vertebrate), îndepărtarea cadavrelor (specii necrofage); 

 Servicii suport: depunerea nutrienţilor (specii acvatice), servicii de „modelare” a 

ecosistemelor (specii care sapă cavităţi). 

Mamiferele mici  joacă un rol important în ecosisteme, atât prin contribuţia la diversitatea vieţii, 

cât şi ca prădători, care consumă în special nevertebrate, material vegetal, alte mamifere, 

precum şi ca pradă pentru mamifere de talie medie şi mare, păsări (în special pentru păsări 

răpitoare) şi şerpi. Prin această interacţiune cu alte grupe de animale, micromamiferele 

influenţează reţelele trofice şi controlează nivelurile populaţionale ale prădătorilor, insectelor şi a 

speciilor-gazdă pentru paraziţi.  

Carnivorele de talie medie (mezocarnivorele) facilitează fluxul de nutrienţi prin conectarea 

ecosistemelor adiacente şi ocupă un loc unic în reţelele trofice care nu poate fi ocupat de alte 

animale, cum ar fi dispersia directă a seminţelor sau consumarea animalelor care dispersează 
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seminţe. De asemenea, ca şi în cazul altor specii de prădători, mamiferele de talie medie 

controlează nivelurile populaţionale ale speciilor pradă – mamifere de talie mică, reptile, 

amfibieni şi păsări. 

Carnivorele de talie mare reprezintă specii de vârf ale piramidei trofice, fiind considerate specii 

cheie în funcţionarea ecosistemelor şi implicit în menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor. 

Aceste specii au un rol important în ecosistem prin controlul “top-down”, pe care îl exercită pe 

teritorii întinse asupra populaţiilor pradă. Astfel, prezenţa acestor specii indică habitate naturale 

cu o valoare ecologică ridicată şi ecosisteme funcţionale. 

Carnivorele de talie mare asigură o serie de beneficii, iar dispariţia acestora poate conduce la 

declanşarea unei reacţii în lanţ, de exemplu din cauza unui declin al populaţiilor de lupi / râşi se 

poate constata o creştere dramatică a erbivorelor lucru care poate produce mai departe 

perturbări ale vegetaţiei, ale populaţiilor de păsări şi mamifere mici. 

 

3.5 Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia 

numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de interes 

comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate de 

implementarea Planului, suprafaţa habitatului este suficient de mare 

pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung) 

Informaţii privind structura şi dinamica populaţiilor aparţinând speciilor de interes comunitar din 

siturile potenţial afectate nu sunt disponibile într-un format unitar la nivel naţional la acest 

moment. Această analiză se va realiza la nivelul evaluărilor adecvate corespunzătoare 

proiectelor subsecvente ale MPGT. 

 

3.6 Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei 

naturale protejate de interes comunitar 

Dată fiind diversitatea condiţiilor biogeografice în care se găsesc siturile intersectate de 

proiectele propuse precum şi numărul mare de specii şi habitate potenţial afectate o analiză 

detaliată a relaţiilor structurale şi funcţionale ce menţin integritatea siturilor în cauză este dificil 

de realizat la acest nivel de planificare strategică. 

Considerăm necesar să punctăm aici faptul că siturile intersectate (atât în scenariul „Do 

minimum” cât şi în scenariul „Do something”) acoperă cea mai mare parte din diversitatea 

structurală şi funcţională a siturilor Natura 2000 din România.  

Este important de subliniat faptul că în oricare din siturile intersectate, structura complexului de 

habitate este esenţială pentru menţinerea stării de conservare a speciilor de interes comunitar. 

Orice modificare în structura siturilor (pierderea sau alterarea unor suprafeţe de habitate, 

perturbarea activităţii speciilor de faună, etc) poate conduce la modificări structurale şi 

funcţionale pe termen lung dintre care unele potenţial ireversibile. De asemenea trebuie 

subliniat faptul că multe din speciile de interes comunitar existente în aceste situri (în principal 

cele cu mobilitate ridicată precum mamiferele sau păsările) pot utiliza habitate diverse existente 

în sit sau în afara acestuia, putând fi prezente de multe ori chiar şi în habitatele puternic 

antropizate.  
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Este foarte important ca în evaluările adecvate ce vor fi realizate la nivelul proiectelor 

subsectvente ale MPGT analiza impactului să fie extinsă asupra tuturor tipurilor de utilizări ale 

terenului potenţial afectate de proiectele propuse încercând a se realiza estimări privind efectele 

la distanţă şi pe termen lung asupra structurii şi funcţionalităţii sistemelor ecologice generate de 

aceste proiecte. Evaluările bazate doar pe calculul suprafeţeleor pierdute sunt insuficiente la 

nivel de proiect ştiut fiind faptul că în multe situaţii modificări nesemnificative ale suprafeţelor 

unor habitate pot genera efecte semnificative pe termen lung (cel mai bun exemplu pentru 

proiectele de transporturi este reprezentat de riscul apariţiei şi extinderii speciilor invazive). 

În cazul siturilor mici riscul afectării ireversibile este foarte mare atunci când proiectele de 

transporturi le intersectează sau sunt plasate în imediata vecinătate. În cazul siturilor Natura 

2000 ce ocupă suprafeţe mari este important de identificat dacă suprafeţele afectate găzduiesc 

elemente de interes conservativ rare sau cu acoperire spaţială mică la nivelul sitului precum şi 

măsura în care modificările generate de proiectele propuse, chiar şi pe suprafeţe mici, pot 

genera alterări structurale şi funcţionale pe suprafeţe mult mai mari în interiorul sitului. 

Nu în ultimul rând este important de amintit faptul că limitele oricărui sit Natura 2000 reprezintă 

delimitări convenţionale ce nu se traduc neapărat în teren prin bariere geografice sau antropice 

ce ar împiedica deplasarea speciilor. Suprafeţele de teren aflate în afara ariilor protejate pot fi la 

fel de valoroase ca şi cele din interiorul siturilor pentru menţinerea stării de conserare a 

speciilor, îndeosebi când de acestea depinde asigurarea conectivităţii populaţionale sau 

asigurarea resurselor de hrană. 

 

3.7 Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, 

acolo unde au fost stabilite prin Planuri de management 

Procesul de elaborare al planurilor de management nu este încă finalizat pentru majoritatea 

siturilor potenţial afectate de MPGT. În conformitate cu obiectivul principal al reţelei europene 

Natura 2000 precum şi cu cerinţele legislaţiei naţionale în vigoare, putem considera că în toate 

siturile potenţial afectate, obiectivele de conservare vor fi formulate în scopul asigurării unei stări 

de conservare favorabilă pentru habitatele şi speciile ce fac obiectul protecţiei în fiecare sit 

precum şi pentru asigurarea integrităţii sitului. 

Integritatea siturilor Natura 2000 este asigurată prin menţinerea coerenţei structurii ecologice şi 

a funcţiilor acesteia înţelegând prin această că complexul de habitate şi/sau a populaţiilor de 

specii pentru care aria naturală protejată a fost constituită nu va fi afectat. 

 

3.8 Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes 

comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor 

Aceste informaţii nu sunt încă disponibile pentru siturile potenţial afectate. Această analiză se 

va realiza la nivelul evaluărilor adecvate corespunzătoare proiectelor subsecvente ale MPGT. 
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4. Identificarea şi evaluarea impactului 

4.1 Formele de impact actuale asociate infrastructurii de transport asupra 

siturilor Natura 2000 

Formele de impact relevante pentru domeniul Transport, ce exercită în prezent presiuni asupra 

reţelei naţionale Natura 2000, conform informaţiilor incluse în Formularele standard Natura 

2000, sunt prezentate în Tabel nr. 4-1. 

 
Tabel nr. 4-1 Principalele forme de impact generate de domeniul Transport asupra reţelei Natura 

2000 

Forme de impact 
În interior În vecinatate 

Total 
Ponderea din 

total (%) SCI SPA SCI SPA 

Aerodromuri, helioporturi - 1 - 1 2 0.93 

Cai ferate / linii de cale ferata 6 3 3 2 14 6.48 

Coridoare de transport 6 7 6 6 25 11.57 

Drumuri, autostrazi 52 23 48 17 140 64.81 

Drumuri, poteci si cai ferate 2 5 2 3 12 5.56 

Poduri, viaducte - 1 - 1 2 0.93 

Poluare sonora 5 2 5 1 13 6.02 

Tuneluri 2 - - - 2 0.93 

Zone portuare 1 3 2 - 6 2.78 

Total 74 45 66 31 216 - 

 

Aşa cum se poate observa în tabelul de mai sus, formele de impact identificate sunt prezente în 

interiorul a 74 de situri de importanţă comunitară şi în vecinătatea a 66 dintre acestea, precum 

şi în interiorul a 45 de arii de protecţie specială avifaunistică şi în vecinătatea a 31 dintre 

acestea.  
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Figura nr. 4-1 Principalele forme de impact asociate domeniului Transport asupra SCI/SPA -urilor 
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Sectorul care afectează SCI/SPA-urile în cea mai mare măsură (64.81 % din totalul formelor de 

impact identificate) este reprezentat de Drumuri şi autostrăzi. Acest sector afectează 140 de 

SCI/SPA-uri, din care 100 SCI-uri (52 în interior şi 48 în vecinătate) şi 40 SPA-uri (23 în interior 

şi 17 în vecinătate). Următorul sector este reprezentat de Coridoare de transport – 11.57 %, cu 

25 de situri afectate (12 SCI-uri, respectiv 13 SPA-uri), urmat de Căi ferate/linii de cale ferată – 

6.48 % (9 SCI-uri, respectiv 5 SPA-uri).  

În Figura nr. 4-2 şi Figura nr. 4-3 sunt prezentate formele de impact în funţie de intensitatea 

acestora, atât pentru SCI-uri cât şi pentru SPA-uri. 

 

 
Figura nr. 4-2 Principalele forme de impact identificate în domeniul Transport asupra SCI -urilor, în 

funcţie de intensitatea acestora 
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Figura nr. 4-3 Principalele forme de impact identificate în domeniul Transport asupra SPA -urilor, 

în funcţie de intensitatea acestora 
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4.2.1 IMPACT POTENŢIAL ASUPRA FLOREI ŞI ASUPRA HABITATELOR NATURALE 

Transportul rutier poate avea efecte cu impact negativ asupra florei şi habitatelor naturale 

manifestate prin dezvoltarea de noi căi de transport, care contribuie la pierderea de suprafeţe 

acoperite cu habitate naturale (von Haaren et al., 2006, Hanski, 2011, Forman et all. 2003, 

Spellerberg, 1998), la alterarea celor existente (Spellerberg, 1998, Formann, 2003), prin 

manifestarea unor presiuni specifice în zonele adiacente (dispersie de poluanţi, scurgeri de 

combustibil sau de alte substanţe asociate traficului auto sau proceselor de mentenanţă a 

reţelei de drumuri, dispersie a zgomotului, contaminarea zonelor acvatice adiacente), la 

creşterea gradului de fragmentare a suprafeţelor de habitate naturale (von Haaren et al., 2006, 

Tillman, 2005, Votsi et al., 2012, Hanski, 2011, Vihervaara et al., 2010, Gurrutxaga et al., 2011, 

in press, Clevenger & Wierzchowski, 2006, Coffin, 2007, Forman, 2003, Andrews, 1990, Soule 

et al, 1992, Spellerberger, 1998, Jaeger et al., 2007), prin scindarea suprafeţelor unitare 

traversate, la perturbarea stării naturale a acestora şi prin dispersia particulelor solide - praf. 

Formele de impact asociate transportului rutier sunt prezente în egală măsură în faza de 

construcţie, prin prezenţa proceselor tehnologice specifice şi a utilajelor asociate, dar şi în faza 

de operare, fiind dependente de dimensiunea obiectivului construit, în primul caz, şi de 

intensitatea traficului, în al doilea. Datorită densităţii ridicate a reţelei de transport rutier, şi a 

faptului că transportul rutier reprezintă o modalitate larg abordată pentru o gamă variată de 

scopuri (transport domestic, de persoane, de mărfuri, turistic etc.), această componentă 

reprezintă elementul cu impactul cel mai extins la nivelul teritoriului.  

Transportul feroviar manifestă în principal aceleaşi tipuri de impact şi în acelaşi mod cu cele 

regăsite în cazul transportului rutier, însă diferenţele sunt redate de câteva aspecte majore: 

 ponderea mai ridicată a construcţiilor asociate şi gradul de extindere al prezenţei 

acestora în teritoriu; 

 nivelul mai scăzut de poluare datorată scurgerilor de combustibil; 

 intensitatea mai scăzută a traficului; 

 densitatea mai scăzută a reţelei feroviare faţă de cea rutieră. 

 Tipurile de forme de impact identificabile pentru această categorie de transport sunt 

reprezentate de pierderea, alterarea şi fragmentarea habitatelor naturale şi a arealelor ocupate 

de speciile de plante, precum şi de perturbarea activităţii naturale a acestora sau a proceselor 

naturale, prin contribuţia la creşterea nivelului emisiilor de praf şi de alte substanţe sau deşeuri 

asociate acestui tip de transport, ca şi prin creşterea gradului de ruderalizare şi facilitarea 

accesului speciilor non - native (Hansen & Clevenger, 2005, Andrews, 1990, Haigen et al. 2009, 

Woods & Munro, 1996).  

Transport naval. Formele de impact pe care transportul naval le poate manifesta asupra 

habitatelor naturale sau a florei includ în general, ca factor major şi direct, înlocuirea habitatelor 

naturale cu suprafeţe artificiale prin construirea sau extinderea infrastructurii, acest aspect fiind 

dependent de dimensiunea construcţiei, prin ruderalizarea vegetaţiei adiacente şi prin facilitarea 

accesului speciilor non-native, dar, secundar şi indirect, şi prin intensificarea activităţilor de 

transport propriu zis a mărfurilor şi călătorilor, care cresc, ca urmare, gradul de prezenţă 

localizată a navelor. Dezvoltarea de structuri construite afectează flora locală şi habitatele prin 

pierderea acestora, prin alterarea condiţiei naturale (poluare, degradare), prin fragmentare şi 

prin perturbarea funcţiilor normale, în acest caz, prin modificarea proceselor naturale de 

eroziune şi depunere a sedimentelor, datorită dezvoltării de construcţii care produc efect de 

barieră pentru curenţii acvatici (Davenport & Davenport, 2006, Sub - sectoral Environmental and 
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Social Guidelines: Small Port Development - European Bank for Reconstruction and 

Development, Short & Wyllie - Echeverria, 1996, Chapter five: Marine Transportation - 

Northeast Fisheries Science Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, Indian 

Institute of Science, Center for Ecological Science, Maia et al., 1998). 

Transportul aerian poate impune forme de impact asupra florei şi habitatelor naturale în mod 

special prin activităţi care implică construcţia sau extinderea infrastructurii construite pe spaţii 

care sunt în prezent ocupate de habitate naturale (multe zone aeroportuare sunt dezvoltate în 

zone verzi, rurale sau periurbane), de modificări pe care activităţile de management în sensul 

respectării normelor de siguranţă le impun (de exemplu, lucrări de tăiere şi toaletare a unor 

arbori din cadrul structurilor naturale adiacente), de deversări accidentale de carburanţi, de 

utilizarea substanţelor necesare proceselor de tratament împotriva îngheţului sau de 

dezgheţare, de dispersia particulelor solide suspendate (praf), atât datorită traficului aviatic cât 

şi datorită traficului terestru al vehiculelor de transport marfă sau călători sau al echipamentului 

de mentenanţă tehnică, de ruderalizare (Spanou et al. 2010, Upham et al. 2003, Hussaini, 

2013, Doody, 2004, Doody, 2005, Apostoloupoulou et al., 2010, Anon. 2007, Anon. 1974, 

Slodczyc, 2010, Lavrysen, 2006, Milotic et al., 2008). Efectele pe care aceste activităţi le pot 

avea asupra florei şi habitatelor naturale sunt reprezentate de pierderea, afectarea şi 

fragmentarea habitatelor. 

 

4.2.2 IMPACT POTENŢIAL ASUPRA NEVERTEBRATELOR 

Transport rutier, feroviar şi aerian. Efectele potenţiale cu impact negativ asupra speciilor de 

nevertebrate asociate dezvoltării infrastructurii de transport nu sunt documentate suficient în 

momentul de faţă (Fahrig & Rytwinski, 2009), putând avea, după unii autori rezultate divergente 

în ceea ce priveşte impactul produs. Cu toate acestea însă, se poate presupune că modul în 

care acest grup este influenţat de dezvoltarea infrastructurii terestre de transport este direct 

influenţat de modul în care sunt afectate habitatele naturale, mai exact, că există o relaţie de 

dependenţă între pierderea de habitate, alterarea acestora şi gradul de fragmentare şi 

abundenţa speciilor de nevertebrate, întrucât acestea sunt asociate spaţial habitatelor naturale 

prin prevalenţa mobilităţii reduse în cadrul grupului. Puţinele lucrări (Trombulak & Frissell, 2000, 

Seibert & Conover, 1991, Keller, & Largiader, 2003, Spellerberger, 1998, Fahrig & Rytwinski, 

2009) care tratează efectele reţelei de drumuri asupra nevertebratelor o fac într-un mod sintetic, 

prin evaluarea comparată a efectelor acestor structuri asupra componentelor biodiversităţii. 

Transportul naval. Ca urmare a faptului că habitatele acvatice posedă o faună dominată în 

general de nevertebrate, fie că este vorba de ecosisteme dulcicole sau marine, aceeaşi paralelă 

se poate trage şi în acest caz, asociind şi în situaţia dezvoltării infrastructurii de transporturi 

navale tipurile de impact manifestate asupra habitatelor acvatice cu forme potenţiale care se pot 

regăsi la nivelul componentei nevertebratelor. Şi în această situaţie, studiile concludente care 

să demonstreze efectele negative ale dezvoltării transportului naval asupra speciilor de 

nevertebrate lipsesc.  

 

4.2.3 IMPACT POTENŢIAL ASUPRA PEŞTILOR 

Transport rutier şi feroviar. Modalităţile de impact pe care transportul rutier şi cel feroviar 

(similare atât prin tipurile de structuri care pot fi utilizate în zonele de contact cu habitatele 
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acvatice reofile, anume pasaje şi poduri, cât şi prin activităţile adiacente cu potenţial impact 

negativ, reprezentate în principal de poluări accidentale cu carburanţi sau alte produse asociate 

respectivelor categorii de transport) se referă în principal la efectul de barieră pe care aceste 

structuri îl pot avea, crescând gradul de fragmentare al respectivelor habitate importante pentru 

peşti, şi la alterarea acestor habitate, uneori până la degradarea totală sau pierdere, în cazul 

drenărilor sau desecărilor (Bouska & Paukert, 2009, Warren & Pardew, 1998, Gibson et al., 

2011, Vander Pluym et al., 2008). 

Transport naval. Speciile de peşti reprezintă probabil componenta cea mai afectată de către 

formele de impact asociate transportului naval. Acestea se pot manifesta prin pierderea 

habitatelor, în urma dezvoltării de infrastructură construită nouă sau a extinderii infrastructurii 

existente, prin modificarea (alterarea) habitatelor, fie ca schimbare a dinamicii naturale a 

curenţilor acvatici, care duce la modificarea proceselor de sedimentare, antrenând particule în 

masa apei, aspect ce, prin creşterea turbidităţii poate afecta orientarea speciilor sau poate chiar 

produce mortalitate prin depunerea pe ţesutul branhial, fie ca schimbare a regimului termic 

local, prin deversări de ape la temperaturi diferite faţă de cea a mediului natural, prin 

dezvoltarea unui efect de barieră, care contribuie la creşterea gradului de fragmentare, prin 

interpunerea de noi structuri construite pe cursul rutelor utilizate în deplasări de către peşti, prin 

mortalitatea datorată sucţiunii exemplarelor de talie mică în procesul de propulsie a navelor 

(Walter & Arlinghaus, 2003, Gutreuter et al., 1999, 2003, Cohen, Gomoiu, 2001). 

Transport aerian. Nu au fost identificate forme de impact potenţiale generate de transportul 

aerian asupra speciilor de peşti. 

 

4.2.4 IMPACT POTENŢIAL ASUPRA AMFIBIENILOR ŞI REPTILELOR 

Transport rutier. Datorită extinderii spaţiale deosebit de ample, reţeaua rutieră manifestă cel 

mai intens efect negativ asupra speciilor de amfibieni şi reptile. Modalităţile prin care aceste 

efecte se manifestă sunt reprezentate de aproape toate categoriile decelabile, anume pierderea 

habitatelor, fie prin suprapunerea structurilor construite cu habitate naturale sau seminaturale 

populate de amfibieni şi reptile, fie prin afectarea ireversibilă a acestora (de exemplu, drenarea 

habitatelor acvatice sau paludice adiacente structurilor rutiere construite). Alte forme 

identificabile sunt reprezentate de alterarea habitatelor, prin manifestarea "efectului de drum" 

(road effect), care acţionează de la 100 până la 800 m de la marginea structurii în sine, de 

mortalitate, de fragmentare sau efect de barieră sau de perturbarea activităţii (ca intensitate, 

sau din punct de vedere calitativ) (Ramp et al., 2005, Clevenger et al, 2003, Ashley & Robinson, 

1996, Glista et al, 2008, Lesbarreres et al, 2004, Lesbarreres et al, 2012, Teixeira et al, 2013, 

Andrews et al., 2007, Kannan, 2007, Pragatheesh & Rajvanshi, 2013, Eigenbrod et al, 2008, 

Langevelde et al., 2009, Trakimas & Sidaravicius, 2008, Lehtinen et al., 1999, Andrews, 1990, 

Brzezinski et al., 2012, Ascensao & Mira, 2007, Bager & da Rosa, 2011). 

Transport feroviar. Aspectele care conferă efect diferit al transportului feroviar faţă de cel 

rutier, în ceea ce priveşte impactul asupra speciilor de reptile şi amfibieni constau în densitatea 

şi intensitatea mai scăzută ale reţelei, respectiv traficului feroviar, prin comparaţie cu cel rutier, 

fapt ce determină o amploare mai scăzută a acestui fenomen, dar şi o extindere spaţială mai 

redusă. Totuşi, din punct de vedere al tipurilor de impact, se remarcă aceleaşi forme ca şi în 

cazul transportului rutier, anume pierderea habitatelor, prin înlocuirea suprafeţelor naturale cu 

suprafeţe construite asociate transportului feroviar, altele decât infrastructura de transport 

propriu - zisă (pentru care ponderea la nivelul teritoriuliui este mai mare decât în cazul 
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transportului rutier) alterarea acestora, prin dispersia prafului şi a poluanţilor (substanţe 

specifice transportului feroviar), creşterea gradului de fragmentare a habitatelor naturale, 

efectuarea de lucrări de drenaj şi desecare, etc. Totodată, este prezentă, deşi cu pondere mai 

scăzută decât în cazul transportului rutier, şi mortalitatea datorită impactului/coliziunii, ca şi 

perturbarea activităţii naturale, de exemplu, prin creşterea nivelului de vibraţii şi de zgomot (The 

impacts of railroads on Wildlife, 2001, SCV 1996, Wieman et al., 2000, Barandun, 1991, 

Igelmann, 1994, Wolf, 1993, Reh & Seitz, 1990, Vos, 1999, Pontoppidan & Nachman, 2013, 

Jackson, 2000). 

Transport naval. Datorită faptului că la nivelul teritoriului analizat nu se regăsesc specii de 

reptile marine, pe de o parte, şi datorită faptului că este recunoscută intoleranţa speciilor de 

amfibieni la mediile saline, se poate considera că nu există impact asupra speciilor de reptile şi 

amfibieni din partea transportului naval maritim, cu excepţia zonelor în care se vor desfăşura 

lucrări de construcţie a infrastructurii pe sol, care să se suprapună cu zone de habitate naturale 

ocupate de amfibieni şî reptile.  

În ceea ce priveşte impactul transportului naval fluvial asupra speciilor de amfibieni şi reptile, nu 

au putut fi regăsite referinţe bibliografice care să trateze acest aspect, însă este posibilă 

extrapolarea formelor de impact generate de acest tip de transport prin compararea cu tipurile 

de efecte negative care apar în cazul habitatelor naturale şi a peştilor (pentru componenta 

amfibieni). 

Astfel, se poate menţiona probabilitatea apariţiei unei forme de impact mainifestată prin 

distrugerea habitatelor, în cazul dezvoltării unor structuri construite pe sol (porturi, dane, etc), 

fragmentarea acestora, în cazul în care respectivele structuri se interpun în cadrul unor 

suprafeţe reprezentate de habitate naturale ocupate de amfibieni şi reptile, 

degradarea/alterarea habitatelor naturale în cazul deversărilor accidentale, sau a importului 

neintenţionat de specii non - native. Nu există date în prezent asupra mortalităţii induse de 

antrenarea larvelor sau a pontelor de amfibieni în sistemele de propulsie a navelor, sau a 

efectului produs de zgomot şi vibraţii asupra acestora, însă estimarea acestora este posibilă 

prin comparaţie cu situaţiile cunoscute în cazul speciilor de peşti. Totodată, acest tip de impact 

este posibil şi pentru speciile acvatice de reptile, mai ales în cazul exemplarelor tinere, de 

dimensiuni reduse (ex.: Emys orbicularis). 

Transport aerian. Deşi există doar un număr destul de limitat de lucrări care tratează efectele 

negative ale transportului aerian asupra reptilelor şi amfibienilor, există totuşi un număr de 

forme de impact manifestate de această modalitate de transport asupra grupului vizat, care însă 

se manifestă cu un caracter mai degrabă ocazional. Aceste forme de impact includ 

fragmentarea şi pierderea habitatelor în cazul realizării de construcţii de aeroporturi, piste, 

depozite sau alte structuri fixe permanente care se suprapun sau intercalează cu habitate 

naturale populate de reptile sau amfibieni, degradarea/afectarea habitatelor în cazul în care 

sunt drenate zone umede adiacente, sau în cazul în care acestea sunt contaminate de către 

substanţele utilizate pentru prevenirea îngheţului sau pentru dezgheţarea suprafeţelor sau 

echipamentelor afectate de îngheţ. Totodată, un aspect important poate fi reprezentat de 

mortalitatea accidentală, mai ales în cazul reptilelor, care sunt atrase de şi utilizează suprafeţele 

asfaltate pentru însorire (Cardena, F., 2010, Hupe, J., 2010, Khalafallah, A. & El Rayes, K, 

2006, Trincsi, K & Kieu, T., 2011, Gardner, A.S. & Howarth, B, 2009, Bennet, L.D., 2004). 
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4.2.5 IMPACT POTENŢIAL ASUPRA PĂSĂRILOR 

Transport rutier. În cazul populaţiilor de păsări cele mai importante efecte negative cauzate de 

infrastructura rutieră sunt pierderea şi alterarea habitatelor şi mortalitatea ca urmare a coliziunii 

cu vehiculele. Pierderea şi alterarea habitatelor sunt printre cele mai importante cauze pentru 

declinul biodiversităţii înregistrat în secolul trecut şi prezent şi, la fel ca în cazul celorlalte specii 

de organisme, şi păsările sunt afectate de aceste tipuri de activităţi umane.  

Mortalitatea rutieră este o ameninţare directă pentru speciile de păsări, în speciale pentru cele 

care se hrănesc, cuibăresc sau se refugiază în habitate aflate în apropierea drumurilor (Erritzoe 

et al. 2003, Huijser et al. 2007) şi în zonele unde drumurile trec prin vecinătatea zonelor umede 

sau a surselor de apă (Ascensao & Mira 2006). De asemenea, coliziunile cu vehiculele au mai 

mari şanse să apară în zone joase sau deschise decât în habitate forestiere (Ascensao & Mira 

2006). Unele specii de păsări sunt mai puternic afectate în sezonul de împerechere sau în 

timpul migraţiei (Fulton et al. 2008), în timp ce altele suferă mai multe mortalităţi rutiere în timpul 

iernării (Boves 2007).   

De asemenea alte efectele negative observate ca urmare a reţelei de transport rutier sunt  

scăderea abundenţei indivizilor în zonele înveciniate reţelei de drumuri (ex.: Kuitunen et al. 

1998, Fahrig & Rytwinski 2009), schimbarea orelor pentru vocalizare către perioade când 

zgomotul este scăzut (Bergen & Abs 1997) sau creşterea intensităţii vocalizării (Brumm & Todt 

2002). 

Transportul feroviar manifestă în principal aceleaşi tipuri de impact cu cele regăsite în cazul 

transportului rutier cu excepţia că există mai multe construcţii asociate în cazul căilor ferate cu o 

extindere mai largă în România decât în cazul transportului rutier, nivelul de poluare (chimică, 

zgomot) este mai scăzută, densitatea reţelei feroviare este mai scăzută, iar intensitatea 

traficului este mult mai mică având, per total, un nivel al impactului mai scăzut în faza de 

funcţionare. 

Transport naval. Până în momentul de faţă nu există studii care să detalieze impactul 

transportului naval asupra speciilor de păsări, dar se poate presupune că etapa de construcţie 

asociată facilităţilor anexe reţelei de transport naval conduc la pierderea şi alterarea habitatelor, 

mortalităţi accidentale în etapa de construcţie şi perturbarea activităţii naturale a populaţiilor de 

păsări din zonă ca urmare a zgomotului produs de utiliajele folosite. 

De asemenea, prin omorârea accidentală a unor specii de peşti de către elicele ambarcaţiunilor 

se poate diminua resursa trofică disponibilă, conducând la potenţiale contracţii populaţionale. 

Valurile cauzate de ambarcaţiuni, în special de cele cu gabarit ridicat şi cele de viteză, provoacă 

eroziunea malurilor care reprezintă situri potenţiale pentru cuibărit, pot conduce la distrugerea 

cuiburilor, inundarea lor, distrugerea pontei sau omorârea juvenililor. 

Transport aerian. Impactul manifestat de transportul aerian asupra speciilor de păsări 

rezidente pare a avea, prin multitdinea formelor posibile, una dintre cele mai importante 

ponderi, la nivel local. Se pot înregistra cazuri de mortalitate, în urma coliziunii cu aeronavele, 

sau cu vehiculele de transport la sol, cu valori semnificative, mai ales în perioade de vreme 

nefavorabilă şi vizibilitate slabă, când plafonul de zbor al păsărilor se încadrează în valori 

reduse (CAA 2001). Totodată, la construcţia şi extensia de elemente de infrastructură construită 

asociată transportului aerian (turnuri de control al traficului aviatic, piste etc.) se pot înregistra 

cazuri de pierdere, fragmentare sau alterare a habitatului natural (Apostolopoulou & Pantis 

2010), mai ales în cazul speciilor de câmpie, de lăstăriş/tufăriş sau de apă. Nivelul crescut al 

zgomotului, alături de cantităţile de particule solide suspendate (praf) asociate atât traficului 
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aviatic cât şi celui rutier al vehiculelor de sol pot contribiu la degradarea calităţii habitatelor 

naturale, mai ales în perioadele de reproducere şi creştere a puilor (Anon. 2007). Un alt 

element care poate influenţa negativ degradarea habtiatelor naturale populate de păsări este 

reprezentat de poluările accidentale cu carburanţi sau alte substanţe utilizate în prevenirea şi 

combaterea îngheţului, ca şi toaletările de arbori din incinta sau din jurul suprafeţelor utilitare 

(CAA 2001). 

  

4.2.6 IMPACT POTENŢIAL ASUPRA MAMIFERELOR TERESTRE 

Transport rutier şi feroviar. Probabil unul dintre cele mai documentate aspecte privind 

impactul transportului terestru (atât rutier cât şi feroviar, întrucât majoritatea autorilor nu tratează 

separat aceste forme) asupra mamiferelor terestre se referă la efectele negative produse de 

mortalitate, văzută ca factor major de presiune antropică asociată formelor de transport. 

Această formă de impact este îndeaproape urmată, din punct de vedere al amplorii efectelor 

negative, de fragmentarea habitatelor şi efectul de barieră care apare la dezvoltarea de noi 

drumuri sau reţele de căi ferate în interiorul sau adiacent suprafeţelor naturale populate de 

mamifere, ducând la izolarea micropopulaţiilor prin limitarea accesului iniţial continuu la 

suprafeţele disparate care se formează pe de o parte datorită pierderii de habitat natural în 

urma ocupării cu infrastructura specifică, şi pe de altă parte, prin degradarea habitatelor 

adiacente drumurilor şi căilor ferate în urma ruderalizării vegetaţiei naturale, aspect ce prezintă 

favorabilitate ridicată pentru speciile oportuniste şi prădătorii ferali, însă induce un caracter 

restrictiv pentru taxonii mai specializaţi în ceea ce priveşte preferinţele faţă de habitat. Alte 

aspecte importante corelate cu tipurile de impact asupra mamiferelor, induse de dezvoltarea 

reţelelor de transport terestru sunt reprezentate de alterarea habitatelor naturale prin 

ruderalizare şi prin perturbarea activităţii naturale ca urmare a creşterii nivelului de zgomot, de 

suspensii solide în aer (praf) sau de diverşi poluanţi specifici (carburanţi, substanţe utilizate în 

controlul suprafeţelor îngheţate etc) (Alexander et al, 2005, The Impacts of Railroads on 

Wildlife, 2001, Andrew, 1994, Spelleeberg, 1998, Sherburne, 1985, Adams, 1983, Bacowski & 

Kosakiewicz, 1988, Brody & Pelton, 1989, Burnett, 1992, Garland & Bradley, 1984, Kkorn, 

1991, Mader, 1984, Merriam et al., 1989, Murphy & Curatolo, 1987, Murphy & Dowding, 1994, 

Oxley et al., 1974, Bennet, 1991, Madsen, 1996, Morris & Morris, 1988, Romin & Bissonette, 

1996, Swihart & Slade, 1984, Ramp et al., 2005). 

Transport naval. Impactul negativ al transportului naval asupra speciilor de mamifere terestre 

are doar caracter ocazional, în situaţia în care sunt planificate pentru construcţie elemente de 

infrastructură asociate acestui tip de transport care urmează a fi dezvoltate pe suprafeţele 

terestre adiacente zonelor acvatice, reprezentate de habitate naturale cu valoare pentru 

respectivele specii de mamifere. Datorită absenţei mamiferelor terestre din mediul acvatic, nu 

se poate discuta despre mortalitate indusă de acest tip de transport, însă ocazional, pot apare 

aspecte privind pierderea, fragmentarea sau alterarea habitatelor naturale ocupate de aceste 

specii. Un alt aspect care poate fi luat în considerare este nivelul de zgomot produs de acest tip 

de transport, sau poluările ocazionale cu substanţe asociate. 

Transport aerian. Asupra impactului dezvoltării transportului aerian şi a efectelor acestuia 

pentru speciile de mamifere există puţine studii dedicate, însă în ceea ce priveşte mamiferele 

de talie mică şi medie, se pot extrapola pentru acest grup formele de impact regăsite la nivelul 

speciilor de reptile şi amfibieni. Dezvoltarea de infrastructură tipică transportului aerian 

favorizează instalarea speciilor oportuniste de talie mică şi medie (unele rozătoare, vulpi), care 

regăsesc un mediu semi-natural în care accesul prădătorilor este relativ limitat, însă 
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defovorizează instalarea unor specii cu un grad ridicat de selectivitate în privinţa habitatelor. 

Formele de impact sunt similare cu cele descrise pentru transportul feroviar şi rutier, însă cu 

pondere foarte redusă, chiar ocazională, datorită limitării din punct de vedere al reliefului 

impusă de acest tip de transport (dezvoltat în principal în zone plane), a ponderii reduse din 

punct de vedere al extinderii spaţiale a surpafeţelor afectate de acest tip de transport, şi de 

posibilitatea extrem de redusă, cu caracter ocazional, a coliziunilor directe între vehiculele 

specifice şi speciile de mamifere rezidente. Mortalitate speciilor este ocazională, in general 

produsă de către vehiculele terestre care deservesc acest tip de transport, pierderile de habitate 

au pondere scăzută, deoarece în România există un număr redus de suprafeţe destinate 

transportului aviatic propuse pentru construcţie, ceea ce generează, implicit, o contribuţie 

redusă la creşterea gradului de fragmentare, în schimb, alterarea habitatelor adiacente poate 

avea impact semnificativ, datorită nivelului ridicat de zgomot şi praf asociate transportului 

aerian, ca şi migrării către habitatele haturale adiacente, sub efectul apelol pluviale, a 

substanţelor utilizate pentru dezgheţarea sau prevenirea îngheţului pentru utilaje şi suprafeţe 

(Khalafallah, A. & El Rayes, K, 2006). 

 

4.2.7 IMPACT POTENŢIAL ASUPRA MAMIFERELOR ACVATICE 

Transport rutier, feroviar şi aerian. Nu se cunosc forme de impact generate de transportul 

rutier, feroviar şi aerian la nivelul speciilor de mamifere acvatice. În cazurile particulare când 

anumite elemente de infrastructură ale reţelei rutiere sau feroviare traversează zone acvatice, 

pot apare efecte locale, ca mortalitate, perturbare a activităţii, alterare a habitatului, şi, într-o mai 

mică măsură, datorită existenţei podurilor, pasajelor de trecere sau a altor structuri 

asemănătoare, fragmentarea habitatelor. La nivelul mamiferelor marine, aceste efecte sunt 

necunoscute, însă pentru anumite specii acvatice (vidra) există unele menţiuni bibliografice 

(Madsen, 1996). 

Transport naval. Transportul naval poate afecta ocazional şi localizat atât mamiferele marine, 

în principal prin poluarea ocazională şi creşterea nivelului de zgomot (de exemplu, speciile de 

delfini), dar şi mamiferele parţial terestre, asociate mediului acvatic (de exemplu, vidra, sau 

unele specii de chiţcani acvatici), unde pot apare fenomene ca pierderea, alterarea, 

fragmentarea habitatului (Madsen, 1996). Nu considerăm că mortalitatea cauzată de coliziune 

poate reprezenta o cauză reală de impact negativ. 

 

4.2.8 IMPACT POTENŢIAL ASUPRA LILIECILOR 

Transport rutier, feroviar şi aerian. Impactul categoriilor de transport rutier şi feroviar asupra 

populaţiilor de chiroptere implică ocazional mortalitatea datorată coliziunilor. Astfel de exemple 

se întâlnesc în principal la acele specii care emit ultrasunete cu o frecvenţă modulată (FM) sau 

înaltă, precum genul Myotis sp., Rhinolophus sp., sau Plecotus sp., deoarece practică un zbor 

la distanţe mici faţă de sol. Principalele forme de impact negativ cunoscute se referă la 

pierderea şi alterarea adăposturilor existente şi a habitatelor de hrănire, tranzit sau migraţie 

(fragmentare). Acestea pot apărea în cazul în care se vor dezvolta elemente de infrastructură 

construite în cadrul unor habitate naturale populate de lilieci, care în urma construcţiei dispar, 

fiind înlocuite de elemente antropice care nu prevăd spaţii speciale pentru instalarea coloniilor 

de lilieci strămutate (în cazul în care acestea sunt antropofile) sau în cazul în care foste 

elemente de infrastructură sau elemente conexe care sunt puternic deteriorate (precum un 
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podeţ fisurat sau o fostă staţie de alimentare cu apă a locomotivelor), pot intra într-un proces de 

reabilitare fără a consulta echipe de biologi specializaţi în relocarea coloniilor, înainte ca 

lucrările să înceapă. Unele specii de chiroptere, cu toleranţă mai ridicată faţă de elementele 

antropice, vor fi parţial  favorizate de noile elemente artificiale de peisaj, având spaţii noi de 

hrănire, în timp ce speciile stenotopice, care nu tolrează prezenţa antropică, vor fi 

dezavantajate. Fragmentarea habitatelor, perturbarea dispersiei şi a migraţiei sau efectuarea 

lucrărilor în sezonul în care liliecii sunt la hibernare (octombrie – aprilie), pot genera un impact 

semnificativ asupra populaţiilor locale dar şi a celor migratoare. Chiropterele preferă utilizarea 

elementelor liniare în peisaj, atât pentru ghidaj cât şi pentru hrănire sau evitarea prădătorilor. 

Introducerea unor elemente noi, îndeosebi într-o zonă împădurită, poate concentra anumite 

specii care preferă vânătoare în zona lizierei, crescând şansele de impact cu un mijloc de 

transport. Spaţiile deschise în zone cheie de tranzit, precum segmentarea unei păduri înguste, 

pot reprezenta bariere impenetrabile pentru specii care zboară la o înălţime joasă, putând duce 

ulterior la scăderea diversităţii fondului genetic şi la extincţii locale. Formele de impact prezente 

în cazul transportului aerian sunt identice cu cele pentru transportul feroviar şi rutier, 

suplimentar apărând un risc mai ridicat al mortalităţii datorate coliziunii cu avioanele. Pentru 

transportul aerian, există cazuri documentate de alterare/pierdere a habitatului, mai ales dacă 

se prevăd toaletări ale arborilor bătrâni din interiorul şi din împrejurimile aeroporturilor, pentru a 

se conforma standardelor de siguranţă şi vizibilitate (Lavrynsen, L., van de Berghe, J, 2006, 

Khalafallah, A., El rayes, K., 2006). 

Transport naval. Impactul transportului naval asupra speciilor de lilieci este greu de estimat în 

ceea ce priveşte mortalitatea, datorită faptului că forma de impact (în acest caz, transportul 

naval) şi taxonul în cauză utilizează în mare parte habitate diferite. Există momente în care 

colonii aflate în migraţie lungă pot să folosească nave sau platforme petroliere pentru a se 

odihni. Din punct de vedere al pierderii, alterării sau fragmentării habitatelor naturale, se poate 

face referire la cazurile în care infrastructura construită asociată transportului naval se 

suprapune spaţial cu habitate populate de lilieci, cel mai probabil reprezentate de zone cu arbori 

bătrâni, cu scorburi, în care se pot regăsi colonii de chiroptere sau faleze care urmează a fi 

amenajate. Zonele luminate din port oferă habitate optime de hrănire pentru speciile de 

chiroptere antropofile, iar elementele conexe pot găzdui colonii (ex. Farul din Portul Sulina sau 

zona de transfer a mărfii în Portul Constanţa). Pentru a genera un impact cât mai mic asupra 

populaţiilor este necesară consultarea echipelor specializate de chiropterologi înainte de a 

reabilita sau demola o clădire veche din cadrul porturilor. 
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Tabel nr. 4-2 Analiză preliminară a potenţialelor forme de impact asupra categoriilor de biodiversitate 

Componentă biodiversitate Componentă plan 

Formă de impact 

Pierdere 

habitate 

Alterare 

habitate 

Fragmentare/efect 

de barieră 
Mortalitate 

Perturbarea 

activităţii/proceselor naturale 

Floră şi habitate acvatice 

Rutier  X   X 

Feroviar  X   X 

Naval X X X  X 

Aerian      

Floră şi habitate terestre 

Rutier X X X  X 

Feroviar X X X  X 

Naval      

Aerian X X X  X 

Nevertebrate acvatice 

Rutier X X  X X 

Feroviar X X  X X 

Naval X X   X 

Aerian      

Nevertebrate terestre 

Rutier X X X X X 

Feroviar X X  X X 

Naval      

Aerian X X X X X 

Peşti 

Rutier  X X X X 

Feroviar  X  X X 

Naval X X X X X 

Aerian      

Amfibieni 

Rutier X X X X X 

Feroviar X X  X X 

Naval  X   X 

Aerian  X  X X 

Reptile acvatice/amfibii 

Rutier X X  X X 

Feroviar X X  X X 

Naval  X   X 
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Componentă biodiversitate Componentă plan 

Formă de impact 

Pierdere 

habitate 

Alterare 

habitate 

Fragmentare/efect 

de barieră 
Mortalitate 

Perturbarea 

activităţii/proceselor naturale 

Aerian      

Reptile terestre 

Rutier X X X X X 

Feroviar X X  X X 

Naval      

Aerian  X  X X 

Păsări 

Rutier X X  X X 

Feroviar X X  X X 

Naval  X   X 

Aerian X X  X X 

Mamifere acvatice 

Rutier X X  X X 

Feroviar X X  X X 

Naval  X   X 

Aerian      

Mamifere terestre 

Rutier X X X X X 

Feroviar X X  X X 

Naval      

Aerian  X  X X 

Lilieci 

Rutier X X X X X 

Feroviar X X X X X 

Naval X X    

Aerian X X  X X 
1
Pierdere habitate – distrugerea totală a habitatului prin realizarea de construcţii sau acitivăţi similare; 

2
Alterare habitate – poluare, modificări regim hidric, etc.;

 

3
Fragmentare – limitarea dispersiei/mobilităţii;

 4
Mortalitate – mortalitate rutieră sau victime ca urmare a activităţilor desfăşurate;

 5
Perturbarea activităţii/proceselor 

naturale – deranjarea animalelor în urma activităţilor desfăşurate (prezenţă umană, zgomot) sau alterarea proceselor naturale care asigură integritatea habitatelor. 
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4.3 Estimarea suprafeţelor din interiorul şi vecinătatea siturilor Natura 2000 

potenţial afectate de implementarea proiectelor propuse de MPGT 

4.3.1 METODOLOGIE 

 

Localizarea proiectelor a fost realizată folosind datele vectoriale primite de la beneficiar, precum 

şi cu ajutorul digitizărilor realizate pe baza imaginilor satelitare Google Earth Pro, conform 

informaţiilor disponibile în titlul proiectelor. În această ultimă categorie se înscriu reabilitările şi 

modernizările unor porţiuni de drumuri sau căi ferate, construcţia sau reabilitarea unor poduri, 

limitele zonelor portuare şi limitele aeroporturilor. Trebuie menţionat faptul că variantele de 

ocolire ale oraşelor, ce nu au fost primite de la beneficiar, au fost considerate ca fiind localizate 

la 1 km de marginea intravilanului acestora, în unele cazuri fiind extrase doar porţiunile ce 

unesc arterele rutiere menţionate în titlul proiectului. De asemenea, în cazul proiectelor ce 

vizează îmbuătăţirea condiţiilor de navigaţie au fost extrase porţiuni din şenalul navigabil 

disponibil pe site-ul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galaţi, iar pentru proiectele de 

tip apărări şi consolidări de maluri au fost digitizate malurile canalelor specificate în titlul 

proiectelor. 

Pentru evaluarea suprafeţelor de teren afectate de implementarea Master Planului au fost 

create poligoane corespunzătoare proiectelor care implică construcţii noi (drumuri, căi ferate, 

clădiri, stâlpi de electificare) şi pentru cele care prevăd lucrări de modernizare sau reabilitare 

folosind funcţia “Buffer” din ArcGIS 10.1. Distanţele folosite au fost diferite în funcţie de tipul de 

lucrare implicată (autostradă, drum, cale ferată, căi navigabile, clădiri) şi forma de impact 

anticipată (distrugere habitat, alterare, perturbare). În continuare poligoanele proiectelor au fost 

intersectate cu zonele de sensibilitate din siturile Natura 2000 (SCI şi SPA) şi din zona de buffer 

de 1 km desemnată în jurul siturilor, apoi fiind calculate suprafeţele comune şi defalcate pe 

grade de sensibilitate, scenariu, tip de lucrare şi amplasarea faţă de aria protejată (în interior 

sau în zona de buffer). Distanţele utilizate pentru impact de tip deranjament au fost fost stabilite 

în conformitate cu informaţiile disponibile în literatura de specialitate (ex.: Forman et al. 2002).  

Este necesar de precizat că, în cazul infrastructurii rutiere, situaţia actuală la care face referire 

documentul tratează exclusiv autostrăzile şi drumurile naţionale existente, fără a include 

drumuri judeţene, drumuri comunale sau drumuri forestiere. În acest sens rezultatele obţinute 

nu reprezintă o estimare completă a realităţii privind gradul de afectare a siturilor Natura 2000. 

Pentru sectorul aerian trebuie menţionat că buffer-ul a fost ales consultând literatura de 

specialitate şi hărţile strategice de zgomot pentru aeroporturile din România. Deşi pentru 

aeroportul Otopeni valorile nivelului de zgomot sunt mult mai mari, nu s-a folosit un buffer diferit, 

deoarece cea mai apropiată arie protejată era la peste 10 km distanţă şi nu ar fi influenţat 

calculele. 

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

următor. 
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Tabel nr. 4-3 Buffer-e utilizate pentru crearea poligoanelor ce au fost folosite ulterior la calcularea 

suprafeţelor afectate 

 

Buffer construcţii 

existente (m) 

Buffer constructii 

permanente (efecte 

directe) (m) 

Lucrari temporare 

(alterare habitate) 

(m) 

Perturbare 

(efecte indirecte) 

(m) 

SECTOR RUTIER 

Situaţia 

actuală 

Autostrada 20 - - 680 

DN 5 - - 495 

Drumuri noi 

Autostrada - 20 15 680 

DN/Variante de 

ocolire 
- 12 10 488 

Modernizări DN 5 10 10 488 

Reabilitări DN 5 - 5 495 

SECTOR FEROVIAR 

Situaţia 

actuală 

Linii cale ferată 20 - - 680 

Gări 50 - - 650 

Proiecte noi Linii cale ferată 20 - 15 680 

Modernizări Linii cale ferată - - 15 - 

SECTOR NAVAL 

Îmbunătăţirea 

navigaţiei 
Şenal navigabil - - Poligon existent - 

Apărări şi 

consolidări de 

mal 

Maluri - 5 10 - 

Constucţii noi Canal navigabil - 40 10 - 

SECTOR AERIAN 

Modernizare Aeroport - - - 200 

 

4.3.2 SCENARIUL “DO MINIMUM” 

Sectorul Rutier 

În scenariul “Do minimum” zonele afectate de suprafeţele construite existente sunt echivalente 

cu 0.02% din suprafaţa siturilor de importanţă comunitară intersectate şi 0.03% din zona de 

buffer de 1km în jurul siturilor. În total suprafeţele afectate sunt echivalente cu 0.02% din 

suprafaţa totală a siturilor intersectate şi zonele buffer de 1km. 

Suprafeţele de habitat ce vor fi pierdute efectiv prin implementarea acestui scenariu sunt 

echivalente cu 0.04% din suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 0.05% din zonele buffer de 1km 

în jurul acestora. În total vor fi pierdute suprafeţe echivalente cu 0.04% din totalul existent în 

situri şi în zonele buffer. Suprafeţele pierdute în zone cu cu sensibilitate crescută şi mare vor fi 

echivalente cu <0.01% din suprafaţa siturilor intersectate sau a zonelor buffer. 

Suprafeţele de habitat alterate ca urmare a implementării acestui scenariu reprezintă 0.04% din 

suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 0.07% din zonele buffer de 1km, suprafaţa totală alterată 

fiind echivalentă cu 0.05% din suprafaţa totală a ariilor protejate şi buffer-ele în jurul acestora. 

Suprafeţele cu sensibilitate crescută şi mare alterate prin implementarea scenariului sunt 

echivalente cu 0.02% din suprafaţa siturilor intersectate şi <0.01% din suprafaţa zonelor buffer. 

Zonele de deranjamente sunt estimate că vor acoperi 2.96% din suprafaţa totală a siturilor 

intersectate şi 4.32% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele afectate de deranjamente 
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sunt echivalente cu 3.61% din totalul siturilor şi a zonelor buffer. Suprafeţele afectate de 

deranjamente în zonele cu sensibilitate crescută şi mare sunt echivalente cu 0.96% din 

suprafaţa totală a siturilor SCI intersectate şi 0.33% din zonele buffer.  

În scenariul “Do minimum” în cazul reţelei rutiere vor fi afectate în total suprafeţe echivalente cu 

3.05% din suprafaţa totală a siturilor SCI intersectate şi suprafeţe echivalente cu 4.47% din 

zona de buffer de 1km în jurul siturilor Natura 2000. Suprafaţa totală afectată este de 3.73% din 

habitatele prezente în sit şi în buffer-ul de 1km în jurul ariilor protejate. În zonele cu sensibilitate 

crescută şi mare vor fi afectate suprafeţe care reprezintă 0.99% din suprafaţa siturilor 

intersectate şi 0.35% din zonele buffer create pentru situri. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA) suprafeţele construite existente 

afectează 0.01% din suprafaţa totală a siturilor intersectate şi <0.01% din suprafaţa zonelor 

buffer de 1km desemnate. În total suprafaţa afectată este echivalentă cu 0.02% din totalul 

siturilor şi a zonelor buffer. 

Suprafeţele de habitat pierdute prin implementarea scenariului sunt echivalente cu 0.02% din 

suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 0.03% din suprafaţa zonelor buffer. În total 

suprafeţele pierdute sunt echivalente cu 0.03% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. 

În zonele buffer suprafeţele cu sensibilitate crescută şi mare ce vor fi pierdute sunt echivalente 

cu 0.01% din suprafaţa siturilor SPA şi a zonelor buffer. 

Suprafeţele de habitat alterate prin implementarea scenariului sunt echivalente cu 0.03% din 

suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 0.05% din zonele buffer desemnate. În total 

suprafeţele alterate reprezintă 0.04% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele 

cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele alterate reprezintă 0.02% din suprafaţa totală a 

siturilor intersectate şi 0.01% din suprafaţa zonelor buffer. 

Zonele de deranjamente afectate de implementarea scenariului reprezintă 2.53% din suprafaţa 

siturilor SPA intersectate şi 1.13% din suprafaţa zonelor buffer. Suprafeţele totale afectate sunt 

echivalente cu 1.97% din suprafaţa totală a siturilor SPA şi a zonelor buffer desemnate. În 

zonele cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele afectate de deranjamente sunt echivalente 

cu 1.33% din suprafaţa siturilor şi 0.22% din suprafaţa zonelor buffer. 

Suprafeţele totale afectate de implementarea scenariului sunt echivalente cu 2.60% din 

suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 2.73% din suprafaţa zonelor buffer. În total 

suprafeţele afectate reprezintă 2.65% din suprafaţa totală a siturilor SPA şi a zonelor buffer 

desemnate. În cazul zonelor cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele totale afectate sunt 

echivalente cu 1.36% din suprafaţa siturilor SPA şi 0.57% din suprafaţa zonelor buffer. 

 

Sectorul Feroviar 

Scenariul „Do minimum” nu implică pierderi efective de suprafeţe din cadrul siturilor de interes 

comunitar (SCI), nici în interiorul acestora, nici în zona de buffer de 1 km perimetrală.   

Analiza suprafeţelor alterate ca urmare a implementării scenariului prin efectuarea de lucrări de 

modernizare a căilor ferate reprezintă 0.18% din suprafaţa siturilor de interes comunitar (SCI) 

intersectate şi 0.06% din zona de buffer de 1 km localizată în jurul acestora.  

La nivelul zonelor interioare siturilor de interes comunitar, se vor altera suparfeţe cu sensibilitate 

crescută în procent de 0.01%, cu sensibilitate medie de 0.04%, cu sensibilitate scăzută de 

0.07%, fără sensibilitate de 0.04% din totalul suprafeţelor siturilor de interes comunitar 

intersectate, şi suprafeţe din cadrul bufferului de 1 km din jurul siturilor de interes comunitar cu 
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sensibilitate medie de 0.07%, cu sensibilitate scăzută de 0.04% şi fără sensibilitate de 0.12% 

din totalul suprafeţelor de buffer de 1 km în jurul siturilor de interes comunitar intersectate.  

Nu vor exista perturbări la nivelul siturilor de interes comunitar datorate proiectelor propuse în 

cadrul scenariului „Do minimum”, nici în interiorul ariilor protejate, nici în zona de buffer de 1 km 

a acestora.  

Nici la nivelul siturilor de interes avifaunistic (SPA), scenariul „Do minimum” nu implică pierderi 

de habitate naturale, în interiorul respectivelor arii sau în zona de buffer de 1 km a acestora.  

Alterările de habitate datorate acestui scenariu în cadrul siturilor de interes avifaunistic (SPA) 

reprezintă 0.09% din totalul suprafeţelor siturilor afectate, şi 0.04% din suprafaţa zonei de buffer 

de 1 km adiacentă acestora.  

Aceste alterări se vor manifesta la nivelul unor zone cu sensibilitate crescută de 0.01%, medie 

de 0.04% şi fără sensibilitate de 0.01% din totalul suprafeţelor ariilor de protecţie avifaunistică şi 

a unor arii cu sensibilitate crescută de 0.01%, medie de 0.06%, scăzută de 0.05% şi fără 

sensibilitate, de 0.01% din totalul suprafeţelor zonelor de buffer de 1 km în jurul siturilor de 

protecţie avifaunistică.  

Totodată, nici la nivelul siturilor de interes avifaunistic (SPA) nu se vor produce perturbări ale 

habitatelor naturale datorită acestui scenariu.  

 

Sectorul Naval 

Suprafeţele de habitat ce vor fi pierdute efectiv prin implementarea acestui scenariu sunt 

echivalente cu 0.33% din suprafaţa SCI-urilor intersectate. Nu vor exista suprafeţele pierdute în 

zone cu cu sensibilitate crescută şi mare, ci doar în zone cu sensibilitate medie, scăzută sau 

fără sensibilitate, echivalente cu 0.33% din suprafaţa siturilor intersectate. Nici unul dintre 

proiectele analizate nu presupune pierderi de habitat în zona buffer de 1km a SCI-urilor.  

Suprafeţele de habitat alterate ca urmare a implementării acestui scenariu reprezintă 14.77% 

din suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 0.10% din zonele buffer de 1km, suprafaţa totală 

alterată fiind echivalentă cu 6.42% din suprafaţa totală a ariilor protejate şi buffer-ele în jurul 

acestora. Suprafeţele cu sensibilitate crescută şi mare alterate prin implementarea scenariului 

sunt echivalente cu 14.63% din suprafaţa siturilor intersectate şi 0.10% din suprafaţa zonelor 

buffer. 

În scenariul “Do minimum” în cazul proiectelor privind transportul naval vor fi afectate în total 

suprafeţe echivalente cu 15.10% din suprafaţa totală a siturilor SCI intersectate şi suprafeţe 

echivalente cu 0.10% din zona de buffer de 1km în jurul siturilor Natura 2000. Suprafaţa totală 

afectată este de 6.57% din habitatele prezente în sit şi în buffer-ul de 1km în jurul ariilor 

protejate. În zonele cu sensibilitate crescută şi mare vor fi afectate suprafeţe care reprezintă 

14.10% din suprafaţa siturilor intersectate şi 0.10% din zonele buffer create pentru situri. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA), suprafeţele de habitat pierdute 

prin implementarea scenariului sunt echivalente cu 0.04% din suprafaţa totală a siturilor SPA 

intersectate şi 0.02% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele pierdute sunt echivalente 

cu 0.04% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele buffer suprafeţele cu 

sensibilitate crescută şi mare ce vor fi pierdute sunt echivalente cu 0.01% din suprafaţa siturilor 

SPA şi a zonelor buffer. 

Suprafeţele de habitat alterate prin implementarea scenariului sunt echivalente cu 1.80% din 

suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 0.13% din zonele buffer desemnate. În total 
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suprafeţele alterate reprezintă 1.54% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele 

cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele alterate reprezintă 0.01% din suprafaţa totală a 

siturilor intersectate, iar în cazul zonelor buffer nu sunt intersectate de proiecte. 

Suprafeţele totale afectate de implementarea scenariului sunt echivalente cu 1,84% din 

suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 0,15% din suprafaţa zonelor buffer. În total 

suprafeţele afectate reprezintă 1,58 din suprafaţa totală a siturilor SPA şi a zonelor buffer 

desemnate. În cazul zonelor cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele totale afectate sunt 

echivalente cu 0,02% din suprafaţa siturilor SPA. 

 

Sectorul Aerian 

În cazul transportului aerian, scenariul „Do minimum” propune doar două proiecte ce vizează 

aeroporturile Suceava şi Mihail Kogălniceanu:  

„Modernizare suprafaţă de mişcare și balizaj, turn de control şi amenajarea terenului în vederea 

amplasării sistemului de navigaţie tip ILS în Aeroportul Suceava”; 

„Reabilitarea platforme de staţionare aeronave în Aeroportul M. Kogălniceanu Constanţa. 

Ţinând cont de faptul că ambele aeroporturi internaţionale sunt localizate la peste 3 km de cele 

mai apropiate arii protejate Natura 2000, iar lucrările menţionate în titlu vizează suprafeţe 

situate în perimetrul aeroporturilor, putem considera că proiectele nu vor afecta habitatele şi 

speciile din cadrul ariilor protejate de interes comunitar învecinate. 

 

4.3.3 SCENARIUL “DO SOMETHING” 

Sectorul Rutier 

În scenariul “Do something” construcţiile existente corespunzătoare reţelei rutiere afectează în 

prezent suprafeţe estimative echivalente cu 0.03% din suprafaţa siturilor de importanţă 

comunitară (SCI) şi 0.04% din zonele buffer de 1km desemnate în jurul siturilor SCI. 

Suprafeţele de habitat pierdute efectiv ca urmare a implementării acestui scenariu reprezintă 

0.13% din suprafaţa siturilor SCI şi 0.17% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele 

pierdute sunt echivalente cu 0.14% din suprafaţa siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu 

sensibilitate crescută şi mare suprafeţele pierdute sunt echivalente cu 0.02% din suprafaţa 

siturilor intersectate şi 0.01% din suprafaţa zonelor buffer. 

Suprafeţele alterate prin implementarea scenariului reprezintă 0.11% din suprafaţa totală a 

siturilor SCI intersectate şi 0.16% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele alterate sunt 

echivalente cu 0.13% din suprafaţa siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate 

crescută şi mare suprafeţele alterate sunt echivalente cu 0.02% din suprafaţa totală a siturilor 

intersectate şi 0.01% din suprafaţa zonelor buffer. 

Suprafeţele afectate de deranjamente în acest scenariu sunt echivalente cu 5.59% din 

suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 8.14% din suprafaţa zonelor buffer, în total fiind afectate 

suprafeţe ce reprezintă 6.59% din suprafaţa siturilor şi a zonelor buffer. Zonele cu sensibilitate 

crescută şi mare afectate de deranjamente reprezintă 1.18% suprafaţa siturilor şi 0.58% din 

suprafaţa zonelor buffer. 

În total, în cazul reţelei de situri de importanţă comunitară suprafeţele afectate de 

implementarea scenariului sunt echivalente cu 5.84% din suprafaţa ariilor protejate şi 8.52% din 
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suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele afectate sunt echivalente cu 6.90% din suprafaţa 

siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele afectate 

reprezintă 1.22% din suprafaţa siturilor şi 0.6% din suprafaţa zonelor buffer. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA) construcţiile existente 

afectează estimativ 0.02% din suprafaţa siturilor şi 0.05% din suprafaţa zonelor buffer, în total 

fiind afectată o suprafaţa echivalentă cu 0.03% din suprafaţa siturilor şi a zonelor buffer.  

Suprafeţele de habitat pierdute efectiv prin implementarea acestui scenariu reprezintă 0.13% 

din suprafaţa siturilor intersectate şi 0.16% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele 

pierdute sunt echivalente cu 0.14% din suprafaţa siturilor şi a zonelor buffer intersectate. În 

zonele cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele pierdute reprezintă 0.06% din suprafaţa 

siturilor şi 0.03% din suprafaţa zonelor buffer. 

Suprafeţele alterate prin implementarea proiectului sunt echivalente cu 0.11% din suprafaţa 

siturilor SPA şi 0.16% din suprafaţa zonelor buffer. În total sunt alterate suprafeţe echivalente 

cu 0.12% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate crescută şi 

mare suprafeţele alterate reprezintă 0.06% din suprafaţa siturilor şi 0.03% din suprafaţa zonelor 

buffer. 

Zonele afectate de perturbare prin implementarea scenariului sunt echivalente cu 5.70% din 

suprafaţa siturilor SPA intersectate şi 8% din suprafaţa zonelor buffer, în total fiind afectate 

suprafeţe echivalente cu 6.41% din suprafaţa siturilor şi a zonelor buffer. Din acestea, zonele cu 

sensibilitate crescută şi mare afectate reprezintă 2.91% din suprafaţa siturilor SPA şi 1.45% din 

suprafaţa zonelor buffer. 

În total, în cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică, prin implementarea acestui 

scenariu sunt afectate suprafeţe echivalente cu 5.95% din suprafaţa siturilor SPA intersectate şi 

8.38% din suprafaţa zonelor buffer. În total suprafeţele afectate sunt echivalente cu 6.70% din 

suprafaţa siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele 

afectate reprezintă 3.03% din suprafaţa siturilor şi 1.51% din suprafaţa zonelor buffer. 

 

Sectorul Feroviar 

Implementarea scenariului „Do something” va cauza pierderi de habitate cu sensibilitate mare 

de 0.004%, crescută de 0.001%, scăzută de 0.004% şi fără sensibilitate de 0.004% din cadrul 

suprafeţei cumulate a siturilor de interes comunitar intersectate şi cu sensibilitate mare de 

0.003%, medie de 0.003%, scăzută de o.012% şi fără sensibilitate de 0.017% din totalul zonelor 

de buffer de 1 km din jurul acestora. 

Alterările de habitate potenţial produse de implementarea proiectelor din cadrul scenariului „Do 

something” la nivelul siturilor de interes comunitar afectează suprafeţe cu sensibilitate mare de 

0.02%, crescută de 0.01%, medie de 0.03%, scăzută de 0.021% şî fără sensibilitate de 0.03% 

din totalul suprafeţelor siturilor de interes comunitar intersectate şi suprafeţe cu sensibilitate 

mare de o.01%, medie de 0.01%, scăzută de 0.05% şi fără sensibilitate de 0.14% din totalul 

suprafeţelor zonelor de buffer de 1 km din jurul acestora.  

Perturbărilor produse de implementarea scenariului „Do something” în sectorul feroviar se vor 

resimţi pe zone cu sensibilitate mare de 0.16%, crescută de 0.13%, medie de 0.05%, scăzută 

de 0.06% şi fără sensibilitate de 0.17% din totalul siturilor de interes comunitar intersectate şi pe 

zone de sensibilitate mare de 0.13%, crescută de 0.01%, medie de 0.7%, scăzută de 0.04% şi 

fără sensibilitate de 0.52% din totalul suprafeţelor reprezentate de zona de buffer de 1 km din 

jurul siturilor de interes comunitar intersectate. 
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La nivelul siturilor de protecţie avifaunistică, pierderile de habitate vor afecta suprafeţe cu 

sensibilitate crescută de 0.002%, medie de 0.017%, scăzută de 0.021% şi fără sensibilitate de 

0.004% din totalul siturilor de protecţie avifaunistică intersectate şi zone de sensibilitate mare de 

0.001%, crescută de 0.004%, medie de 0.017%, scăzută de 0.021% şi fără sensibilitate de 

0.004% din totalul suprafeţelor reprezentate de zonele de buffer de 1km din jurul siturilor de 

protecţie avifaunistică.  

Alterările de habitate ce pot surveni în urma implementării scenariului „Do something” vor afecta 

suprafeţe de sensibilitate crescută de 0.02%, medie de 0.05% şi scăzută de 0.02% din totalul 

suprafeţelor siturilor de protecţie avifaunistică intersectate şi suprafeţe de sensibilitate crescută 

de 0.01%, medie de 0.06%, scăzută de 0.05%, şi fără sensibilitaet de 0.02% din totalul 

suprafeţelor reprezentate de zonele de buffer de 1km din jurul acestora.  

Perturbările asurpa habitatelor naturale cu probabilitate de manifestare în cazul implementării 

scenariului „Do something” se vor resimţi la nivelul unor suprafeţe de sensibilitate mare de 

0.02%, crescută de 0.18% medie de 0.4%, scăzută de 0.05% şi fără sensibilitate de 0.01% din 

totalul suprafeţelor siturilor de protecţie avifaunistică intersectate şi cu sensibilitate mare de 

0.03%, crescută de 0.13%, medie de 0.47%, scăzută de 0.66% şi fără sensibilitate de 0.17% 

din cadrul totalului surpafeţelor zonelor de buffer  de 1 km ale acestora.  

 

Sectorul Naval 

Prin implementarea acestui scenariu nu au fost identificate suprafeţe de habitat ce vor fi 

pierdute efectiv din suprafaţa SCI-urilor intersectate, ci doar din zonele buffer de 1km, suprafeţe 

ce reprezintă sub 0.01% din totalul celor din urmă . În cazul zonelor cu sensibilitate crescută şi 

mare suprafeţele totale afectate sunt echivalente <0.01% din suprafaţa zonelor buffer a siturilor 

intersectate. Nici unul dintre proiectele analizate nu presupune pierderi de habitat în interiorul 

SCI-urilor.  

Suprafeţele de habitat alterate ca urmare a implementării acestui scenariu reprezintă 2.94% din 

suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 2.86% din zonele buffer de 1km, suprafaţa totală alterată 

fiind echivalentă cu 2.91% din suprafaţa totală a ariilor protejate şi buffer-ele în jurul acestora. 

Suprafeţele cu sensibilitate crescută şi mare alterate prin implementarea scenariului sunt 

echivalente cu 1.53% din suprafaţa siturilor intersectate şi 0.84% din suprafaţa zonelor buffer. 

În scenariul “Do minimum” în cazul proiectelor privind transportul naval vor fi afectate în total 

suprafeţe echivalente cu 2.94% din suprafaţa totală a siturilor SCI intersectate şi suprafeţe 

echivalente cu 2.86% din zona de buffer de 1km în jurul siturilor Natura 2000. Suprafaţa totală 

afectată este de 2.92% din habitatele prezente în sit şi în buffer-ul de 1km în jurul ariilor 

protejate. În zonele cu sensibilitate crescută şi mare vor fi afectate suprafeţe care reprezintă 

1.53% din suprafaţa siturilor intersectate şi 0.86% din zonele buffer create pentru situri. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA), nu au fost identificate 

suprafeţele de habitat pierdute prin implementarea scenariului în interiorul siturilor, ci doar în 

suprafaţa zonelor buffer, reprezentând 0.01% din acestea din urmă. În total suprafeţele pierdute 

sunt echivalente cu <0.01% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. De asemenea, nu 

a fost identificate în zonele cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţe ce vor fi pierdute. 

Suprafeţele de habitat alterate prin implementarea scenariului sunt echivalente cu 2.69% din 

suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 4.10% din zonele buffer desemnate. În total 

suprafeţele alterate reprezintă 3.00% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele 

cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele alterate reprezintă <0.01% din suprafaţa totală a 
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siturilor intersectate, iar în cazul zonelor buffer reprezintă 0.38% din suprafaţa totală a zonelor 

de buffer intersectate. 

Suprafeţele totale afectate de implementarea scenariului sunt echivalente cu 2.69% din 

suprafaţa totală a siturilor SPA intersectate şi 4.12% din suprafaţa zonelor buffer. În total 

suprafeţele afectate reprezintă 3.01 din suprafaţa totală a siturilor SPA şi a zonelor buffer 

desemnate. În cazul zonelor cu sensibilitate crescută şi mare suprafeţele totale afectate sunt 

echivalente cu <0,01% din suprafaţa siturilor SPA intersectate şi 0.38% din suprafaţa zonelor 

buffer desemnate. 

 

Sectorul Aerian 

Suprafeţele de habitat ce ar putea fi perturbate ca urmare a implementării acestui scenariu 

reprezintă 25.65% din suprafaţa siturilor SCI intersectate şi 15.72% din zonele buffer de 1 km, 

suprafaţa totală perturbată fiind echivalentă cu 18.87% din suprafaţa totală a ariilor protejate şi 

buffer-ele în jurul acestora. Suprafeţele cu sensibilitate crescută şi mare perturbate prin 

implementarea scenariului sunt echivalente cu 0.58% din suprafaţa siturilor intersectate şi 

0.67% din suprafaţa zonelor buffer. 

În cazul reţelei de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA), suprafeţele de habitat ce ar 

putea fi perturbate prin implementarea scenariului sunt echivalente cu 21.41% din suprafaţa 

totală a siturilor SPA intersectate şi 1.40% din zonele buffer desemnate. În total suprafeţele 

perturbate reprezintă 3.22% din suprafaţa totală a siturilor şi a zonelor buffer. În zonele cu 

sensibilitate crescută şi mare suprafeţele perturbate reprezintă 3.19% din suprafaţa totală a 

siturilor intersectate, iar în cazul zonelor buffer reprezintă 0.22% din suprafaţa totală a zonelor 

de buffer intersectate. 



AECOM            EPC CONSULTANŢÂ DE MEDIU 

Studiu de Evaluare Adecvată pentru Master Planul General de Transport 

 

93 

 

Figura nr. 4-4 Sector Rutier – Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do minimum” 

 

Figura nr. 4-5 Sector Rutier - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do something” 
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Figura nr. 4-6 Sector Rutier - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială (SPA) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do minimum” 

 
Figura nr. 4-7 Sector Rutier - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) intersectate de proiecte şi din 

zonele de buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do something” 
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Figura nr. 4-8 Sector Feroviar - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do minimum” 

 

Figura nr. 4-9 Sector Feroviar - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do something” 
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Figura nr. 4-10 Sector Feroviar - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială (SPA) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do minimum” 

 
Figura nr. 4-11 Sector Feroviar - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) intersectate de proiecte şi 

din zonele de buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do something” 
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Figura nr. 4-12 Sector Naval - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do minimum” 

 

Figura nr. 4-13 Sector Naval - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de interes comunitar (SCI) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do something” 
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Figura nr. 4-14 Sector Naval - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială (SPA) intersectate de proiecte şi din zonele de 

buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do minimum” 

 

Figura nr. 4-15 Sector Naval - Ponderea suprafeţelor totale din interiorul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) intersectate de proiecte şi din 

zonele de buffer aferente afectate de implementarea scenariului “Do something” 
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Figura nr. 4-16 Sector Aerian - Ponderea suprafeţelor perturbate în interiorul şi în zona de buffer de 1 km a siturilor de importanţă comunitară (SCI) în 

scenariul „Do Something” 

 
Figura nr. 4-17 Sector Aerian - Ponderea suprafeţelor perturbate în interiorul şi în zona de buffer de 1 km a siturilor de protecţie avifaunistică (SPA) în 

scenariul „Do Something”  
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Tabel nr. 4-4 Sector Rutier - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
 În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Lucrare↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Reţea rutieră 

Do minimum 

Noi 

Autostrada 22.93 16.17 8.19 0.06 21.00 5.10 10.59 1.37 36.21 109.71 

Expres/DN/var 
ocolire 

33.38 12.09 100.88 35.66 39.06 1.46 9.06 1.11 14.12 77.59 

Modernizari DN 2.45 0.20 2.19 0.39 1.41 2.90 3.19 4.25 4.76 14.55 

Reabilitari DN 
          

 

Total/sensibilitate 58.76 28.46 111.27 36.12 61.47 9.46 22.84 6.74 55.09 201.85 

Total/localizare 296.08 295.98 

TOTAL 592.06 

Do something 

Noi 

Autostrada 148.01 317.57 879.47 333.51 255.97 42.81 91.70 213.22 537.37 1099.80 

Expres/DN/var 
ocolire 

90.26 106.98 217.62 58.81 116.84 41.39 19.97 42.54 98.08 307.81 

Modernizari DN 6.27 10.32 220.42 703.15 263.84 3.37 15.20 50.67 224.68 567.73 

Reabilitari DN 
          

 

Total/sensibilitate 244.54 434.88 1317.51 1095.48 636.65 87.58 126.87 306.43 860.13 1975.35 

Total/localizare 3729.05 3356.36 

TOTAL 7085.41 
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Tabel nr. 4-5 Sector Rutier - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

    
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Lucrare↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Reţea rutieră 

Do minimum 

Noi 
Autostrada 

 
5.22 15.82 

 
0.00 

 
2.95 46.90 

 
7.03 

Expres/DN/var ocolire 50.31 6.81 17.46 3.99 18.42 1.99 5.49 4.76 19.57 
 

Modernizari DN 0.05 0.10 5.39 0.13 0.36 0.80 9.23 2.33 7.69 3.88 

Reabilitari DN - - - - - - - - - - 

 

Total/sensibilitate 50.36 12.13 38.67 4.12 18.78 2.79 17.67 53.99 27.26 10.91 

Total/localizare 124.06 112.63 

TOTAL 236.68 

Do something 

Noi 
Autostrada 148.62 813.50 1046.70 123.08 21.04 61.20 149.99 621.33 243.72 71.84 

Expres/DN/var ocolire 11.07 134.97 400.60 64.42 3.61 4.13 26.52 195.91 50.42 23.25 

Modernizari DN 280.00 226.10 153.03 116.63 138.25 55.19 64.75 178.74 334.00 51.34 

Reabilitari DN 
          

 

Total/sensibilitate 439.68 1174.56 1600.33 304.13 162.90 120.53 241.26 995.97 628.14 146.43 

Total/localizare 3681.61 2132.33 

TOTAL 5813.94 
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Tabel nr. 4-6 Sector Rutier - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă desemnată 

prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

    
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Lucrare↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara  

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara  
sensibilitate 

Reţea rutieră 

Do minimum 

Noi 
Autostrada 17.45 12.35 5.96 0.12 15.51 3.88 8.07 1.58 26.55 82.27 

Expres/DN/var ocolire 15.29 5.58 47.61 17.58 14.08 1.19 7.52 0.94 11.71 64.95 

Modernizari DN 1.91 0.61 3.18 1.21 1.44 2.71 3.00 3.88 4.31 14.67 

Reabilitari DN 4.85 23.68 59.11 14.86 19.52 2.45 7.16 8.38 32.77 131.86 

 

Total/sensibilitate 39.50 42.22 115.86 33.77 50.54 10.23 25.75 14.78 75.33 293.75 

Total/localizare 281.89 419.84 

TOTAL 701.73 

Do something 

Noi 
Autostrada 110.82 238.44 656.74 251.13 192.28 32.46 68.56 149.91 398.37 820.59 

Expres/DN/var ocolire 41.05 48.80 98.52 26.76 53.02 34.23 16.64 35.32 81.99 257.22 

Modernizari DN 6.97 13.34 238.96 760.95 168.16 3.46 15.04 50.21 219.68 564.67 

Reabilitari DN 10.83 67.45 94.49 52.08 69.99 8.63 16.01 24.88 104.27 262.14 

 

Total/sensibilitate 169.66 368.04 1088.70 1090.93 483.44 78.78 116.25 260.32 804.30 1904.63 

Total/localizare 3200.78 3164.28 

TOTAL 6365.06 
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Tabel nr. 4-7 Sector Rutier - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

    
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Lucrare ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara  

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara  
sensibilitate 

Reţea rutieră 

Do minimum 

Noi 
Autostrada - 3.87 11.92 - 0.00 - 2.24 34.99 - 5.27 

Expres/DN/var ocolire 44.85 6.21 16.73 3.00 9.46 1.72 4.49 3.74 16.32 - 

Modernizari DN 0.05 0.10 5.39 0.13 0.36 0.81 9.24 2.42 7.51 3.81 

Reabilitari DN 0.27 24.73 32.43 5.71 11.56 1.88 10.06 18.89 26.38 9.21 

 

Total/sensibilitate 45.16 34.90 66.48 8.83 21.38 4.41 26.03 60.04 50.21 18.29 

Total/localizare 176.76 158.99 

TOTAL 335.74 

Do something 

Noi 
Autostrada 110.40 607.51 784.33 92.82 15.96 45.63 112.45 463.14 182.31 53.28 

Expres/DN/var ocolire 5.03 61.21 182.27 29.35 1.56 3.49 22.21 163.13 42.24 19.49 

Modernizari DN 296.94 249.81 161.37 107.05 99.75 50.64 64.27 175.89 324.47 49.19 

Reabilitari DN 50.07 107.99 74.45 33.88 21.18 6.47 38.45 110.87 100.54 57.44 

 

Total/sensibilitate 462.44 1026.53 1202.42 263.10 138.45 106.24 237.37 913.03 649.56 179.39 

Total/localizare 3092.94 2085.58 

TOTAL 5178.52 
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Tabel nr. 4-8 Sector Rutier - Suprafeţele de teren (ha) afectate de perturbări din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

    
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Lucrare↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara  

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Reţea rutieră 

Do 
minimum 

Noi 
Autostrada 898.87 720.67 176.23 45.82 771.32 159.42 390.72 345.55 908.15 3238.68 

Expres/DN/var ocolire 732.82 419.81 2139.64 723.37 588.82 63.96 306.81 72.76 571.16 3116.24 

Modernizari DN 139.74 124.95 292.39 97.74 62.44 111.45 117.74 219.69 230.06 928.82 

Reabilitari DN 848.36 2837.65 6711.52 1246.96 1081.84 301.87 671.29 969.64 4138.27 10675.19 

 

Total/sensibilitate 2619.79 4103.09 9319.78 2113.89 2504.43 636.70 1486.56 1607.64 5847.64 17958.92 

Total/localizare 20660.98 27537.46 

TOTAL 48198.44 

Do 
something 

Noi 
Autostrada 4998.23 10470.18 28294.92 10791.84 8585.76 1434.90 3232.54 6272.30 16659.65 35242.46 

Expres/DN/var ocolire 1981.99 2391.53 4514.81 1382.93 2839.03 1561.78 831.45 1816.49 3951.29 12598.76 

Modernizari DN 873.77 1655.08 12454.99 34569.63 4066.12 395.16 843.05 2976.80 10797.21 22984.10 

Reabilitari DN 1830.16 10822.27 11597.16 5817.04 5589.27 823.18 2100.97 2198.99 8647.93 21966.80 

 

Total/sensibilitate 9684.15 25339.06 56861.88 52561.44 21080.19 4215.03 7008.02 13264.58 40056.07 92792.13 

Total/localizare 165526.71 157335.83 

TOTAL 322862.54 
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Tabel nr. 4-9 Sector Rutier - Suprafeţele de teren (ha) afectate de perturbări din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

    
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Lucrare ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Reţea rutieră 

Do 
minimum 

Noi 

Autostrada 3.24 141.85 576.37 3.13 16.31 
 

120.78 1421.70 15.058 224.36 

Expres/DN/var 
ocolire 

2157.54 427.04 579.11 202.46 142.24 67.28 160.22 176.92 878.84 4.66 

Modernizari DN 58.93 182.61 453.12 13.56 12.57 63.077 376.52 144.10 165.12 176.91 

Reabilitari DN 109.39 3922.39 3435.34 591.79 351.12 
     

 

Total/sensibilitate 2329.11 4673.88 5043.94 810.95 522.25 130.36 657.54 1742.74 1059.03 405.94 

Total/localizare 13380.12 3995.62 

TOTAL 17375.74 

Do 
something 

Noi 

Autostrada 4539.95 26558.77 35397.72 4755.91 864.91 1397.90 4743.55 21109.85 7840.12 2125.72 

Expres/DN/var 
ocolire 

277.92 3248.32 8670.84 1366.34 88.02 182.66 1150.56 7914.06 2059.11 1034.71 

Modernizari DN 15117.36 14589.09 11207.77 2539.67 2471.30 2242.27 3749.33 10800.93 8955.70 1125.89 

Reabilitari DN 5196.66 15678.63 10919.91 2564.95 979.80 738.28 4509.88 11671.32 7145.71 2981.48 

 

Total/sensibilitate 25131.90 60074.81 66196.25 11226.87 4404.02 4561.11 14153.32 51496.17 26000.64 7267.80 

Total/localizare 167033.85 103479.04 

TOTAL 270512.89 
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Tabel nr. 4-10 Sector Rutier - Suprafeţele de teren totale (ha) afectate în siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

    
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Lucrare ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Reţea rutieră 

Do 
minimum 

Noi 
Autostrada 939.26 749.19 190.38 46.00 807.83 168.41 409.38 348.50 970.90 3430.66 

Expres/DN/var ocolire 766.20 431.90 2240.53 759.03 627.88 66.60 323.40 74.82 596.98 3258.78 

Modernizari DN 144.96 125.84 299.03 99.44 65.83 118.61 125.42 230.17 241.75 965.66 

Reabilitari DN 857.86 2885.09 6830.08 1276.71 1120.73 306.78 685.67 986.28 4203.88 10939.04 

 

Total/sensibilitate 2708.27 4192.02 9560.02 2181.18 2622.27 660.40 1543.87 1639.78 6013.52 18594.15 

Total/localizare 21263.75 28451.71 

TOTAL 49715.46 

Do 
something 

Noi 
Autostrada 5257.06 11026.20 29831.13 11376.48 9034.01 1510.18 3392.80 6635.43 17595.39 37162.85 

Expres/DN/var ocolire 2072.25 2498.51 4732.43 1441.74 2955.87 1637.40 868.06 1894.35 4131.36 13163.80 

Modernizari DN 890.19 1682.05 13024.76 36372.16 4638.72 403.79 881.16 3103.87 11356.63 24400.46 

Reabilitari DN 1852.42 10954.92 11786.35 5919.62 5728.67 840.78 2133.00 2249.25 8857.03 22491.51 

 

Total/sensibilitate 10071.91 26161.68 59374.67 55110.01 22357.27 4392.15 7275.02 13882.90 41940.40 97218.63 

Total/localizare 173075.55 164709.10 

TOTAL 337784.64 
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Tabel nr. 4-11 Sector Rutier - Suprafeţele de teren totale (ha) afectate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

    
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Lucrare ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Reţea rutieră 

Do 
minimum 

Noi 

Autostrada 3.24 150.93 604.11 3.13 16.32 
 

125.98 1503.60 15.06 236.67 

Expres/DN/var 
ocolire 

2252.70 440.06 613.29 209.45 170.12 71.01 170.21 185.43 914.74 4.66 

Modernizari DN 59.16 182.76 465.38 14.81 13.15 65.08 399.56 149.94 184.22 186.59 

Reabilitari DN 110.01 3971.94 3500.07 603.56 373.69 81.58 1085.46 2093.66 1374.99 800.38 

 

Total/sensibilitate 2425.11 4745.69 5182.86 830.95 573.27 217.67 1781.21 3932.63 2489.01 1228.30 

Total/localizare 13757.87 9648.82 

TOTAL 23406.69 

Do 
something 

Noi 

Autostrada 4798.9 27979.79 37228.7 4971.81 901.91 1504.7 5005.99 22194.3 8266.14 2250.83 

Expres/DN/var 
ocolire 

288.99 3383.29 9071.44 1430.76 91.63 190.28 1199.29 8273.10 2151.77 1077.45 

Modernizari DN 15829.9 15175.66 11602.4 2816.83 2777.19 2377.0 3911.70 11248.0 9784.35 1252.92 

Reabilitari DN 5296.3 15893.08 11067.0 2634.95 1018.80 751.15 4587.33 11896.2 7347.20 3096.41 

 

Total/sensibilitate 26214.2 62431.81 68969.7 11854.3 4789.53 4823.2 14704.31 53611.7 27549.4 7677.61 

Total/localizare 174259.60 108366.27 

TOTAL 282625.87 
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Tabel nr. 4-12 Sector Feroviar - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Feroviar 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total/localizare 0 0 

TOTAL 0 

Do 
something 

Total/sensibilitate 27.358 4.034 0.448 27.186 25.714 22.052 0.081 24.663 99.679 135.627 

Total/localizare 84.740 282.101 

TOTAL 366.840 

 

Tabel nr. 4-13 Sector Feroviar - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Feroviar 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total/localizare 0 0 

TOTAL 0 

Do 
something 

Total/sensibilitate 0.000 13.404 47.372 23.771 0.293 2.716 22.973 91.902 113.270 23.092 

Total/localizare 84.839 253.953 

TOTAL 10.43 
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Tabel nr. 4-14 Sector Feroviar - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă desemnată 

prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Naval 

Do 
minimum 

Total/sensibilitate 9.165 27.527 72.727 139.219 81.943 3.499 0.466 10.553 93.478 289.090 

Total/localizare 330.581 397.085 

TOTAL 727.666 

Do 
something 

Total/sensibilitate 115.369 40.279 222.456 218.976 196.924 59.498 25.125 117.568 382.175 1086.275 

Total/localizare 2464.646 1670.641 

TOTAL 4135.287 

 

Tabel nr. 4-15 Sector Feroviar - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Naval 

Do minimum 

Total/sensibilitate 15.081 17.601 136.895 13.864 26.312 2.274 17.028 159.659 115.409 20.434 

Total/localizare 209.753 314.805 

TOTAL 524.558 

Do 
something 

Total/sensibilitate 0.202 118.016 289.416 127.660 3.587 25.768 75.482 334.083 289.302 112.732 

Total/localizare 538.882 837.367 

TOTAL 1376.249 
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Tabel nr. 4-16 Sector Feroviar - Suprafeţele de teren (ha) afectate de perturbări din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Feroviar 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Total/localizare 0.000 0.000 

TOTAL 0.000 

Do 
something 

Total/sensibilitate 1158.120 922.143 333.611 456.007 1256.274 1003.181 45.262 528.387 3174.577 4196.249 

Total/localizare 4126.155 8947.656 

TOTAL 13073.811 

 

Tabel nr. 4-17 Sector Feroviar - Suprafeţele de teren (ha) afectate de perturbări din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 

1km aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Feroviar 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Total/localizare 0.000 0.000 

TOTAL 0.000 

Do 
something 

Total/sensibilitate 151.795 1148.654 2500.675 318.400 76.652 170.689 669.021 2485.561 3483.860 916.792 

Total/localizare 4196.176 7725.922 

TOTAL 11922.098 
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Tabel nr. 4-18 Sector Feroviar - Suprafeţele de teren totale (ha) afectate în siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Feroviar 

Do minimum 

Total/sensibilitate 9.165 27.527 72.727 139.219 81.943 3.499 0.466 10.553 93.478 289.090 

Total/localizare 330.581 397.085 

TOTAL 727.666 

Do 
something 

Total/sensibilitate 1300.847 966.456 556.516 702.169 1478.912 1084.730 70.468 670.617 3656.431 5418.151 

Total/localizare 5004.900 10900.397 

TOTAL 15905.297 

 

Tabel nr. 4-19 Sector Feroviar - Suprafeţele de teren totale (ha) afectate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Feroviar 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.202 118.016 289.416 127.660 3.587 25.768 75.482 334.083 289.302 112.732 

Total/localizare 538.882 837.367 

TOTAL 1376.249 

Do 
something 

Total/sensibilitate 151.998 1280.073 2837.464 469.831 80.532 199.173 767.477 2911.545 3886.431 1052.616 

Total/localizare 4819.897 8817.242 

TOTAL 13637.139 
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Tabel nr. 4-20 Sector Naval - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta Fara sensibilitate Mare Crescuta Medie Scazuta Fara sensibilitate 

Naval 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.00 0.00 187.95 51.37 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total/localizare 243.32 0.00 

TOTAL 243.32 

Do something 

Total/sensibilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 9.39 

Total/localizare 0.00 10.43 

TOTAL 10.43 

 

Tabel nr. 4-21 Sector Naval - Suprafeţele de teren (ha) pierdute efectiv din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta Fara sensibilitate Mare Crescuta Medie Scazuta Fara sensibilitate 

Naval 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.00 30.84 182.06 1.01 4.00 0.00 0.21 15.93 5.00 0.00 

Total/localizare 217.92 21.15 

TOTAL 239.07 

Do something 

Total/sensibilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 2.91 14.39 26.53 0.00 

Total/localizare 0.00 44.25 

TOTAL 44.25 
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Tabel nr. 4-22 Sector Naval - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă desemnată 

prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă 
↓ 

Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Naval 

Do minimum 

Total/sensibilitat
e 

0.07 10366.61 387.69 92.17 18.19 0.00 93.53 3.62 0.00 1.26 

Total/localizare 10864.74 98.41 

TOTAL 10963.14 

Do 
something 

Total/sensibilitat
e 

2227.6
3 

12361.37 
13346.4

7 
8.15 0.60 

1406.8
3 

2182.83 
7638.5

1 
766.20 20.50 

Total/localizare 27944.22 12014.87 

TOTAL 39959.09 

 

Tabel nr. 4-23 Sector Naval - Suprafeţele de teren (ha) alterate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara  

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara  
sensibilitate 

Naval 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.00 58.46 7939.82 2351.65 0.00 0.00 0.54 76.59 61.20 0.00 

Total/localizare 10349.93 138.33 

TOTAL 10488.26 

Do something 

Total/sensibilitate 0.00 47.32 19573.37 8537.51 0.00 32.39 1117.20 6789.89 4431.79 0.00 

Total/localizare 28158.20 12371.27 

TOTAL 40529.47 
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Tabel nr. 4-24 Sector Naval - Suprafeţele de teren (ha) totale afectate în siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă 
↓ 

Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare 
Crescut

a 
Medie 

Scazut
a 

Fara 
sensibilitate 

Mare 
Crescut

a 
Medie 

Scazut
a 

Fara 
sensibilitate 

Naval 

Do minimum 

Total/sensibilitat
e 

0.07 
10366.6

1 
575.64 143.54 22.19 0.00 93.53 3.62 0.00 1.26 

Total/localizare 11108.06 98.41 

TOTAL 11206.46 

Do 
something 

Total/sensibilitat
e 

2227.6
3 

12361.3
7 

13346.4
7 

8.15 0.60 
1406.8

3 
2183.88 

7638.5
1 

766.20 29.89 

Total/localizare 0.00 27944.22 

TOTAL 39969.52 

 

Tabel nr. 4-25 Sector Naval - Suprafeţele de teren (ha) totale afectate din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta 
Fara 

sensibilitate 
Mare Crescuta Medie Scazuta 

Fara 
sensibilitate 

Naval 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.00 89.30 8121.88 2352.67 4.00 0.00 0.75 92.53 66.20 0.00 

Total/localizare 10567.85 159.47 

TOTAL 10727.32 

Do something 

Total/sensibilitate 0.00 47.32 19573.37 8537.51 0.00 32.81 1120.11 6804.28 4458.32 0.00 

Total/localizare 28158.20 12415.51 

TOTAL 40573.72 

 

  



AECOM            EPC CONSULTANŢÂ DE MEDIU 

Studiu de Evaluare Adecvată pentru Master Planul General de Transport 

 

115 

Tabel nr. 4-26 Sector aerian - Suprafeţele de teren (ha) perturbate din siturile de importanţă comunitară (SCI) şi din zona buffer de 1km aferentă 

desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SCI) În zona de buffer de 1km (SCI) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta Fara sensibilitate Mare Crescuta Medie Scazuta Fara sensibilitate 

Aerian 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total/localizare 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 

Do something 

Total/sensibilitate 104.89 0.00 3296.69 856.02 354.38 155.63 103.86 106.79 1315.36 4381.85 

Total/localizare 4611.98 6063.49 

TOTAL 10675.47 

 

Tabel nr. 4-27 Sector aerian - Suprafeţele de teren (ha) perturbate efectiv din siturile de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi din zona buffer de 1km 

aferentă desemnată prin implementarea celor 2 scenarii (“Do minimum”, „Do something”) 

   
În interiorul siturilor (SPA) În zona de buffer de 1km (SPA) 

Componentă ↓ Scenariu ↓ Sensibilitate → Mare Crescuta Medie Scazuta Fara sensibilitate Mare Crescuta Medie Scazuta Fara sensibilitate 

Naval 

Do minimum 

Total/sensibilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total/localizare 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 

Do something 

Total/sensibilitate 0.00 648.70 3635.75 0.00 76.43 0.00 451.99 1442.72 213.04 755.90 

Total/localizare 4360.88 2863.66 

TOTAL 7224.54 
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4.3.4 ANALIZA GENERALĂ A SUPRAFEŢELOR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA MASTER 

PLANULUI GENERAL DE TRANSPORT 

Scenariul “Do minimum” 

Implementarea proiectelor prevăzute în cadrul scenariului “Do minimum” va afecta suprafeţe de 

3.05% din totalul siturilor de interes comunitar intersectate şi de 4.47% din totalul suprafeţelor 

de buffer de 1 km din jurul acestora, de 2.60% din totalul  siturilor de protecţie avifaunistică şi de 

2.73% din totalul suprafeţelor zonelor de buffer din jurul acestora pentru transporturile rutiere, 

de 0.18% din totalul siturilor de interes comunitar intersectate şi de 0.06% din zona de buffer de 

1 km a acestora, precum şi de 0.23% din totalul siturilor de protecţie avifaunistică şi de 0.10% 

din totalul suprafeţelor de buffer de 1 km din jurul acestora, pentru transporturile feroviare, de 

1.49% din totalul siturilor de interes comunitar intersectate şi de 0.08% din totalul suprafeţelor 

de buffer a le acestora şi de 1.30% din totalul siturilor de protecţie avifaunistică şi de 0.06% din 

zona de buffer a acestora pentru transportul naval. Pentru transportul aerian nu vor fi suprafeţe 

afectate în cadrul acestui scenariu, nici la nivelul siturilor de interes comunitar, nici la nivelul 

siturilor de protecţie avifaunistică, nici la nivelul zonelor de buffer de 1 km ale acestora.  

Suprafeţele totale cumulate afectate potenţial de proiectele incluse în scenariul “Do minimum” 

reprezintă 9.32% din totalul suprafeţelor siturilor de interes comunitar şi 7.03% din totalul 

suprafeţelor siturilor de protecţie avifaunistică intersectate. 

 

Scenariul “Do something” 

Proiectele propuse în cadrul acestui scenariu vor afecta suprafeţe de 5.84% din cadrul siturilor 

de interes comunitar intersectate şi de 8.52% din cadrul zonelor de buffer de 1 km ale acestora, 

şi de 5.95% din cadrul siturilor de protecţie avifaunistică şi 8.38% din cadrul zonelor de buffer 

ale acestora, pentru domeniul rutier, de 1.50% pentru siturile de interes comunitar intersectate 

şi 1.76% pentru zona de buffer de 1km a acestora şi 1.96% pentru siturile de protecţie 

avifaunistică şi 1.67% pentru zona de buffer a acestora pentru proiectele din domeniul feroviar, 

de 2.32% pentru siturile de interes comunitar şi 0.72% pentru zona de buffer a acestora, 

precum şi de 2.02% şi 0.62% pentru siturile de protecţie avifaunistică, respective pentru zona 

de buffer a acestora, în cazul domeniului naval, şi de 25.6% şi 15.7% pentru siturile de interes 

comunitar şi zona de buffer a acestora şi 21.4% şi 1.4% pentru siturile de protecţie avifaunistică 

şi pentru zona de buffer de 1 km a acestora, în cazul domeniului aerian.  

Suprafeţele totale cumulate afectate potenţial de implementarea proiectelor propuse în cadrul 

scenariului “Do something” reprezintă 20.67% din totalul siturilor de interes comunitar 

intersectate cumulate cu zona de buffer de 1 km a acestora şi 43.41% din totalul siturilor de 

protecţie avifaunistică şi zona de buffer de 1 km a acestora. 
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Tabel nr. 4-28 Suprafeţele de teren totale afectate (ha) în siturile Natura 2000 şi în zona buffer de 1km aferentă prin implementarea celor 2 scenarii (“Do 

minimum”, „Do something”) 

 

Rutier Feroviar Naval Aerian 

SCI SPA SCI SPA SCI SPA SCI SPA 
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Scenariul "Do 
minimum" 

21263.75 28451.71 13757.87 9648.82 330.581 397.085 538.882 837.367 11108.06 1798.02 10567.85 1856.86 0 0 0 0 

49715.46 23406.69 727.666 1376.249 12906.08 12424.71 0 0 

Scenariul "Do 
something" 

173075.6 164709.1 174259.6 108366.3 5004.9 10900.4 4819.897 8817.242 27944.22 33602.58 28158.2 32462.51 4611.98 6063.49 4360.88 2863.66 

337784.64 282625.87 15905.297 13637.139 61546.8 60620.71 10675.47 7224.54 

Total suprafete afectate in Scenariul "Do minimum" in SCI 63349.21 

Total suprafete afectate in Scenariul "Do minimum" in SPA 37207.65 

Total suprafete afectate in Scenariul "Do something" in SCI 425912.2 

Total suprafete afectate in Scenariul "Do something" in SPA 364108.3 
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4.4 Evaluarea impactului 

4.4.1 EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTULUI 

Clasele de sensibilitate s-au stabilit pe baza ponderii de reprezentare a numărului de habitate şi 

specii de interes comunitar pe diferitele tipuri de utilizare a terenului din interiorul fiecărui sit 

Natura 2000 (câte specii pot fi regăsite în fiecare poligon aparţinând unei clase de utilizare a 

terenului2 din interiorul siturilor Natura 2000). Clasele utilizate sunt: Lipsă sensibilitate (0% din 

totalul speciilor), Mică (Mică (0,01 – 24,9%), Moderată (25 – 49,9%), Mare (50 – 74,9%), Foarte 

mare (75 – 100%). Detalii privind metodologia de determinare a sensibilităţii sunt prezentate în 

secţiunea 6.2. 

Magnitudinea modificărilor a fost apreciată exclusiv pe baza ponderii de afectare a suprafeţelor 

corespunzătoare fiecărei clase de sensibilitate (ce procent din fiecare zonă de sensibilitate 

urmează a fi afectată de proiectele propuse). Clasele utilizate sunt: Fără modificări (0%), Mică 

(0,01 – 24,9%), Moderată (25 – 49,9%), Mare (50 – 74,9%), Foarte mare (75 – 100%). 

Matricea de evaluare a semnificaţiei impactului (Tabel nr. 4-29) propune o abordare facilă de 

identificare a siturilor în care este cel mai probabil să apară un impact semnificativ ca urmare a 

implementării MPGT. Subliniem faptul că la acest nivel strategic de analiză, semnificaţia 

impactului nu reprezintă o certitudine. Pentru toate siturile, impactul semnificativ nu poate fi 

corect estimat decât printr-o evaluare cumulativă, în fază de proiect, a tuturor propunerilor de 

intervenţii în interiorul ariilor protejate (proiectele de transport + alte presiuni existente şi 

propuse). 

 
Tabel nr. 4-29 Matricea de evaluare a semnificaţiei impactului 

  Clase de sensibilitate 

  
Foarte Mare Mare Moderată Mică 

Lipsă 

sensibilitate 

Magnitudinea 

modificărilor 

propuse 

Foarte 

Mare 

Impact 

semnificativ 

Impact 

semnificativ 

Impact 

semnificativ 

Impact 

moderat 

Impact 

redus 

Mare 
Impact 

semnificativ 

Impact 

semnificativ 

Impact 

semnificativ 

Impact 

moderat 

Impact 

redus 

Moderată 
Impact 

semnificativ 

Impact 

semnificativ 

Impact 

moderat 

Impact 

moderat 

Impact 

redus 

Mică 
Impact 

moderat 

Impact 

moderat 

Impact 

moderat 

Impact 

redus 

Impact 

redus 

Fără 

modificări 

Lipsa 

impact 

Lipsa 

impact 

Lipsa 

impact 

Lipsa 

impact 

Lipsa 

impact 

 

 

                                                

2
 Conform Corine Land Cover 
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4.4.2 REZULTATELE EVALUĂRII 

Reţeaua de situri de importanţă comunitară (SCI) 

 

Prin implementarea scenariului “Do minimum” sunt afectate 51 de situri de importanţă 

comunitară şi există posibilitatea de a afecta semnificativ şase situri (Tabel nr. 4-30), respectiv 

ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0063 Defileul Jiului, ROSCI0267 Valea Roşie, 

ROSCI0342 Pădurea Târgu Mureş, ROSCI0373 Râul Mureş între Branişca şi Ilia, ROSCI0377 

Râul Putna,  ceea ce reprezintă 11% din totalul siturilor intersectate de proiectele propuse prin 

acest scenariu. Raportat la toată reţeaua de situri de importanţă comunitară din România, circa 

13% din totalul siturilor sunt afectate de implementarea acestui scenariu în timp ce pentru 1,5% 

există o probabilitate ridicată de a fi afectate semnificativ.  

În cadrul acestui scenariu există 4 situri în cazul cărora se pot produce modificări cu o 

magnitudine ridicată în zone cu sensibilitate mare şi anume: ROSCI0267 Valea Roşie, 

ROSCI0342 Pădurea Târgu Mureş, ROSCI0373 Râul Mureş între Branişca şi Ilia, ROSCI0377 

Râul Putna.  

 
Tabel nr. 4-30 Magnitudinea modificărilor (exprimată prin procente ale unei suprafeţe cu un grad 

cunoscut de sensibilitate) şi nivelul de impact în siturile de importanţă comunitară intersectate de 

proiectele propuse prin scenariul “Do minimum” 

Scenariu Do minimum Probabilitate ridicată 

de afectare 

semnificativă a sitului Cod sit Denumire sit 
Sensibilitate 

Fara sensibilitate Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSCI0004 Bagau 3.36 0.00 5.37 0.00 0.00 
 

ROSCI0006 Balta Mica a Brailei 0.00 0.02 0.00 19.87 0.00 
 

ROSCI0008 Betfia 1.71 8.43 0.00 0.00 8.38 
 

ROSCI0014 Bucsani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0021 Campia Ierului 0.16 0.14 0.05 0.00 0.00 
 

ROSCI0022 Canaralele Dunarii 0.08 0.03 0.00 25.31 0.00 DA 

ROSCI0044 Corabia - Turnu Magurele 0.05 0.65 0.00 0.01 0.00 
 

ROSCI0045 Coridorul Jiului 1.76 0.35 0.68 0.00 0.00 
 

ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea 38.66 18.18 0.00 5.72 18.18 
 

ROSCI0063 Defileul Jiului 10.87 45.23 86.59 21.13 0.00 DA 

ROSCI0064 Defileul Muresului 2.94 2.44 0.70 0.94 0.00 
 

ROSCI0065 Delta Dunarii 0.44 0.09 0.08 0.00 0.00 
 

ROSCI0066 Delta Dunarii - zona marina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei 16.03 1.63 4.82 0.50 0.00 
 

ROSCI0088 Gura Vedei - Saica - Slobozia 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 
 

ROSCI0098 Lacul Petea 57.73 55.67 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0104 Lunca Inferioara a Crisului Repede 4.57 3.55 0.00 0.00 4.16 
 

ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului 2.10 0.00 0.00 0.00 3.42 
 

ROSCI0109 Lunca Timisului 0.01 0.03 0.00 0.62 0.00 
 

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 0.03 0.29 0.30 0.00 0.00 
 

ROSCI0130 Oituz - Ojdula 8.87 11.41 7.22 3.01 0.00 
 

ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 4.31 0.22 0.02 0.00 0.50 
 

ROSCI0200 Platoul Vascau 0.76 0.05 0.33 1.29 0.00 
 

ROSCI0202 Silvostepa Olteniei 1.81 0.00 0.00 3.94 0.00 
 

ROSCI0208 Putna - Vrancea 51.00 23.91 6.71 0.00 0.00 
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Scenariu Do minimum Probabilitate ridicată 

de afectare 

semnificativă a sitului Cod sit Denumire sit 
Sensibilitate 

Fara sensibilitate Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSCI0211 Podisul Secaselor 4.95 0.58 0.00 0.34 0.00 
 

ROSCI0213 Raul Prut 0.00 0.08 0.11 0.00 0.00 
 

ROSCI0217 Retezat 0.46 0.12 0.16 0.00 0.00 
 

ROSCI0227 Sighisoara - Tarnava Mare 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0240 Tasad 25.61 0.02 2.93 5.38 0.00 
 

ROSCI0253 Trascau 0.60 0.10 0.05 1.07 0.00 
 

ROSCI0267 Valea Rosie 39.24 0.00 61.73 0.00 40.16 DA 

ROSCI0291 
Coridorul Muntii Bihorului - Codru 

Moma 
6.28 0.00 14.03 0.00 4.72 

 

ROSCI0299 Dunarea la Garla Mare - Maglavit 0.73 0.00 6.28 0.00 0.54 
 

ROSCI0308 Lacul si Padurea Cernica 4.51 34.69 0.00 1.75 0.00 
 

ROSCI0314 Lozna 14.01 3.70 0.00 0.00 0.79 
 

ROSCI0322 Muntele Ses 0.51 0.26 0.00 0.28 0.00 
 

ROSCI0324 Muntii Bihor 11.72 0.32 0.00 2.29 0.00 
 

ROSCI0335 Padurea Dobrina - Husi 0.23 0.00 2.51 2.04 0.00 
 

ROSCI0342 Padurea Targu Mures 35.21 31.14 0.00 0.00 44.71 DA 

ROSCI0344 
Padurile din Sudul Piemontului 

Candesti 
0.55 0.00 0.00 1.67 0.00 

 

ROSCI0355 Podisul Lipovei - Poiana Rusca 8.91 0.00 0.00 0.00 2.24 
 

ROSCI0360 
Raul Barlad intre  Zorleni si Gura 

Garbavotulu 
1.03 1.79 3.43 0.00 8.69 

 

ROSCI0370 Raul Mures  intre Lipova si Paulis 0.74 1.68 3.51 0.00 3.36 
 

ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia 48.05 0.00 0.00 10.38 69.33 DA 

ROSCI0374 Raul Negru 0.29 0.00 0.05 0.00 1.59 
 

ROSCI0376 
Raul Olt intre Maruntei si Turnu 

Magurele 
0.72 0.00 1.68 0.00 3.94 

 

ROSCI0377 Raul Putna 53.86 41.59 0.00 0.00 50.18 DA 

ROSCI0382 
Raul Tarnava Mare  intre Copsa 

Mica si Mihalt 
0.69 0.00 0.36 0.00 0.85 

 

ROSCI0386 Raul Vedea 2.64 0.00 2.72 0.13 0.00 
 

ROSCI0407 Zarandul de Vest 1.65 81.99 0.86 1.67 0.05 
 

 

Prin implementarea scenariului “Do something” sunt afectate 173 de situri de importanţă 

comunitară şi există posibilitatea de a afecta semnificativ 39 de situri (Tabel nr. 4-31), ceea ce 

reprezintă 22% din totalul siturilor intersectate de proiectele propuse prin acest scenariu. 

Raportat la toată reţeaua de situri de importanţă comunitară din România, circa 45% din totalul 

siturilor sunt afectate de implementarea acestui scenariu în timp ce pentru 10% există o 

probabilitate ridicată de a fi afectate semnificativ.  

În cadrul acestui scenariu există 23 situri în cazul cărora se pot produce modificări cu o 

magnitudine ridicată în zone cu sensibilitate mare (Tabel nr. 4-31). 
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Tabel nr. 4-31 Magnitudinea modificărilor (exprimată prin procente ale unei suprafeţe cu un grad 

cunoscut de sensibilitate) şi nivelul de impact în siturile de importanţă comunitară intersectate de 

proiectele propuse prin scenariul “Do something” 

Scenariu Do something 
Probabilitate ridicată 

de afectare 
semnificativă a sitului Cod sit Denumire sit 

Sensibilitate 

Fara sensibilitate Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSCI0002 Apuseni 16.98 8.13 7.04 0.00 0.00 
 

ROSCI0003 
Arboretele de castan comestibil de la 

Baia Mare 
17.38 76.74 100.00 0.00 39.69 DA 

ROSCI0005 
Balta Alba - Amara - Jirlau - Lacul 

Sarat Caineni 
7.03 0.00 3.14 4.37 0.00 

 

ROSCI0006 Balta Mica a Brailei 0.00 0.02 0.00 19.87 0.00 
 

ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos 11.88 1.23 6.60 0.00 0.00 
 

ROSCI0010 Bistrita Aurie 2.24 21.99 0.00 0.00 32.27 DA 

ROSCI0012 Bratul Macin 7.02 5.72 4.40 0.00 0.00 
 

ROSCI0013 Bucegi 28.42 6.32 23.34 0.00 0.00 
 

ROSCI0019 Calimani - Gurghiu 0.00 0.04 0.21 0.00 0.00 
 

ROSCI0022 Canaralele Dunarii 0.64 0.50 0.00 28.17 0.00 DA 

ROSCI0025 Cefa 2.87 0.00 0.17 0.00 0.00 
 

ROSCI0030 Cheile Lapusului 15.25 0.00 11.53 10.75 0.00 
 

ROSCI0031 Cheile Nerei - Beusnita 20.65 4.92 5.64 8.03 0.00 
 

ROSCI0039 Ciuperceni - Desa 0.79 0.14 12.65 0.00 0.00 
 

ROSCI0040 Coasta Lunii 30.05 0.00 1.33 0.00 0.44 
 

ROSCI0043 Comana 16.37 20.42 13.60 0.00 0.00 
 

ROSCI0044 Corabia - Turnu Magurele 8.52 6.79 6.95 16.41 0.00 
 

ROSCI0045 Coridorul Jiului 1.13 1.72 4.92 0.00 0.00 
 

ROSCI0046 Cozia 13.92 2.31 1.79 0.00 0.00 
 

ROSCI0048 Crisul Alb 4.33 5.44 0.00 19.32 0.00 
 

ROSCI0049 Crisul Negru 1.35 0.93 0.00 0.00 1.60 
 

ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea 0.04 0.73 0.00 2.64 0.81 
 

ROSCI0054 Dealul Cetatii Deva 88.19 0.00 48.17 0.00 1.80 
 

ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu 17.46 0.00 22.20 0.00 32.13 DA 

ROSCI0059 Dealul Perchiu 66.81 100.00 0.00 48.59 0.00 DA 

ROSCI0062 
Defileul Crisului Repede - Padurea 

Craiului 
2.08 5.91 0.44 2.96 0.00 

 

ROSCI0064 Defileul Muresului 77.69 86.34 16.02 31.25 0.00 DA 

ROSCI0065 Delta Dunarii 0.01 0.03 0.40 0.00 0.00 
 

ROSCI0066 Delta Dunarii - zona marina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 
 

ROSCI0067 Deniz Tepe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei 23.81 3.36 5.96 5.53 0.00 
 

ROSCI0070 Drocea 3.54 0.00 1.09 0.00 0.39 
 

ROSCI0071 
Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul 

Vederoasa 
3.88 1.45 3.10 0.00 0.00 

 

ROSCI0076 Dealul Mare - Harlau 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 
 

ROSCI0082 Fanetele seculare Ponoare 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 DA 

ROSCI0083 Fantanita Murfatlar 69.97 66.38 32.23 0.00 67.62 DA 

ROSCI0085 Frumoasa 11.10 3.53 7.56 0.00 0.00 
 

ROSCI0088 Gura Vedei - Saica - Slobozia 3.76 3.37 10.91 0.00 0.00 
 

ROSCI0094 
Izvoarele sulfuroase submarine de la 

Mangalia 
0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 

 

ROSCI0101 Larion 45.65 82.32 23.49 34.51 64.64 DA 

ROSCI0103 Lunca Buzaului 10.38 5.04 21.65 0.00 12.89 
 

ROSCI0105 Lunca Joasa a Prutului 11.38 7.88 19.59 0.00 0.00 
 

ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului 13.11 2.82 0.00 0.00 12.59 
 

ROSCI0108 Lunca Muresului Inferior 5.60 30.48 22.89 4.77 0.00 
 

ROSCI0109 Lunca Timisului 10.60 10.25 7.77 8.76 0.00 
 

ROSCI0111 Mestecanisul de la Reci 1.09 23.13 1.46 2.87 0.00 
 

ROSCI0114 
Mlastina Hergheliei - Obanul Mare si 

Pestera Movila 
89.49 91.40 19.45 0.00 0.00 

 

ROSCI0122 Muntii Fagaras 30.60 3.97 3.42 0.00 0.00 
 

ROSCI0123 Muntii Macinului 1.52 10.75 18.30 0.00 0.00 
 

ROSCI0124 Muntii Maramuresului 0.22 0.00 0.01 0.00 0.00 
 

ROSCI0125 Muntii Rodnei 2.81 0.06 0.19 0.00 0.00 
 

ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est 3.58 4.52 3.71 0.00 0.00 
 

ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 8.56 4.38 0.03 0.77 0.00 
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Scenariu Do something 
Probabilitate ridicată 

de afectare 
semnificativă a sitului Cod sit Denumire sit 

Sensibilitate 

Fara sensibilitate Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSCI0130 Oituz - Ojdula 27.23 2.36 6.69 5.73 0.00 
 

ROSCI0131 Oltenita - Mostistea - Chiciu 0.00 0.00 0.00 0.00 13.02 
 

ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin - Hartibaciu 8.13 10.25 30.84 4.40 21.54 
 

ROSCI0133 Padurea Badeana 100.00 0.00 36.00 0.00 99.99 DA 

ROSCI0135 Padurea Barnova - Repedea 8.68 9.13 0.00 0.00 3.36 
 

ROSCI0137 Padurea Bogatii 6.20 5.95 0.00 28.15 0.00 DA 

ROSCI0138 Padurea Bolintin 9.38 0.00 12.79 1.10 0.00 
 

ROSCI0147 
Padurea de stejar pufos de la 

Miraslau 
100.00 0.00 0.00 0.00 56.00 DA 

ROSCI0149 Padurea Eseschioi - Lacul Bugeac 13.30 14.42 3.06 0.00 0.00 
 

ROSCI0156 Muntii Gosman 0.18 0.11 0.00 2.05 0.00 
 

ROSCI0157 Padurea Hagieni - Cotul Vaii 0.29 0.85 1.39 0.00 0.00 
 

ROSCI0158 Padurea Balteni - Harboanca 90.21 0.00 0.00 0.00 13.65 
 

ROSCI0160 Padurea Icuseni 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 DA 

ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 20.75 8.11 0.30 0.00 10.88 
 

ROSCI0168 Padurea Sarului 0.41 0.00 0.00 0.00 1.97 
 

ROSCI0170 
Padurea si mlastinile eutrofe de la 

Prejmer 
59.51 62.01 79.12 69.13 0.00 DA 

ROSCI0172 
Padurea si Valea Canaraua Fetii - 

Iortmac 
4.41 5.60 0.89 14.67 0.00 

 

ROSCI0174 Padurea Studinita 55.73 0.00 13.77 0.00 0.00 
 

ROSCI0179 Padurea Troianu 94.80 0.00 12.82 77.40 0.00 DA 

ROSCI0188 Parang 10.31 9.50 0.14 0.00 0.00 
 

ROSCI0191 Pestera Limanu 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0194 Piatra Craiului 28.47 15.90 7.56 13.34 0.00 
 

ROSCI0195 Piatra Mare 56.63 5.52 16.19 0.00 0.00 
 

ROSCI0196 
Pietrosul Brostenilor - Cheile 

Zugrenilor 
68.62 0.00 93.08 35.19 0.00 DA 

ROSCI0197 
Plaja submersa Eforie Nord - Eforie 

Sud 
100.00 0.00 0.00 0.00 51.70 DA 

ROSCI0198 Platoul Mehedinti 22.53 3.22 2.31 3.71 0.00 
 

ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean 10.30 4.80 6.94 0.00 0.00 
 

ROSCI0202 Silvostepa Olteniei 4.47 0.00 0.37 6.21 0.00 
 

ROSCI0205 
Poienile cu narcise de la Dumbrava 

Vadului 
99.38 13.99 23.10 26.88 0.00 DA 

ROSCI0206 Portile de Fier 3.69 4.24 6.48 0.00 0.00 
 

ROSCI0207 Postavarul 67.35 9.81 11.26 40.11 0.00 DA 

ROSCI0213 Raul Prut 1.28 0.18 1.63 0.00 0.00 
 

ROSCI0214 Raul Tur 2.52 0.75 4.59 0.00 0.00 
 

ROSCI0218 Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 0.83 7.00 0.00 0.03 0.00 
 

ROSCI0220 Sacueni 3.58 0.00 75.82 0.00 0.00 DA 

ROSCI0221 Saraturile din valea Ilenei 20.02 0.00 36.78 0.00 0.00 
 

ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche 1.44 0.00 0.00 78.99 0.00 DA 

ROSCI0226 Semenic - Cheile Carasului 0.47 0.03 0.10 0.04 0.00 
 

ROSCI0227 Sighisoara - Tarnava Mare 11.05 5.38 5.88 0.00 0.00 
 

ROSCI0231 Nadab - Socodor - Varsad 43.85 0.00 0.00 24.17 15.50 
 

ROSCI0232 Somesul Mare Superior 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 DA 

ROSCI0238 Suatu -Cojocna - Crairat 17.39 0.69 0.00 21.57 0.00 
 

ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0251 Tisa Superioara 2.51 0.00 36.18 0.00 5.99 
 

ROSCI0253 Trascau 0.62 4.99 1.42 1.80 0.00 
 

ROSCI0260 Valea Cepelor 0.29 0.00 0.12 0.00 0.00 
 

ROSCI0264 Valea Izei si Dealul Solovan 7.71 1.60 2.60 0.00 0.00 
 

ROSCI0265 Valea lui David 8.07 10.05 0.00 0.00 17.19 
 

ROSCI0266 Valea Oltetului 2.25 8.12 1.07 2.55 0.00 
 

ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai 100.00 0.00 0.00 0.00 0.30 
 

ROSCI0270 Vanatori - Neamt 3.61 10.04 2.24 6.72 0.00 
 

ROSCI0277 Becicherecu Mic 49.54 0.00 12.21 0.00 0.00 
 

ROSCI0279 Borzont 5.61 0.00 6.99 0.00 0.00 
 

ROSCI0281 Cap Aurora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 
 

ROSCI0284 Cheile Teregovei 99.30 100.00 0.00 0.00 90.67 DA 

ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru Moma 0.65 0.00 0.00 0.00 0.01 
 



AECOM     EPC CONSULTANŢÂ DE MEDIU 

Studiu de Evaluare Adecvată pentru Master Planul General de Transport 

 

123 

Scenariu Do something 
Probabilitate ridicată 

de afectare 
semnificativă a sitului Cod sit Denumire sit 

Sensibilitate 

Fara sensibilitate Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSCI0290 Coridorul Ialomitei 5.05 0.00 3.35 2.89 0.00 
 

ROSCI0293 Costinesti - 23 August 100.00 0.00 0.00 0.00 2.96 
 

ROSCI0294 Crisul Alb intre Gurahont si Ineu 18.53 39.49 81.08 0.00 24.30 DA 

ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 0.04 0.07 0.62 0.00 0.64 
 

ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului 0.39 0.00 0.00 0.00 0.11 
 

ROSCI0297 Dealurile Tarnavei Mici - Biches 20.76 15.10 9.06 9.46 0.00 
 

ROSCI0298 Defileul Crisului Alb 26.35 8.12 52.83 4.81 0.00 DA 

ROSCI0299 Dunarea la Garla Mare ľ Maglavit 0.74 0.00 6.96 0.00 16.91 
 

ROSCI0303 Hartibaciu Sud - Est 4.96 3.17 5.22 0.00 4.15 
 

ROSCI0304 Hartibaciu Sud - Vest 5.06 0.86 0.19 0.00 2.21 
 

ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sarat - Comaneasca 7.40 0.00 19.78 0.00 3.61 
 

ROSCI0307 Lacul Sarat - Braila 8.67 0.00 1.78 0.00 0.00 
 

ROSCI0308 Lacul si Padurea Cernica 2.19 29.53 0.00 4.23 0.00 
 

ROSCI0310 Lacurile Falticeni 47.83 0.00 42.30 92.83 36.12 DA 

ROSCI0315 Lunca Chineja 6.24 0.00 17.53 16.87 2.43 
 

ROSCI0318 Magura Targu Ocna 57.83 7.54 33.97 0.00 12.80 
 

ROSCI0320 Mociar 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0321 Moldova Superioara 24.41 0.00 30.92 0.00 0.00 
 

ROSCI0323 Muntii Ciucului 9.01 3.21 3.97 0.00 0.00 
 

ROSCI0324 Muntii Bihor 1.26 0.40 3.41 0.33 0.00 
 

ROSCI0326 Muscelele Argesului 10.28 2.32 0.00 2.22 0.00 
 

ROSCI0328 Obcinele Bucovinei 1.33 5.45 0.28 0.00 0.00 
 

ROSCI0329 Oltul Superior 37.48 6.91 0.00 57.06 67.49 DA 

ROSCI0330 Osesti - Barzesti 12.87 0.00 16.49 0.00 19.25 
 

ROSCI0333 Pajistile Sarmasel - Milas - Urmenis 23.00 18.77 39.51 18.54 0.00 
 

ROSCI0335 Padurea Dobrina - Husi 9.55 50.74 9.17 9.29 0.00 
 

ROSCI0339 Padurea Povernii - Valea Cernita 14.92 0.00 0.00 0.00 41.54 DA 

ROSCI0342 Padurea Targu Mures 16.26 24.27 0.00 0.00 20.33 
 

ROSCI0344 
Padurile din Sudul Piemontului 

Candesti 
4.52 12.71 0.00 8.37 0.00 

 

ROSCI0347 Pajistea Fegernic 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0352 Persani 28.20 0.00 0.00 1.36 7.91 
 

ROSCI0353 Pestera - Deleni 7.06 0.00 0.00 0.00 8.48 
 

ROSCI0357 Porumbeni 5.31 2.44 3.05 0.00 2.98 
 

ROSCI0360 
Raul Barlad intre  Zorleni si Gura 

Garbavotulu 
10.08 13.33 18.89 0.00 38.40 DA 

ROSCI0361 Raul Caras 5.78 0.00 0.32 2.98 0.00 
 

ROSCI0362 Raul Gilort 22.89 0.00 0.00 0.00 26.51 DA 

ROSCI0363 Raul Moldova intre Oniceni si Mitesti 9.23 17.89 5.68 5.89 5.07 
 

ROSCI0364 Raul Moldova intre Tupilati si Roman 11.68 0.00 10.91 2.32 0.00 
 

ROSCI0365 
Raul Moldova intre Paltinoasa si  

Rusi 
12.40 0.00 4.50 0.00 12.28 

 

ROSCI0366 Raul Motru 17.06 0.00 18.10 43.72 35.90 DA 

ROSCI0367 Raul Mures intre Moresti si Ogra 22.19 28.12 100.00 0.00 31.52 DA 

ROSCI0368 Raul Mures intre Deda si  Reghin 9.60 0.00 0.00 0.00 8.52 
 

ROSCI0369 Raul Mures intre Iernuteni si Peris 24.10 0.00 4.01 0.00 23.41 
 

ROSCI0370 Raul Mures  intre Lipova si Paulis 48.54 64.55 93.11 0.00 67.04 DA 

ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia 39.47 0.00 0.00 4.23 45.70 DA 

ROSCI0374 Raul Negru 13.07 0.00 3.05 0.00 18.67 
 

ROSCI0375 Raul Nera intre Bozovici si Moceris 1.19 0.00 0.82 1.88 0.00 
 

ROSCI0376 
Raul Olt intre Maruntei si Turnu 

Magurele 
2.05 0.00 4.83 0.00 9.99 

 

ROSCI0378 Raul Siret intre Pascani si Roman 2.85 8.22 5.62 4.51 10.30 
 

ROSCI0379 Raul Suceava 2.58 0.00 16.39 6.48 0.00 
 

ROSCI0380 Raul Suceava Liteni 20.99 18.08 11.19 8.49 0.00 
 

ROSCI0382 
Raul Tarnava Mare  intre Copsa Mica 

si Mihalt 
36.71 30.84 29.36 90.70 29.51 DA 

ROSCI0383 
Raul Tarnava Mare intre Odorheiu 

Secuiesc si Vanat 
26.09 6.82 43.26 21.16 24.94 

 

ROSCI0384 Raul Tarnava Mica 18.70 0.00 5.29 0.00 13.41 
 

ROSCI0385 Raul Timis intre Rusca si Prisaca 22.00 31.82 14.14 25.66 0.00 DA 

ROSCI0386 Raul Vedea 32.56 16.73 22.32 11.38 0.00 
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Scenariu Do something 
Probabilitate ridicată 

de afectare 
semnificativă a sitului Cod sit Denumire sit 

Sensibilitate 

Fara sensibilitate Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSCI0387 Salonta 4.53 0.00 0.00 0.00 10.51 
 

ROSCI0393 Somesul Mare 72.60 56.71 66.20 0.00 61.62 DA 

ROSCI0394 Somesul Mic 34.17 0.00 0.00 0.00 42.05 DA 

ROSCI0400 Sieu - Budac 13.22 9.12 0.00 0.00 13.00 
 

ROSCI0402 Valea din Sanandrei 50.93 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ROSCI0403 Vanju Mare 14.31 0.00 0.00 0.00 21.79 
 

ROSCI0406 Zarandul de Est 0.49 0.32 0.00 0.00 0.11 
 

ROSCI0407 Zarandul de Vest 31.24 100.00 7.10 28.06 3.65 DA 

 

Reţeaua de situri de protecţie specială avifaunistică (SPA) 

Prin implementarea scenariului “Do minimum” sunt afectate 25 de situri de protecţie specială 

avifaunistică şi există posibilitatea de a afecta semnificativ două situri, respectiv ROSPA0122 

Lacul şi Pădurea Cernica şi ROSPA137 Pădurea Radomir, ceea ce reprezintă 8% din totalul 

siturilor intersectate de proiectele propuse prin acest scenariu. Raportat la toată reţeaua de 

situri de protecţie specială avifaunistică din România, circa 17% din totalul siturilor sunt afectate 

de implementarea acestui scenariu în timp ce pentru 1% există o probabilitate ridicată de a fi 

afectate semnificativ. 

În cadrul acestui scenariu nu există cazuri în care se produc modificări cu o magnitudine ridicată 

în zone cu sensibilitate mare, dar în cele 2 situri menţionate anterior există posibilitatea apariţiei 

unor modificări de magnitudine moderată.  

 
Tabel nr. 4-32 Magnitudinea modificărilor (exprimată prin procente ale unei suprafeţe cu un grad 

cunoscut de sensibilitate) şi nivelul de impact în siturile de protecţie specială avifaunistică 

intersectate de proiectele propuse prin scenariul “Do minimum” 

Scenariu Do minimum Probabilitate 
ridicată de afectare 

semnificativă a 
sitului 

 
Cod sit 

 
Denumire sit 

Sensibilitate 

Fara 
sensibilitate 

Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSPA0002 Allah Bair - Capidava 0.00 26.25 0.00 0.00 0.00 
 

ROSPA0005 Balta Mica a Brailei 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 
 

ROSPA0012 Bratul Borcea 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 
 

ROSPA0017 Canaralele de la Harsova 0.00 18.39 0.00 0.00 0.00 
 

ROSPA0023 Confluenta Jiu - Dunare 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 
 

ROSPA0024 Confluenta Olt - Dunare 0.00 0.07 0.82 0.00 0.00 
 

ROSPA0029 
Defileul Muresului Inferior -  
Dealurile Lip 

0.31 2.23 1.14 0.34 1.40 
 

ROSPA0031 
Delta Dunarii si Complexul 
Razim - Sinoie 

0.00 0.11 0.21 0.01 0.00 
 

ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei 13.02 5.27 0.95 3.12 2.30 
 

ROSPA0039 Dunare - Ostroave 0.00 0.00 22.78 0.00 0.00 
 

ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhusi 
- Bacau - Beres 

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 0.52 0.22 0.91 1.21 0.46 
 

ROSPA0074 Maglavit 0.00 1.29 2.67 12.28 0.00 
 

ROSPA0075 Magura Odobesti 7.01 0.00 1.96 3.57 0.99 
 

ROSPA0084 Muntii Retezat 0.00 0.00 0.03 0.25 0.01 
 

ROSPA0087 Muntii Trascaului 1.77 0.00 0.68 0.05 0.00 
 

ROSPA0088 Muntii Vrancei 58.76 58.05 9.03 5.81 0.00 
 

ROSPA0099 Podisul Hartibaciu 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
 

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 0.00 1.91 0.77 0.00 0.00 
 

ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului 47.26 11.56 7.57 0.97 0.00 
 

ROSPA0122 Lacul si Padurea Cernica 1.13 0.00 73.90 39.75 4.77 DA 

ROSPA0123 
Lacurile de acumulare de pe 
Crisul Repede 

3.81 16.39 13.65 0.00 7.30 
 

ROSPA0137 Padurea Radomir 0.00 50.99 0.00 38.41 0.00 DA 

ROSPA0139 
Piemontul Muntilor Metaliferi si 
Vintului 

0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 
 

ROSPA0141 Subcarpatii Vrancei 0.00 1.38 0.00 0.50 0.00 
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Prin implementarea scenariului “Do something” 95 de situri de protecţie specială sunt afectate 

de derularea proiectelor propuse şi există o probabilitate ridicată de a afecta semnificativ 21 de 

situri, respectiv ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, ROSPA0022 Comana, ROSPA0032 Deniz 

Tepe, ROSPA0034 Depresiunea şi Munţii Ciucului, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, 

ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSPA0051 Iezer Călăraşi, ROSPA0060 Lacul Taşaul, 

ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş, ROSPA0064 

Lacurile Fălticeni, ROSPA0066 Limanu-Herghelia, ROSPA0070 Lunca Prutului-Vlădeşti-

Frumuşiţa, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0093 

Pădurea Bogota, ROSPA0113 Cânepişti, ROSPA0122 Lacul şi Pădurea Cernica, ROSPA0125 

Lacurile Vaduri şi Pângăraţi, ROSPA0143 Tisa Superioară şi ROSPA0146 Valea Câlniştei. În 

total există posibilitatea de a afecta semnificativ aproximativ 22% din cele 95 de situri 

intersectate de proiectele propuse prin acest scenariu. Raportat la toată reţeaua de situri de 

protecţie specială avifaunistică din România, circa 64% din totalul siturilor sunt afectate de 

implementarea acestui scenariu în timp ce pentru 14% există o probabilitate ridicată de a fi 

afectate semnificativ. 

În scenariul “Do something” există 2 situri în care pot apărea modificări cu magnitudine 

moderată (ROSPA0064 Lacurile Fălticeni şi ROSPA0070 Lunca Prutului – Vlădeşti - Frumuşiţa) 

în zone cu sensibilitate mare şi un sit în care pot apărea modificări de magnitudine mare 

(ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi) în zone cu sensibilitate mare. De asemenea în 14 

situri au fost identificate zone cu modificări medii, mari şi foarte mari în zone cu sensibilitate 

crescută (Tabel nr. 4-33). 

 
Tabel nr. 4-33 Magnitudinea modificărilor (exprimată prin procente ale unei suprafeţe cu un grad 

cunoscut de sensibilitate) şi nivelul de impact în siturile de protecţie specială avifaunistică 

intersectate de proiectele propuse prin scenariul “Do something” 
Scenariu Do something Probabilitate 

ridicata de 
afectare 

semnificativ a 
sitului 

 
Cod sit 

 
Denumire sit 

Sensibilitate 

Fara 
sensibilitate 

Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSPA0001 Aliman - Adamclisi 29.05 26.95 6.28 5.77 3.38 
 

ROSPA0002 Allah Bair - Capidava 0.00 26.25 0.00 0.00 0.00 
 

ROSPA0003 Avrig - Scorei - Fagaras 0.00 1.23 2.26 1.71 0.00 
 

ROSPA0005 Balta Mica a Brailei 0.00 0.00 7.53 0.00 0.00 
 

ROSPA0008 Baneasa - Canaraua Fetei 0.00 18.65 1.86 14.10 0.00 
 

ROSPA0011 Blahnita 0.00 0.52 2.99 0.20 0.00 
 

ROSPA0012 Bratul Borcea 0.00 0.78 0.62 0.00 0.00 
 

ROSPA0013 Calafat - Ciuperceni - Dunare 0.00 0.00 2.65 0.00 0.00 
 

ROSPA0014 Campia Cermeiului 0.00 4.06 10.86 47.20 5.29 DA 

ROSPA0015 
Campia Crisului Alb si Crisului 
Negru 

0.00 11.65 9.97 11.26 0.00 
 

ROSPA0017 Canaralele de la Harsova 0.00 18.39 0.00 0.00 0.00 
 

ROSPA0019 Cheile Dobrogei 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 
 

ROSPA0020 Cheile Nerei-Beusnita 60.41 26.29 4.38 7.04 5.00 
 

ROSPA0021 Ciocanesti - Dunare 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 
 

ROSPA0022 Comana 0.00 26.34 15.01 29.91 0.00 DA 

ROSPA0023 Confluenta Jiu - Dunare 0.00 0.14 3.76 0.00 0.00 
 

ROSPA0024 Confluenta Olt - Dunare 0.00 10.81 10.02 3.69 0.00 
 

ROSPA0025 Cozia - Buila - Vanturarita 0.00 5.72 12.83 1.45 0.00 
 

ROSPA0026 
Cursul Dunarii - Bazias - Portile de 
Fier 

0.00 29.82 6.33 0.00 0.00 
 

ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor 30.40 2.01 4.46 1.32 0.00 
 

ROSPA0028 
Dealurile Tarnavelor si Valea 
Nirajului 

100.00 15.30 9.46 8.22 0.00 
 

ROSPA0029 
Defileul Muresului Inferior -  
Dealurile Lip 

3.14 8.57 20.56 1.32 0.06 
 

ROSPA0031 
Delta Dunarii si Complexul Razim 
- Sinoie 

0.00 0.01 1.10 0.04 0.00 
 

ROSPA0032 Deniz Tepe 0.00 44.47 0.00 27.69 9.30 DA 

ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului 3.35 2.01 9.56 3.29 0.00 
 

ROSPA0034 Depresiunea si Muntii Ciucului 6.62 55.55 5.80 3.37 0.00 DA 
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Scenariu Do something Probabilitate 
ridicata de 

afectare 
semnificativ a 

sitului 

 
Cod sit 

 
Denumire sit 

Sensibilitate 

Fara 
sensibilitate 

Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei 25.32 17.57 0.90 8.96 4.67 
 

ROSPA0037 
Dumbravita - Rotbav - Magura 
Codlei 

0.00 11.26 15.54 0.00 0.00 
 

ROSPA0038 Dunare - Oltenita 0.00 0.00 8.53 0.00 0.00 
 

ROSPA0039 Dunare - Ostroave 0.00 0.46 26.38 0.67 0.00 DA 

ROSPA0040 Dunarea Veche - Bratul Macin 4.46 3.19 3.91 0.00 0.00 
 

ROSPA0043 Frumoasa 41.17 9.93 1.30 2.74 4.11 
 

ROSPA0047 Hunedoara Timisana 0.00 19.19 0.00 0.00 3.53 
 

ROSPA0048 Ianca - Plopu - Sarat 0.00 40.05 33.63 5.75 0.00 DA 

ROSPA0049 
Iazurile de pe valea Ibanesei - 
Baseului - Podrigai 

0.00 0.72 3.76 0.00 0.00 
 

ROSPA0051 Iezer Calarasi 0.00 16.66 41.12 16.79 0.00 DA 

ROSPA0056 Lacul Oltina 0.00 2.64 1.13 0.00 3.50 
 

ROSPA0060 Lacul Tasaul 0.00 44.23 7.01 97.70 6.82 DA 

ROSPA0061 Lacul Techirghiol 0.00 1.61 0.14 28.44 0.00 DA 

ROSPA0062 
Lacurile de acumulare de pe 
Arges 

0.00 35.19 48.83 62.70 0.00 DA 

ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhusi - 
Bacau - Beres 

13.13 16.61 21.36 0.00 22.78 
 

ROSPA0064 Lacurile Falticeni 76.79 33.49 0.00 93.01 35.68 DA 

ROSPA0065 Lacurile Fundata -Amara 0.00 0.00 0.55 2.72 0.00 
 

ROSPA0066 Limanu-Herghelia 31.12 45.45 23.61 57.97 19.68 DA 

ROSPA0068 Lunca Inferioara a Turului 0.00 0.68 4.13 0.00 0.00 
 

ROSPA0069 Lunca Muresului inferior 10.02 2.62 9.94 13.06 0.00 
 

ROSPA0070 Lunca Prutului-Vladesti-Frumusita 0.00 17.09 2.60 0.00 28.30 DA 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 23.41 7.61 7.52 19.61 7.26 
 

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu 0.00 11.60 12.67 33.22 0.00 DA 

ROSPA0073 Macin - Niculitel 0.00 19.03 6.68 4.00 0.00 
 

ROSPA0074 Maglavit 0.00 2.86 12.26 13.77 0.00 
 

ROSPA0076 Marea Neagra 99.29 18.41 0.00 0.36 0.00 
 

ROSPA0080 Muntii Almajului - Locvei 2.10 8.65 6.57 3.95 0.00 
 

ROSPA0081 Muntii Apuseni - Vladeasa 13.32 23.36 5.43 6.43 7.37 
 

ROSPA0082 Muntii Bodoc Baraolt 7.77 0.57 3.40 0.00 1.56 
 

ROSPA0085 Muntii Rodnei 0.19 1.32 0.36 2.16 2.30 
 

ROSPA0086 Muntii Semenic - Cheile Carasului 1.94 0.00 0.08 0.00 0.04 
 

ROSPA0087 Muntii Trascaului 13.00 4.42 3.05 3.20 0.00 
 

ROSPA0089 Obcina Feredeului 1.60 0.02 1.53 0.00 0.38 
 

ROSPA0090 Ostrovu Lung - Gostinu 0.00 32.61 0.07 0.00 0.00 
 

ROSPA0091 Padurea Babadag 49.83 11.76 28.93 9.25 4.38 DA 

ROSPA0092 Padurea Barnova 0.00 1.61 9.24 0.59 1.75 
 

ROSPA0093 Padurea Bogata 0.00 6.67 0.00 26.52 0.00 DA 

ROSPA0097 Pescaria Cefa - Padurea Radvani 0.00 2.99 2.80 5.08 0.00 
 

ROSPA0098 Piemontul Fagaras 10.05 11.45 6.48 9.18 3.74 
 

ROSPA0099 Podisul Hartibaciu 0.00 2.15 2.35 2.25 0.00 
 

ROSPA0100 Stepa Casimcea 0.00 0.00 0.43 1.05 0.00 
 

ROSPA0102 Suhaia 0.00 0.00 12.41 0.00 0.00 
 

ROSPA0103 Valea Alceului 0.00 0.03 0.95 1.15 0.00 
 

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 0.00 5.20 6.84 3.19 0.00 
 

ROSPA0107 Vanatori - Neamt 0.00 9.17 1.18 6.64 0.00 
 

ROSPA0108 Vedea - Dunare 0.00 3.57 9.31 10.04 0.00 
 

ROSPA0109 Acumularile Belcesti 0.00 0.00 0.02 0.92 0.00 
 

ROSPA0110 Acumularile Rogojesti - Bucecea 7.36 0.26 3.45 0.00 0.00 
 

ROSPA0113 Canepisti 1.72 40.03 100.00 30.04 0.00 DA 

ROSPA0115 
Defileul Crisului Repede-Valea 
Iadului 

1.05 45.57 4.54 0.00 0.00 
 

ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei 2.21 2.28 0.00 0.48 0.00 
 

ROSPA0117 Drocea - Zarand 10.21 12.33 1.00 0.33 0.00 
 

ROSPA0119 Horga - Zorleni 0.00 6.22 2.16 1.25 3.09 
 

ROSPA0121 Lacul Brates 38.81 14.91 5.23 0.00 21.20 
 

ROSPA0122 Lacul si Padurea Cernica 1.41 0.00 0.00 44.04 15.02 DA 

ROSPA0123 
Lacurile de acumulare de pe Crisul 
Repede 

5.19 5.88 0.00 0.00 2.49 
 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 0.00 22.98 5.20 15.89 0.00 
 

ROSPA0125 Lacurile Vaduri si Pangarati 3.69 60.46 28.33 0.00 53.43 DA 

ROSPA0128 Lunca Timisului 12.88 8.37 8.21 10.52 0.00 
 

ROSPA0129 Masivul Ceahlau 2.26 0.73 0.51 0.14 1.16 
 

ROSPA0130 Mata - Carja - Radeanu 0.00 7.07 0.00 0.52 4.68 
 

ROSPA0132 Muntii Metaliferi 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 
 

ROSPA0135 Nisipurile de la Dabuleni 0.00 19.31 0.00 0.00 0.00 
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Scenariu Do something Probabilitate 
ridicata de 

afectare 
semnificativ a 

sitului 

 
Cod sit 

 
Denumire sit 

Sensibilitate 

Fara 
sensibilitate 

Scazuta Medie Crescuta Mare 

ROSPA0136 Oltenita - Ulmeni 0.00 0.01 3.44 0.00 0.00 
 

ROSPA0138 Piatra Soimului - Scorteni - Garleni 4.02 2.33 0.80 1.31 0.00 
 

ROSPA0143 Tisa Superioara 0.00 1.03 3.49 36.18 0.00 DA 

ROSPA0146 Valea Calnistei 2.03 0.00 11.92 45.99 0.00 DA 

ROSPA0148 Vitanesti-Rasmiresti 0.00 23.71 4.41 12.53 0.00 
 

ROSPA0149 Depresiunea Bozovici 5.24 23.59 0.00 3.91 0.09 
 

 

Probabilitatea cea mai mare de intersectare a unor zone importante pentru migraţia şi/sau 

dispersia faunei (coridoare ecologice naturale) poate apărea în următoarele cazuri: 

 Proiectele ale căror trasee sunt propuse în vecinătatea unui sit Natura 2000 (în principal 

SCI), îndeosebi în cazul în care între traseul proiectului şi limita ariei protejate sunt mai puţin 

de 3 km; 

 Toate proiectele ale căror trasee vor intersecta una sau mai multe arii protejate; 

 Proiectele care traversează numeroase habitate naturale. 

Este necesar ca în cadrul studiilor de impact şi a studiilor de evaluare adecvată să fie luate în 

considerare şi suprafeţele din afara ariilor protejate şi să fie identificate (prin investigaţii de teren 

şi analize de birou) prezenţa unor potenţiale coridoare ecologice naturale prin analiza distribuţiei 

speciilor de faună şi evaluarea dinamicii sezoniere/anuale. 

 

4.4.3 IMPACTUL REZIDUAL 

Reducerea impactului estimat se poate realiza prin implementarea masurilor propuse în 

prezentul studiu (secţiunea 5.1). Exstă două abordări principale: 

1. Evitarea zonelor sensibile. Evitarea siturilor Natura 2000 şi/sau a zonelor sensibile din 

interiorul acestora. Proiectele vor intersecta astfel teritorii aparţinând unor clase mai mici 

de sensibilitate sau chiar a unor clase „fără sensibilitate” ce va genera o reducere a 

semnificaţiei impactului (de la impact semnificativ la impact moderat sau de la impact 

moderat la impact redus); 

2. Reducerea magnitudinii modificărilor. Implementarea unor măsuri de reducere a 

impacturilor (a suprafeţelor afectate de manifestarea acestor impacturi) ceea ce va 

conduce la scăderea magnitudinii modificărilor şi implicit la posibilitatea reducerii 

impactului (similar abordării anterioare). Exemplu: instalarea unor panouri 

fonoabsorbante într-o zonă importantă de cuibărit va reduce suprafaţa afectată de 

zgomot din interiorul acestei zone şi deci şi semnificaţia impactului proiectului propus). 

Este recomandabil ca în faza de proiectare să fie aplicate, acolo unde este cazul, ambele 

abordări pentru a asigura reducerea la minim a riscului de afectare semnificativă a siturilor 

Natura 2000. Pentru siturile identificate în prezentul studiu ca urmând a fi cel mai probabil 

afectate semnificativ aplicarea doar a celei de a doua abordări (măsuri de reducere a 

impactului) nu va schimba radical impactul preconizat. 
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5. Măsuri de evitare şi reducere a impactului  

5.1 Măsuri de evitare şi reducere a impactului 

Proiectele subsecvente ale MPGT vor parcurge în următorii ani paşi succesivi de planificare şi 

proiectare la nivelul cărora este necesară considerarea implementării următorului set de măsuri, 

pentru evitarea şi reducerea impactului asupra reţelei de arii naturale protejate Natura 2000. 

Măsurile au o formulare generală, necesară acoperirii cerinţelor întregii game de proiecte 

propuse prin MPGT.  

O schema logică de aplicare a măsurilor de evitare / reducere / compensare este prezentată în 

Figura nr. 5-1 încercând a evidenţia rolul important al măsurilor de evitare dar şi necesitatea de 

a depune toat eforturile pentru limitarea efectelor adverse asupra siturilor aparţinând reţelei 

Natura 2000. 

În continuarea tabelului cu măsuri sunt prezentate principalele elemente de bune practici 

necesare realizării unor evaluări adecvate de calitate, singurele în măsură să asigure o 

evaluare corectă a impacturilor precum şi formularea unor măsuri eficiente de evitare şî 

reducere  impacturilor. 
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Figura nr. 5-1 Schema logică de formulare a măsurilor necesare protecţiei siturilor Natura 2000 (nu include potenţiale forme de impact asupra altor 

componente de mediu decât Natura 2000) 

 

Proiectul 

intersectează situl 

N2K sau este 

propus în interiorul 

acestuia 

 

Proiectul se 

învecinează 

cu situl N2K 

Măsuri de 

evitare 

Se poate evita 

situl Natura 2000? 

DA NU 

Măsuri de evitare 

Se pot evita zonele 

foarte sensibile din 

interiorul sitului 

Natura 2000? 

DA NU 

Măsuri de evitare 

Se pot evita 

zonele mai puţin 

sensibile din 

interiorul sitului 

Natura 2000? 

DA NU 

Măsuri 

compensatorii 

pentru habitatele 

şi populaţiile 

direct afectate 

Măsuri de 

reducere a 

impactului pentru 

habitatele şi 

populaţiile 

potential afectate 
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Tabel nr. 5-1 Măsuri propuse pentru evitarea, reducerea şi compensarea impactului MPGT asupra siturilor Natura 2000 

Componenta 
Cod 

măsură 
Măsură Rezultate aşteptate 

Planificare, 

proiectare şi 

evaluare de 

impact 

M1 Evaluarea de mediu (evaluare strategică, evaluare adecvată şi evaluarea de impact) trebuie 

demarată din primele faze de proiectare şi continuată pe tot parcursul dezvoltării şi 

implementării proiectelor, îndeosebi în cazul acelor propuneri de proiect care pot genera 

efecte asupra siturilor Natura 2000. 

Reducerea costurilor de 

mediu asociate 

proiectelor de 

transporturi 

M2 Proiectele de transporturi ce intersectează sau se învecinează cu situri Natura 2000 trebuie 

fundamentate pe baza unor studii de evaluare adecvată elaborate riguros din punct de vedere 

tehnic şi ştiinţific care să respecte cele mai bune practici în domeniu (vezi în continuarea 

tabelului). Evaluarea impactelor şi propunerea de măsuri de evitare/reducere/compensare 

trebuie făcută ţinându-se cont de cerinţele ecologice ale fiecărei specii sau habitat de interes 

comunitar. 

M3 În proiectarea traseelor şi a soluţiilor constructive pentru infrastructura de transporturi ierarhia 

opţiunilor trebuie să fie următoarea: 1. Evitarea impacturilor asupra siturilor Natura 2000; 2. 

Reducerea impacturilor; 3. Compensarea impacturilor. Măsurile compensatorii trebuie să 

reprezinte ultima opţiune datorită: i) incertitudiniii privind „recuperarea” reală a bunurior şi 

serviciilor ecologice pierdute; ii) costurilor mari de implementare; iii) duratei de timp până la 

care produc rezultatele aşteptate. 

Evitarea apariţiei 

impacturilor 

Pierderea 

habitatelor 

M4 Evitarea intersectării limitelor ariilor naturale protejate (de ţinut cont şi de limitele altor arii 

naturale protejate decât Natura 2000). 

M5 Atunci când nu este posibilă evitarea intersectării unei arii protejate, trebuie considerate 

opţiunile disponibile pentru evitarea traversării zonelor sensibile din interiorul respectivei arii 

protejate (în principal habitate Natura 2000, zone importante pentru reproducerea şi 

adăpostul speciilor de interes comunitar, zonele sălbatice în care influenţa antropică este 

redusă). 

Evitarea afectării 

componentelor de 

interes conservativ 
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Componenta 
Cod 

măsură 
Măsură Rezultate aşteptate 

M6 Reducerea la minim a spaţiilor de servicii (parcări, staţii de distribuţie carburanţi, unităţi de 

cazare şi alimentaţie, etc) propuse în lungul proiectelor rutiere în interiorul şi imediata 

vecinătate (1 km) a siturilor şi evitarea propunerii lor în interiorul zonelor sensibile (habitate 

Natura 2000, zone critice pentru speciile protejate). 

Reducerea impactului 

asupra siturilor Natura 

2000 

M7 Compensarea pierderilor de habitate. Calculul suprafeţelor compensate se realizează atât 

pentru pierderile de habitate Natura 2000 cât şi pentru pierderea din suprafeţele habitatelor 

favorabile pentru speciile de interes (suprafeţele ocupate de aceste specii în cadrul siturilor 

Natura 2000). Compensarea acestor suprafeţe se realizează printr-un raport minim de 1:1. 

Rezultatul compensării trebuie să fie similar din punct de vedere structural şi funcţional cu 

habitatele afectate. Atunci când acest lucru nu poate fi realizat este necesară o 

supracompensare pentru a acoperi pierderile (raportul de compensare trebuie să asigure şi 

timpul necesar ajungerii noilor suprafeţe/componente la nivelul structural şi funcţional al celor 

distruse). Compensarea nu se referă doar la pierderea de habitate ci şi la suprafeţele de 

habitate ce suferă modificări structurale sau funcţionale ca urmare a prezenţei umane, 

zgomotului, poluării atmosferice sau a altor forme de alterare/perturbare. 

Compensarea 

pierderilor 

Alterarea 

habitatelor 

M8 Limitarea la minim a suprafeţelor afectate pe perioada lucrărilor de construcţii în interiorul 

ariilor naturale protejate. Evitarea propunerii de organizări de şantier, gropi de împrumut, 

depozite de materiale, etc pe suprafeţe ocupate cu habitate Natura 2000 şi zone critice* 

pentru speciile protejate. 

Reducerea impactului 

asupra habitatelor 

M9 Toate lucrările ce presupun „înierbări”, „plantări”, „reîmpăduriri”, „reabilitări” sau „reconstrucţie 

ecologică” se vor realiza doar în baza unui Plan de reconstrucţie ecologică care să prevină 

utilizarea de specii alohtone precum şi instalarea de specii invazive în zonele afectate 

temporar de lucrările de construcţii şi supuse ulterior unor acţiuni de refacere. Pentru fiecare 

proiect care poate afecta unul sau mai multe situri Natura 2000 trebuie elaborat un Plan de 

reconstrucţie ecologică care să ofere soluţii punctuale pentru habitatele şi speciile afectate din 
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Componenta 
Cod 

măsură 
Măsură Rezultate aşteptate 

fiecare sit. 

M10 Evitarea conducerii apelor pluviale netratate (încărcate cu suspensii, produse petroliere, 

săruri, etc), provenind de pe suprafaţa infrastructurilor de transport, în corpuri de apă aflate în 

interiorul sau amonte de situri Natura 2000. 

Evitarea impactului 

asupra componentelor 

acvatice 

M11 Prevederea unor soluţii tehnice în cadrul viitoarelor proiecte de transporturi pentru evitarea 

pătrunderii de poluanţi în corpurile de apă de suprafaţă din interiorul siturilor Natura 2000 în 

care apa joacă un rol important în menţinerea habitatelor şi speciilor de interes comunitar, sau 

în amonte de acestea, ca urmare a producerii unor poluări accidentale (ex: accidente urmate 

de scurgeri de substanţe periculoase pentru mediu). 

M12 Includerea în responsabilităţile administratorilor de drumuri a unor măsuri pentru evitarea 

instalării speciilor invazive precum şi pentru controlul acestora în lungul infrastructurilor de 

transport. 

Controlul speciilor 

invazive 

Fragmentarea 

habitatelor 

M13 Pentru toate proiectele de infrastructură propuse care urmează a intersecta sau a se 

învecina3 cu situri Natura 2000 trebuie identificate soluţii tehnice fezabile, bazate pe studii şi 

investigaţii riguroase de teren, care să asigure cel mai ridicat grad de permeabilitate pentru 

fauna de interes conservativ. Principiul general este acela că infrastructura de transport nu 

trebuie să întrerupă conectivitatea infrastructurii ecologice. Soluţiile constructive pot include: 

viaducte, tuneluri, supratraversări (ecoducte) sau subtraversări (culverturi) pentru faună. 

Îmbunătăţirea 

permeabilităţii 

infrastructurilor de 

transport 

                                                

3
 Nu trebuie considerate o anumită distanţă (ex: 1 km sau 3 km) ci analizat de la caz la caz. Există exemple cunoscute (ex: Munţii Cozia – Munţii Făgăraş, distanţa 

minima cca. 4,5 km) unde zonele din vecinătatea siturilor Natura 2000, uneori pe distanţe foarte mari, reprezintă teritorii valoroase pentru migraţia / deplasarea 

faunei de interes conservativ.  
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Componenta 
Cod 

măsură 
Măsură Rezultate aşteptate 

M14 Pentru proiecte ce vizează drumuri cu un trafic mai mic de 1000 de vehicule pe zi nu este 

recomandabilă instalarea de garduri dat fiind nivelul bun de permeabilitate al acestora pentru 

mamifere. În aceelaşi timp pentru drumuri cu un nivel al traficului de peste 4000 de vehicule 

pe zi gardurile pot fi necesare pentru a ghida mamiferele către structurile de 

supra/subtraversare. 

M15 Prin realizarea de construcţii sau alte intervenţii asupra corpurilor de apă de suprafaţă trebuie 

evitate oricare modificări asupra curgerii apei, ale malurilor sau ale substratului ce ar putea 

afecta semnificativ speciile de interes comunitar strict dependente de apă (în principal peşti şi 

amfibieni). 

Evitarea modifcării 

cerinţelor de habitat 

Mortalitate M16 Pentru toate proiectele de infrastructură propuse care urmează a intersecta sau a se învecina 

cu situri Natura 2000 trebuie identificate soluţii tehnice fezabile pentru limitarea (de preferat 

excluderea) victimelor datorate traficului. Aceste soluţii trebuie corelate cu cele prevăzute în 

măsurile M13 şi M14, însă trebuie să includă şi soluţii suplimentare atunci când speciile de 

interes sunt reprezentate de păsări sau lilieci (ex: paravane care să împiedice pătrunderea 

animalelor aflate în zbor în zona de coliziune cu mijloacele de transport). 

Evitarea creşterii ratelor 

de mortalitate pentru 

speciile de interes 

comunitar 

M17 Includerea în proiectele de reabilitare / extindere a infrastructurilor de transporturi existente, 

pe lungimile pe care intersectează ariile protejate, a soluţiilor necesare reducerii mortalităţii şi 

asigurării permeabilităţii pentru speciile de faună de interes comunitar.  

Reducerea ratelor de 

mortalitate actuale 

pentru speciile de 

interes comunitar 

M18 Pentru infrastructurile de transport (rutier şi feroviar) unde nu este posibilă implementarea 

unor soluţii constructive pentru asigurarea permeabilităţii (supra/sub traversări) în interiorul şi 

vecinătatea siturilor Natura 2000 este necesară considerarea unor măsuri de control al 

traficului ce pot include: limitarea vitezelor de circulaţie, instalarea de panouri de avertizare 

privind prezenţa speciilor de faună sau chiar posibilitatea întreruperii accesului pe anumite 

Reducerea ratelor de 

mortalitate pentru 

speciile de interes 

comunitar 
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Componenta 
Cod 

măsură 
Măsură Rezultate aşteptate 

sectoare şi în anumite perioade pentru a evita efecte semnificative asupra populaţiilor ca 

urmare a unei mortalităţi ridicate datorate coliziunilor. 

Perturbarea 

activităţii 

animalelor 

M19 Aplicarea unor soluţii tehnice de reducere a zgomotului la nivelul siturilor Natura 2000, în 

principal în zonele critice* pentru speciile protejate (zone de adăpost, de cuibărire, de 

hrănire). Aceste soluţii trebuie implementate atât pentru infrastructura de transport existentă 

cât şi pentru toate proiectele propuse. Ca o abordare precaută, valoarea de maxim 40 dB 

incluzând zgomotul de fond şi cel generat de infrastructura de transport, trebuie luată în calcul 

la nivelul zonelor critice pentru speciile protejate din interiorul ariilor protejate. 

Reducerea perturbării 

datorată zgomotului 

M20 Evitarea amplasării zonelor de aterizare/decolare ale aeroporturilor (în cazul proiectelor de 

extindere ale acestora) în direcţia SPA-urilor dată fiind distanţa mare pe care pot apărea 

perturbări asupra activităţii păsărilor datorită zgomotului precum şi riscuri de coliziune. 

Monitorizare 

şi măsuri 

suplimentare 

M21 Implementarea unor programe multianuale de monitorizare pentru evaluarea impactului 

rezidual precum şi a succesului măsurilor de evitare/reducere/compensare implementate. 

Controlul impacturilor 

generate de 

infrastructura majoră de 

transporturi asupra 

reţelei Natura 2000 

M22 În cazul proiectelor de reabilitare ce pot viza construcţii, atât în interiorul cât şi în exteriorul 

siturilor Natura 2000, trebuie acordată atenţie prezenţei speciilor de interes comunitar. În 

situaţia identificării prezenţei liliecilor sau a păsărilor cuibăritoare trebuie luate măsuri pentru 

evitarea perturbării în perioada de creştere a puilor / cuibărire precum şi pentru evitarea 

apariţiei unor victime. 

Evitarea impacturilor 

asupra speciilor Natura 

2000 în afara siturilor 

* Prin zone critice pentru speciile protejate se înţeleg: zone de adăpost, hibernare, reproducere, hrănire, ce se regăsesc în interiorul habitatelor cu 

grad ridicat de favorabilitate pentru speciile care fac obiectul conservării în respectivul sit Natura 2000. 
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Elemente de bune practici în evaluarea adecvată la nivel de proiect: 

1. Evaluarea adecvată la nivel de proiect se elaborează conform Ordinului 19/2010, 

respectând în cele mai mici detalii cerinţele acestui ordin. Atenţie deosebită trebuie 

acordată cerinţelor privind estimarea mărimii populaţiilor speciilor de interes conservativ 

şi a suprafeţelor fiecărui tip de habitat, a densităţii indivizilor etc; 

2. Studiile de evaluare adecvată pentru proiecte de transporturi trebuie să se bazeze pe 

observaţii, măsurători şi analize realizate în teren. Durata de derulare a observaţiilor 

de teren trebuie corelată cu perioadele de activitate ale speciilor de interes pentru siturile 

potenţial afectate4/ obţinerea avizului favorabil din partea custodelui ariei protejate; 

3. Evaluarea impactului proiectelor se va concentra în principal pe modificările asupra 

zonelor critice din ariile protejate5 (conform principiului „poluatorul plăteşte” aceste 

zone trebuie identificate de titularul planului/proiectului în cazul în care nu sunt indicate 

în cadrul Planurilor de management); 

4. Evaluarea va lua în considerare şi zonele aflate în afara siturilor dar care prezintă 

importanţă pentru speciile de interes comunitar (zone de hrănire, zone de migraţiune, 

coridoare ecologice etc) 

5. Dată fiind probabilitatea foarte mare de implementare a unor măsuri compensatorii este 

necesar ca evaluarea impactului să se realizeze cantitativ şi nu doar calitativ 

(cuantificarea impactelor sub forma: număr de hectare pierdute din habitatul „x”, număr 

de hectare afectate temporar din habitatul „y”, număr de indivizi din specia „x” ce pot 

deveni victime ale traficului, etc). Pentru a putea realiza aprecieri asupra modificării stării 

de conservare şi a menţinerii populaţiilor speciilor de interes conservativ pe timp 

îndelungat este necesară colectarea de date relevante şi rularea unor modele de 

viabilitate a populaţiilor (estimarea duratei de menţinere a unei populaţii luând în calcul 

rate de mortalitate, restrângerea / fragmentarea habitatelor, etc); 

6. Evaluarea impactului trebuie realizată cumulativ cu presiunile existente şi cu cele 

generate de alte planuri şi programe; 

7. Măsurile de evitare, reducere sau compensare a impactului trebuie cuantificate şi 

localizate spaţial. 

Este de preferat ca bunele practici să fie aplicate atât în cadrul studiilor de evaluare adecvată 

cât şi în cazul studiilor de impact pentru situaţiile în care proiectele nu interesectează / se 

învecinează cu situri Natura 2000, dar sunt propuse a fi implementate în zone montane sau în 

zone dominate de ecosisteme naturale şi seminaturale (păduri, pajişti). 

                                                

4
 De exemplu: perioada de interes poate varia de la o luna de zile în cazul unor situri declarate pentru 

protecţia unei singure specii de fauna sau flora, a unui sezon de vegetaţie în cazul siturilor declarate 

pentru protecţia habitatelor sau pe durata unui întreg an în cazul SPA-urilor ce includ deopotrivă specii 

cuibăritoare, în pasaj şi la iernare. În toate cazurile trebuie surprinsă toată dinamica fenologică şi spaţială 

(acolo unde este cazul: faună) a habitatelor şi speciilor de interes, în interiorul unui an. 

5
 Zonele critice din ariile protejate includ suprafeţele ocupate cu habitate Natura 2000 precum şi 

habitatele favorabile speciilor de interes comunitar. 
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Figura nr. 5-2 Etape necesare în evaluarea impactului proiectelor de transporturi ce intersectează 

sau se învecinează cu situri Natura 2000 (după Iuell et al., 2003, modificat) 
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5.2 Monitorizare 

Aplicarea programului de monitorizare începe odată cu punerea în funcţiune a infrastructurii de 

transport. Scopul programului de monitorizare trebuie însă bine stabilit de la începutul 

dezvoltării proiectului, pe parcursul etapei  de planificare şi proiectare.  

Pentru a evalua eficienţa măsurilor de evitare, reducere şi compensare (după caz) este 

necesară implementarea de programe de monitorizare ce trebuie să identifice dacă măsurile 

îndeplinesc sau nu scopul pentru care au fost propuse. 

 

 

Figura nr. 5-3 Etapele principale ale unui proiect de infrastructură şi proiectarea şi planificarea 

programului de monitorizare (după Iuell et al., 2003) 

 

În cazul proiectelor de infrastructură ce pot afecta negativ situri Natura 2000, programul de 

monitorizare trebuie să includă observaţii frecvente asupra stării de conservare a habitatelor şi 

speciilor pentru protecţia cărora siturile au fost desemnate pentru a confirma că acestea nu au 

fost afectate de implementarea proiectului şi că măsurile de evitare/reducere/compensare 

propuse au fost eficiente pentru a evita orice deteriorare a stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor ţintă. Programul de monitorizare poate identifica probleme neprevăzute ce nu au 

putut fi anticipate în etapele de planificare ale unui proiect. Programul de monitorizare trebuie 
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să includă proceduri pentru a permite implementarea de măsuri corective sau adaptative pentru 

a putea răspunde problemelor neprevăzute. 

Scopul, obiectivele, calendarul şi gradul de detaliere al programului de monitorizare depind de 

tipul şi complexitatea proiectului, precum şi de caracteristicile sitului/siturilor Natura 2000 

afectate de implementarea proiectului. Acestea trebuie stabilite în faza de planificare a 

proiectului şi re-evaluate la intervale regulate. În mod ideal, pentru proiectele majore de 

infrastructură de transport (ex. autostrăzi noi, linii noi de cale ferată, căi navigabile) ce pot afecta 

situri Natura 2000, monitorizarea în faza de operare ar trebui să se realizeze pentru o perioadă 

de minim 3 ani. Programe de monitorizare vor trebui implementate şi în cazul proiectelor ce 

vizează reabilitări/modernizări ale infrastructurii existente de transport. 

Principalii paşi pentru elaborarea unui program de monitorizare la nivel de proiect sunt 

prezentaţi în Figura nr. 5-4. 

Este recomandabil ca pentru fiecare categorie de proiecte de infrastructuă de transport ce fac 

obiectul Master Planului General de Transport să se elaboreze proceduri detaliate care să 

asigure că rezultatele programelor de monitorizare ale diferitelor proiecte sunt comparabile. 

Programele de monitorizare trebuie să includă două componente principale: 

1. Monitorizarea măsurilor (monitorizare de rutină): acest tip de monitorizare se concentrează 

pe verificarea şi controlul eficienţei măsurilor prin măsurarea unor variabile locale (ex. 

numărul de exemplare de faună ce utilizează un ecoduct; numărul de mortalităţi/km de 

infrastructură). Sunt verificate standardele de construcţie şi întreţinere şi se evaluează dacă 

îşi îndeplinesc scopul. Atunci când se înregistrează neconformităţi, pot fi aplicat măsuri 

corective pentru rezolvarea problemelor identificate. Exemple de activităţi ce pot fi incluse în 

acest tip de monitorizare: identificarea modului în care sunt utilizate pasajele pentru faună 

de către speciile de interes şi frecvenţa utilizării; înregistrarea numărului de mortalităţi şi 

localizarea „punctelor fierbinţi” în care înregistrează un număr ridicat de victime; verificarea 

eficienţei de reducere a zgomotului de panourile fonoabsorbante; verificarea dacă un nou 

habitat ce a fost realizat ca măsură de compensare este utilizat de specia/speciile ţintă. 

2. Monitorizarea efectelor măsurilor asupra habitatelor şi speciilor de interes (monitorizare din 

punct de vedere ecologic): acest tip de monitorizare se concentrează pe efectele ecologice 

ale măsurilor de evitare/reducere/compensare propuse. Monitorizarea trebuie să identifice 

schimbările generate la nivelul habitatelor, în distribuţia speciilor de interes, în dinamica 

populaţiilor, în diversitatea genetică etc. Caracteristicile habitatelor şi speciilor de interes, 

precum şi procesele naturale înregistrate după construcţia unui proiect de infrastructură vor 

fi comparate cu condiţiile iniţiale. Acest tip de monitorizare necesită abordări pe termen lung 

şi la scară mai mare, luând în considerare toate măsurile propuse pentru un proiect, precum 

şi efectele sinergice ce pot apare atunci când elemente noi de infrastructură se adaugă la 

infrastrucutra existentă. Exemple de aspecte ale acestui tip de monitorizare: incidenţa 

mortalităţilor cauzate de drumuri şi căi ferate şi efectele asupra dinamicii populaţiilor 

speciilor ţintă; evaluarea efectului de barieră al reţelei de infrastructură luând în considerare 

nu doar proporţia exemplarelor de faună ce înceacă să traverseze şi sunt lovite, dar şi 

proporţia exemplarelor ce încearcă să traverseze şi sunt descurajate din cauza factorilor 

perturbatori (zgomot, lumini, etc); schimbări în comportamentul speciilor din cauza 

perturbării; schimbări în distribuţia, compoziţia şi calitatea habitatelor adiacente 

infrastructurilor rutiere şi feroviare din cauza poluanţilor atmosferici generaţi; modificări în 

migraţia speciilor acvatice. 
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Figura nr. 5-4 Principalii paşi pentru elaborarea unui program de monitorizare la nivel de proiect 

(după Iuell et al., 2003) 

 

La nivelul Master Planului General de Transport nu poate fi propus un program detaliat pentru 

monitorizarea efectelor proiectelor asupra siturilor Natura 2000. Se propune însă un set relevant 

de indicatori de monitorizare ai Master Planului, ce vor fi calculaţi pe baza rezultatelor 

programelor individuale de monitorizare de la nivelul fiecărui proiect. Datele necesare vor fi 

I. Analiza caracteristicilor proiectului de transport, analiza condiţiilor iniţiale (habitate, specii) 

şi propunerea măsurilor de evitare/reducere/compensare (după caz).  

Aceste informaţii trebuie produse în faza de planificare a proiectului, în principal în cadrul 

procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată. 

II. Selectarea şi descrierea măsurilor ce trebuie monitorizate şi evaluate. 

Selectarea măsurilor trebuie să se facă pe baza unor criterii clare şi să includă toate acele 

măsuri a căror eficienţă nu poate fi clar stabilită de la început. 

III. Identificarea nevoilor specifice de monitorizare atunci când sunt afectate specii şi habitate 

prioritare de interes comunitar sau specii periclitate. 

IV. Descrierea detaliată a activităţilor de monitorizare: 

 Obiectivele de atins pentru fiecare măsură propusă. Propunerea unor indicatori şi ţinte 

clare şi cuantificabile vor permite evaluarea gradului în care obiectivele au fost sau nu 

atinse; 

 Specii şi habitate de interes; 

 Metodele ce vor fi aplicate, periodicitate şi durată. Protocoalele de monitorizare vor fi 

diferite în funcţie de componentele monitorizate. Perioada de monitorizare în faza de 

operare a proiectelor majore ar trebui să acopere minim 3 ani. În cazul proiectelor ce 

vizează reabilitări/modernizări ale infrastructurii existente de transport durata minimă se va 

stabili de la caz la caz. Evaluarea eficienţei măsurilor nu se poate baza pe rezultate 

obţinute imediat după începerea operării proiectului de infrastructură (ex. speciile de faună 

au nevoie de o perioadă de adaptare la modificările survenite); 

 Metode şi proceduri pentru stocarea şi analiza informaţiilor. 

V. Definirea conţinutului cadru al rapoartelor de monitorizare. 

Rapoartele de monitorizare trebuie să conţină cel puţin: descrierea măsurilor ale căror efecte 

au fost monitorizate şi a metodelor ce au fost aplicate; interpretarea şi prezentarea detaliată a 

rezultatelor; identificarea măsurilor ce nu au fost eficiente şi a motivelor ce au condus la 

eşecul acestora; identificarea unor noi măsuri ce trebuie implementate pentru a îmbunătăţi 

eficienţa celor existente; identificarea unor măsuri suplimentare ce trebuie implementate 

pentru a reduce impactul proiectului asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar. 

VI. Stabilirea unui sistem adecvat pentru diseminarea rezultatelor, astfel încât să se garanteze 

accesibilitatea datelor pentru toţi factorii interesaţi. 
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furnizate de titularii proiectelor individuale, precum şi de custozii/administratorii siturilor Natura 

2000 şi autorităţile de protecţia mediului.  

 
Tabel nr. 5-2 Indicatori de monitorizare propuşi pentru Master Planul General de Transport 

Nr. crt. Indicator Ţintă 

1.  

Suprafeţele de habitate Natura 2000 din interiorul 

siturilor de interes comunitar pierdute ca urmare a 

implementării proiectelor de transporturi din MPGT 

Valori mai mici decât cele estimate în 

prezentul raport 

2.  

Suprafeţele de habitate Natura 2000 din interiorul 

siturilor de interes comunitar afectate reversibil de 

lucrările de construcţii aferente proiectelor de 

transporturi din MPGT 

3.  

Suprafeţele habitatelor speciilor de faună de interes 

comunitar din interiorul siturilor Natura 2000 afectate 

de unul sau mai mulţi factori perturbatori (ex. 

prezenţă umană, zgomot) ca urmare a implementării 

proiectelor de transporturi din MPGT 

4.  

Mortalitatea speciilor de faună de interes comunitar 

din interiorul siturilor Natura 2000 rezultate ca urmare 

a operării proiectelor de infrastructură din MPGT 

Mortalitate „0”  

5.  

Gradul de utilizare al structurilor construite pentru 

asigurarea permeabilităţii lucrărilor de infrastructură 

din MPGT 

Cât mai apropiat de situaţia constatată 

în analizele privind condiţiile iniţiale 
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6. Metodele utilizate pentru culegerea informaţiilor privind 

speciile şi habitatele de interes comunitar potenţial afectate  

6.1 Considerente generale şi limitări 

Având in vedere extinderea teritorială a planului analizat, nivelul strategic de abordare al 

evaluării precum şi faptul că majoritatea proiectelor ce pot fi localizate spaţial se află într-o stare 

incipientă de dezvoltare (trasee indicative), următoarele aspecte critice au fost luate în 

considerare: 

1. Pentru a asigura o abordare unitară a evaluării analiza s-a realizat la nivel naţional şi nu 

printr-o abordare „sit cu sit”; 

2. Dată fiind extinderea spaţială naţională studiul nu a putut implica activităţi de teren 

pentru colectarea de date şi informaţii, bazându-se în principal pe analiza GIS; 

3. Analiza a inclus doar acele resurse geospaţiale care acoperă uniform şi integral teritoriul 

naţional (ex: limitele ariilor protejate, utilizarea terenului - CLC, etc); 

4. Dată fiind indisponibilitatea Planurilor de Management pentru cea mai mare parte a 

siturilor Natura 2000, analiza nu a inclus şi utilizarea informaţiilor existente în planurile 

aprobate până în prezent; 

5. Toate informaţiile privind prezenţa, efectivele, presiunile identificate au fost extrase 

exclusiv din Formularele standard Natura 2000, plecând de la prezumţia că datele 

conţinute în acestea (actualizate în 2011) sunt complete, actuale şi suficiente pentru 

derularea evaluării; 

6. Aprecierea impactului s-a realizat preponderent pe baza analizei GIS, cuantificând 

suprafeţele din interiorul şi imediata vecinătate a siturilor Natura 2000 ce ar putea fi 

afectate de proiectele propuse; 

7. Distanţele şi suprafeţele de impact au fost calculate în plan, fără a se ţine cont de 

Modelul Digital al Terenului. 

Studiul de evaluare adecvată a fost realizat cu bună credinţă, utilizând cele mai bune practici ce 

pot fi aplicate la acest nivel strategic. Dorinţa noastră a fost aceea de a încerca o cuantificare 

cât mai exactă a principalelor forme de impact potenţial. La acest nivel de analiză şi pe baza 

resurselor şi informaţiilor disponibile, o astfel de ţintă poate fi considerată prea ambiţioasă dată 

fiind multitudinea de presupuneri şi ipoteze luate în considerare.  

Atragem atenţia că rezultatele studiului trebuie interpretate cu precauţie, ele reprezentând doar 

o „primă imagine de ansamblu” asupra impactului proiectelor de transport asupra reţelei Natura 

2000 şi nu o evaluare de detaliu a impactului asupra tipurilor de habitate şi speciilor de interes 

comunitar. Principalele limitări ale studiului constau în: 

1. Imposibilitatea localizării spaţiale exacte a tipurilor de habitate şi a speciilor de interes 

comunitar (procesul de cartare şi inventariere a habitatelor şi speciilor Natura 2000 se 

află în desfăşurare în prezent şi va dura încă un număr de ani); 

2. Traseele proiectelor propuse sunt doar indicative, o mare parte dintre acestea putând 

suferi în perioada următoare modificări semnificative; 

3. Aprecierea sensibilităţii teritoriilor siturilor Natura 2000 s-a realizat prin considerarea 

procentului de habitate şi specii prezente pe fiecare tip de utilizare a terenului, faţă de 

numărul total de habitate şi specii de interes comunitar existente în fiecare sit. Metoda 



AECOM     EPC CONSULTANŢÂ DE MEDIU 

Studiu de Evaluare Adecvată pentru Master Planul General de Transport 

 

142 

aleasă, convenabilă din punct de vedere al eforului alocat, nu poate surprinde însă 

importanţa teritoriilor siturilor pentru fiecare tip de habitat şi specie de interes comunitar. 

O astfel de analiză nu poate fi realizată decât la nivelul unui sit sau al unui proiect; 

4. Localizarea spaţială convenţională a habitatelor şi speciilor (în funcţie de tipul de 

utilizare al terenului) reprezintă o abordare precaută (ex: nu s-a ţinut cont de extinderea 

spaţială a habitatelor indicată în formularul standard considerând de exemplu că orice 

habitat de pajişte poate fi regăsit pe toate suprafeţele de pajişti din situl respectiv), însă 

ineficientă în localizarea cu precizie a zonelor cu adevărat critice pentru menţinerea 

habitatelor şi speciilor pentru care a fost desemnat situl; 

5. Analiza GIS s-a bazat pe utilizarea unor dimensiuni standard ale proiectelor (ex: toate 

autorstrăzile au fost considerate a avea aceeaşi lăţime) precum şi ale distanţelor de 

impact (ex: pentru toate poiectele rutiere s-a considerat că zgomotul afectează o 

suprafaţă de 700 m calculată de la axul drumului). Este evident că o astfel de abordare 

poate produce în unele cazuri supraestimări şi în alte cazuri subestimări ale impactului 

generat. 

Limitările prezentate anterior fac imposibilă estimarea impactului pentru fiecare tip de habitat şi 

fiecare specie de interes comunitar. Totodată, la acest nivel de analiză, studiul nu poate 

propune alternative la proiectele analizate, însă poate sugera zonele unde trebuie intervenit la 

nivelul proiectelor pentru evitarea apariţiei unor impacturi semnificative. 

 

6.2 Determinarea sensibilităţii siturilor Natura 2000 

Pentru a determina impactul proiectelor propuse prin cele 2 scenarii asupra reţelei Natura 2000 

s-a urmărit obţinerea unei metode care să poată fi utilizată atât în cazul siturilor de interes 

comunitar (SCI), cât şi în cazul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA). De asemenea, 

este important de menţionat că validitatea rezultatelor obţinute este strâns legată de calitatea 

datelor introduse în Formularele standard Natura 2000 şi de informaţiile disponibile privind 

biologia/ecologia/distribuţia speciilor şi distribuţia habitatelor în România. 

Deoarece magnitudinea subiectului analizat nu permite investigaţii în teren pentru a evalua 

concret impactul potenţial, în final s-a optat pentru determinarea zonelor sensibile, mai exact a 

acelor categorii de utilizare a terenurilor care au potenţialul de a găzdui un număr ridicat de 

specii/habitate Natura 2000. 

Primul pas pentru a determina sensibilitatea fiecărei categorii de utilizare a terenurilor şi a 

obţine o hartă a zonelor sensibile a fost de a crea o bază de date geospaţială cu utilizarea 

terenurilor în România. Aceasta a fost obţinută prin completarea datelor disponibile intern cu 

categoriile de utilizare a terenurilor disponibile la Agenţia Europeană de Mediu 

(http://www.eea.europa.eu). Ulterior datele de utilizare a terenurilor au fost tăiate pentru a 

reflecta situţia doar în interiorul siturilor de importanţă comunitară (SCI) şi a siturilor de protecţie 

specială avifaunistică (SPA). 

În continuare, folosind datele privind habitatele şi speciile de interes comunitar prezente în 

România, disponibile în baza de date de la Uniunea Europeană (http://www.eea.europa.eu), 

experţii au analizat favorabilitatea celor 32 de categorii de utilizare a terenului pentru fiecare 

habitat şi specie de interes comunitar. Este important de reţinut că favorabilitatea categoriilor de 

utilizare a terenurilor a fost analizată prin prisma posibilităţii ca acel tip de utilizare să 

găzduiască habitate de interes comunitar (în cazul habitatelor) sau să fie utilizat în cea mai 

http://www.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
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importantă fază a activităţii sezoniere (reproducere, hrănire, hibernare) de către speciile de 

interes comunitar.  

În următorul pas, aceste date privind speciile de interes comunitar au fost unite cu datele privind 

prezenţa speciilor în fiecare sit Natura 2000 din România. În final, datele privind favorabilitatea 

fiecărui tip de habitat au fost transformate în procente ţinând cont de numărul total de specii 

existente în situl respectiv, pe această cale eliminându-se şi discrepanţele privind număr diferit 

de specii în fiecare sit. Sensibilitatea zonelor a fost descrisă astfel pe baza procentului de specii 

găzduit de fiecare sit Natura 2000 şi împărţită în 5 clase: 0% – Zone fără sensibilitate 

(categoriile respective de utilizare a terenului este puţin probabil să găduiască populaţii ale 

speciilor de importanţă comunitară sau habitate de imortanţă comunitară); 1% – 25% - Zone cu 

sensibilitate mică (categoriile respective de utilizare a terenului pot găzdui până la ¼ din 

speciile/habitatele sitului respectiv); 26% – 50% - Zone cu sensibilitate moderată (categoriile 

respective de utilizare a terenului pot găzdui până la jumătate din speciile/habitatele sitului 

respectiv); 51% – 75% - Zone cu sensibilitate mare (categoriile respective de utilizare a 

terenului pot găzdui până la ¾ din speciile/habitatele sitului respectiv); 76% – 100% - Zone cu 

sensibilitate foarte mare (categoriile respective de utilizare a terenului pot găzdui inclusiv toate 

speciile de importanţă comunitară din sit).  
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7. Concluzii 

 

Analiza realizată în prezentul studiu ne permite să formulăm următoarele concluzii: 

1. Master Planul General de Transporturi nu generează un impact semnificativ asupra 

reţelei naţionale de situri Natura 2000 în ansamblul său, dată fiind extinderea spaţială 

redusă a proiectelor propuse; 

2. Unele din proiectele propuse pot genera impacte semnificative asupra ariilor protejate pe 

care le intersectează prin traversarea zonelor critice pentru habitatele şi speciile 

comunitare din interiorul acestor situri.  

3. Cea mai mare parte a potenţialelor impacturi semnificative pot fi evitate prin 

reconsiderarea traseelor proiectelor şi poziţionarea lor în afara limitelor siturilor Natura 

2000 (opţiune preferabilă în cazul siturilor cu suprafeţe mici) sau, după caz, în afara 

zonelor ocupate de habitatele şi speciile de interes comunitar (opţiune necesară în cazul 

siturilor care ocupă suprafeţe mari şi incorporează deja un nivel considerabil de prezenţă 

antropică); 

4. Pentru situaţiile în care evitarea intersectării siturilor Natura 2000 sau a zonelor critice 

din interiorul acestora nu este posibilă este necesară considerarea unor măsuri pentru 

reducerea şi, acolo unde este cazul, compensarea impacturilor semnificative.  

5. Se apreciază că pentru actuala configuraţie a proiectelor propuse în sceneriul Do 

something, o suprafaţă de până la 426000 hectare în SCI, respectiv 364000 ha în SPA 

(parţial suprapuse) trebuie să facă obiectul unor măsuri de evitare, reducere sau 

compensare pentru a evita apariţia unor impacturi semnificative. 

6. Măsurile de reducere a impacturilor negative trebuie să se concentreze pe creşterea 

permeabilităţii infrastructurilor de transport (în principal în cazul sectoarelor rutier şi 

feroviar) şi pe reducerea nivelurilor de zgomot. Aceste preocupări trebuie să acopere 

deopotrivă proiectele nou propuse precum şi infrastructura existentă în prezent. 

7. Măsuri de compensare trebuie luate în considerare pentru toate proiectele care vor 

conduce la pierderi de habitate Natura 2000 sau habitate critice ale speciilor de interes 

comunitar în interiorul siturilor Natura 2000. 

8. Evaluarea impactului precum şi măsurile de evitare, reducere şi compensare trebuie 

fundamentate la nivel de proiect pe baza unor studii riguroase care să includă 

componente semnificative de investigaţii de teren.  

9. Proiectele de transporturi pot genera impacturi la distanţă şi pe termen lung şi de aceea 

monitorizarea efectelor lor precum şi a succesului măsurilor de reducere şi compensare 

este necesară pentru a asigura un nivel cât mai redus al impactului rezidual.  

10. În conformitate cu legislaţia naţională, speciile de interes conservativ beneficiază de 

protecţie atât în interiorul cât şi în exteriorul ariilor naturale protejate. Din acest motiv, 

preocuparea privind identificarea potenţialelor conflicte cu speciile de interes conservativ 

şi habitatele acestora trebuie să fie prezentă în toate fazele de proiectare şi în totalitatea 

complexităţii acestor proiecte. Atenţia trebuie concentrată în pincipal pe identificarea şi 

protejarea zonelor de migraţiune/deplasare ale faunei de interes conservativ din afara 

siturilor Natura 2000 ce poate fi interesectată de proiectele de transporturi dar această 

preocupare nu trebuie neglijată nici în cazul proiectelor mici unde de exemplu 
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reabilitarea clădirii unei gări poate afecta spaţii de cuibărire ale unor păsări sau 

hibernacule ale unor specii de lilieci. 
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