DENUMIREA PROIECTULUI:
“Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) - Componenta Offshore Construire platformă de producție gaze naturale pe descoperirea Ana,
sistem(inclusiv cap erupție sondă) submarin de producție gaze naturale pe
descoperirea Doina, conductă de transport de gaze naturale Ana-Doina și anexe,
conductă de transport de gaze naturale Ana-țărm”

TITULAR

-

numele companiei: BLACK SEA OIL & GAS SRL
adresa poștală: Calea Floreasca nr. 175, et. 10, sector 1, București
numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel: +40
212 313 256, fax: + 40 212 313 312, office@blackseaog.com
numele persoanelor de contact: Director General domnul Mark Douglas Beacom
responsabil pentru protecția mediului: Director de Reglementari, OanaAlexandra Ijdelea

DESCRIEREA PROIECTULUI:

-

-

un rezumat al proiectului;
justificarea necesității proiectului;
plan reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață
de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și
amplasamente);
formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de
construcție etc.)

1. ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS:
Profilul și capacitățile de producție:
Se estimează că descoperirile Ana și Doina, împreună au 8 miliarde Sm^3 (6
miliarde metri cubi - Ana si 2 miliarde metri cubi - Doina) de gaz recuperabil. Presiunea
inițială de zăcământ este între 110 și 116 bar la o temperatură de 36 - 38°C. În prezent,
se estimează că prima exploatare va fi în trimestrul II al anului 2019.
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Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după
caz):
Metoda propusă pentru extracția gazelor din zăcămintele Ana și Doina se va
realiza prin intermediul unei platforme de producție automatizată amplasată pe
zăcământul Ana („Platforma Ana”) ce va fi conectată la patru sonde de producție și a unui
sistem de producție submarin („SPS Doina”) amplasat pe zăcământul Doina ce va avea o
sondă de producție. SPS-ul Doina va fi controlat și acționat de pe Platforma Ana printr-un
cablu ombilical electro-hidraulic. Gazele ce vor fi produse din zăcământul Doina se vor
transporta printr-o conductă submarină cu o lungime de aprox. 8 km către Platforma Ana,
iar de aici, întreaga producție de gaze naturale Doina-Ana va fi transportată printr-o
conductă submarină și subterană (porțiunea de pe uscat) la stația de tratare a gazelor
(„STG”) ce va fi amplasată în zona satului Vadu, comuna Corbu, jud. Constanța.
Sondele de producție aferente zăcămintelor Ana și Doina, segmentul conductei de
transport de gaze naturale ce va fi amplasat pe uscat, și stația de tratare a gazelor
formează obiectul unor proceduri de reglementare din punct de vedere al protecției
mediului separate, însă pentru asigurarea unei evaluări corecte și adecvate privind
impactul asupra mediului, în cadrul tuturor procedurilor de reglementare, se va realiza
evaluarea cumulată a impactului asupra mediului.
Gazele naturale vor fi preluate de la STG de sistemul național de transport operat
de SNTGN Transgaz SA.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de
specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:
Gazele naturale produse de cele doua zăcăminte Ana și Doina sunt colectate în
manifoldul de producție al Platformei Ana, unde se va realiza hidratarea acestora și
injectarea cu substanța anticorozivă, și apoi transportate sub formă de gaz umed la STG.
La instalațiile situate pe mare, respectiv Platforma Ana, nu va avea loc niciun
proces de tratare al gazelor cu excepția hidratării acestora și a injectării cu substanță
anticorozivă.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:
Materialul consumabil principal în construcții va fi motorina și lubrifiantul pentru
nave (inclusiv a platformelor ce vor fi folosite pentru montajul pe amplasament al
Platformei Ana și al SPS-ului Doina) și echipamente. Platforma Ana va fi realizată din oțel
iar conductele submarine vor fi realizate din oțel-carbon și, acolo unde este cazul, vor
avea manta din beton.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:
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Nu se prevede nici o conectare la rețelele de utilități existente.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția
investiției:
Lucrările de refacere a amplasamentului pe care se va executa investiția se vor
realiza după epuizarea resurselor de gaze naturale. Lucrările preconizate vor consta în
recuperarea instalațiilor de extracție de pe fundul mării (inclusiv SPS-ul Doina) și a
Platformei Ana. Conductele submarine se vor curăța pe interior și apoi vor fi inundate cu
apă de mare, rămânând pe fundul mării, conform practicii internaționale aplicabile în
industria de petrol.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:
Nu este cazul.

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare:
Scopul fundamental al proiectului este exploatarea unei resurse naturale,
respectiv gaze naturale. Nu este preconizată folosirea de resurse naturale în cadrul
operațiunilor de construire și funcționare.

Metode folosite în construcție:
Platforma Ana va fi instalată cu ajutorul unei macarale plutitoare și o barjă de
transport. Aceasta include structura metalică pentru susținere și platforma de lucru
(ansamblul platformei). Suportul metalic pentru susținere și platforma de lucru
(ansamblul platformei) sunt 2 elemente ce sunt fabricate separat și asamblate individual
la mal și apoi transportate pe mare până la locul final de instalare. Structura suportului
metalic pentru susținere este fixată direct pe fundul mării cu ajutorul unei macarale
plutitoare ce se fixează cu ancora, prin piloni, utilizând ciocane pneumatice submarine.
Platforma de lucru (ansamblul platformei), va fi așezată pe structura metalică, utilizând
aceeași macara plutitoare și va fi fixată prin sudare.
Sistemul de Producție Subacvatic Doina va fi instalat de la o Unitate Mobilă de
Foraj Offshore (MODU). Aceasta va cuprinde sonda, tabloul de comandă și toate
echipamentele aferente.
Conductele vor fi instalate cu ajutorul unei barje submersibilă, care fixează
conducta la bord, prin sudură, deplasându-se în mod secvențial pentru a așeza conducta
pe fundul mării de-a lungul traseului.
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Prezentare grafica – pozare conducta submarina

Conductele vor fi așezate pe fundul mării de-a lungul întregului traseu, cu excepția
apropierii de țărm, unde conducta va fi îngropată, pentru a preveni afectarea stabilității
acesteia de impactul valurilor de spargere.
Cablul ombilical este fabricat pe țărm și va fi instalat pe mare, prin derularea
acestuia de pe un tambur. Metoda de instalare a cablului ombilical nu diferă în mod
semnificativ de cea a așezării conductei, deși adesea se folosește o navă dedicată,
specializată.
În vederea protejării cablului ombilical acesta se pozează într-un șanț utilizând
metode precum spălare cu jet de apă și / sau excavația debitului masic.
Pentru a proteja și stabiliza conducta în apropierea țărmului (și a zonelor de
traversare a plajei, conducta va fi așezată în șanțuri folosind un excavator, sau o
combinație de excavatoare și metodele mai sus menționate ce vor fi folosite pe mare, în
timp ce pentru amplasarea pe uscat țărmului se folosesc metode tradiționale terestre, de
ex. retro excavatoare hidraulice, graifăre, etc. Metodele de îngropare a conductei pe mare
si pe uscat vor fi corelate si coordonate pentru a asigura un flux tehnologic unitar si
adecvat.
După ce conductele au fost instalate, acestea vor fi umplute cu apă de mare tratată
și se va testa presiunea pentru a se dovedi integritatea structurală. Apa de mare tratată
va fi evacuată în mare, după care conductele sunt uscate, fiind date de utilizare pentru
vehicularea gazelor naturale. planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea
în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:
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Relația cu alte proiecte existente sau planificate:

Componenta Offshore a Proiectului MGD va fi proiectată prin luarea în considerare
a dezvoltării/extinderii ulterioare a acestora, în funcție de rezultatele operațiunilor de
explorare desfășurate în zona amplasamentului acesteia.
Aproximativ 50% din lungimea conductei marine (în partea dinspre țărm) este
poziționată în paralel cu cele doua conducte submarine de transport de gaze naturale și
țiței aferente complexului de producție Lebăda – Petromar al OMV Petrom SA. În zona de
sud a conductei submarine (partea dinspre țărm) la aproximativ 12 km sud, mergând pe
linia țărmului, se găsește conducta marină (aprox. 3 km pe mare) și geamandura de
preluare țiței aferente rafinăriei Petromidia a Rompetrol SA.
Ca un minimum, impactul asupra mediului va fi evaluat prin raportare la
facilitățile existente și la Componenta Onshore a Proiectului MGD- respectiv segmentul
de conductă subterană pe uscat și STG.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:
Amplasamentul Platformei Ana și a SPS-ului Doina au fost determinate de
localizarea zăcămintelor Ana și Doina.
Alternativele traseului conductei submarine Platforma Ana-țărm au fost discutate
în detaliu cu Statul Major General, ținând cont de existența poligonului de exerciții
militare pe mare aferent unității militare Capul Midia. Astfel, actualul traseu al conductei
submarine Platforma Ana-țărm a fost stabilit în urma condiționărilor impuse de Statul
Major General în anul 2015, considerentele avute în vedere fiind în principal neafectarea
activităților militare, asigurarea securității și a integrității conductei și amplasarea
conductei într-o zonă în care asemenea construcții și activități pot fi desfășurate din
punct de vedere al reglementarilor privind protecția mediului.

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei,
creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):
Nu este cazul.
Alte autorizații cerute pentru proiect:
Conform prevederilor legale aplicabile.
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2. LOCALIZAREA PROIECTULUI:
-

•
•
•
•

distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată
la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:
Distanța față de Constanța:
34 km
(de la contactul conductei marine cu tarmul)
Adâncimea apei în zona:
0-90 m
Distanța * față de Bulgaria cca :
80 km
Distanța * față de Ucraina cca:
82 km

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații
privind:

Plan general proiect, respectiv Componenta Offshore
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COORDONATELE PLATFORMEI DE PRODUCTIE GAZE NATURALE ANA („PLATFORMA
ANA”)
NOTĂ: Platforma Ana va avea o suprafață rectangulară (la baza structurii metalice de
susținere – la fundul mării) de aprox. 1.225 mp (35 m x 35 m) având ca centru punctul ale
cărui coordonate sunt prezentate mai jos.
TABEL PLATFORMA ANA
IDENT
Ana

WGS'84

UTM

STEREO'70

LAT

LONG

E

N

X

Y

44° 04' 18.29" N

29° 58' 11.79" E

737829

4884131

898150.9165

297996.7939

COORDONATELE SISTEMULUI SUMBARIN DE PRODUCTIE GAZE NATURALE DOINA
(„SISTEMUL SUBMARIN DOINA”)
NOTĂ: Sistemul de producție submarin Doina va avea o suprafață de aprox. 36 mp (6 m x
6 m) având ca centru punctul ale cărui coordonate sunt prezentate mai jos.
TABEL SPS DOINA
IDENT
Doina

WGS'84

UTM

STEREO'70

LAT

LONG

E

N

X

Y

44° 10' 49.18" N

30° 08' 06.00" E

750587

4896682

910595.0261

310875.5471

COORDONATELE CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE DOINA – ANA
(„CONDUCTA DOINA-ANA”)
NOTĂ: Conducta se va amplasa în interiorul unui culoar cu lățimea de 200 m având ca axă
de simetrie traseul ale cărui coordonate sunt prezentate mai jos.
TABEL DOINA - ANA
IDENT

WGS'84

UTM

STEREO'70

LAT

LONG

E

N

X

Y

KPO

44° 10' 48.26" N

30° 08' 06.38" E

750596.63

4896654.03

910605.3686

310847.8125

IPl

44° 04' 42.03" N

29° 58' 54.54" E

749270.62

4895163.17

909316.7469

309322.8441

IP2

44° 10' 01.65" N

30° 07' 04.20" E

738753.39

4884897.87

899056.2034

298787.372

KP17.84

44° 04' 20.70" N

29° 58' 12.52" E

737842.35

4884205.96

898162.3715

298072.1195
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COORDONATELE CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE PLATFORMA ANA –
TARM („CONDUCTA ANA-TARM”)
NOTĂ: Conducta se va amplasa în interiorul unui culoar cu lățimea de 500 m având ca axă
de simetrie traseul ale cărui coordonate sunt prezentate mai jos.
TABEL CONDUCTA ANA – TARM
IDENT

WGS'84

UTM

STEREO'70

LAT

LONG

E

N

X

Y

KPO

44° 4' 18.86" N

29° 58' 8.12" E

737746.61

4884145.75

898068.123

298009.461

IP1

44° 5' 16.13" N

29° 56' 59.85" E

736164.67

4885858.15

896442.212

299682.39

IP2

44° 6' 3.42" N

29° 56' 10.27" E

735009.94

4887277.82

895251.096

301073.312

IP3

44° 9' 26.42" N

29° 52' 51.27" E

730366.02

4893384.74

890450.869

307064.775

IP4

44° 10' 2.65" N

29° 52' 12.90" E

729474.56

4894472.82

889531.553

308130.664

IP5

44° 10' 51.64" N

29° 51' 14.16" E

728117.58

4895938.74

888137

309562.742

IP6

44° 15' 4.84" N

29° 46' 46.26" E

721904.69

4903547.16

881729.53

317016.552

IP7

44° 15' 40.71" N

29° 46' 0.64" E

720855.81

4904619.74

880653.182

318062.965

IP8

44° 16' 44.19" N

29° 44' 50.78" E

719241.12

4906526.25

878989.763

319929.278

IP9

44° 17' 39.15" N

29° 44' 2.59" E

718116.31

4908186.48

877822.621

321561.617

IP10

44° 28' 2.12" N

29° 32' 58.79" E

702807.38

4926934.08

862035.572

339928.446

IP11

44° 28' 57.29" N

29° 32' 11.90" E

701718.34

4928604.19

860904.082

341571.573

IP12

44° 30' 2.67" N

29° 30' 49.77" E

699842.01

4930565.52

858977.74

343486.148

IP13

44° 30' 24.72" N

29° 29' 3.21" E

697468.17

4931173.86

856587.874

344034.803

IP14

44° 30' 53.39" N

29° 25' 21.44" E

692545.14

4931911.31

851644.828

344648.361

IP15

44° 31' 22.02" N

29° 22' 13.65" E

688373.75

4932673.14

847453.03

345305.296

IP16

44° 28' 54.43" N

29° O' 54.11" E

660240.96

4927360.87

819445.474

339283.393

IP17

44° 25' 18.00" N

28° 47' 5.37" E

642079.94

4920257.48

801457.129

331721.536

TWL

44° 25' 41.10" N

28° 45' 45.36" E

640295.33

4920931.71

799655.018

332351.192

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone
adiacente acestuia:
Pe amplasamentul Componentei Offshore nu există folosințe actuale sau propuse.

Politici de zonare și de folosire a terenului;
Nu este cazul.
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Arealele sensibile prezente în zonă:
Amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu situl NATURA 2000
ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină, situl NATURA 2000 ROSPA 0076 Marea Neagra
și Rezervația Biosferei Delta Dunării – zona economică marină, fiind amplasat la o
distanță de 10 km fata de situl NATURA 2000: ROSCI0311 Canionul Viteaz.
Segmentul dinspre uscat al conductei Ana-țărm (de la izobata de 20 metri către
țărm) este amplasat în zona economică a Rezervației Biosferei Delta Dunării.
În imediata vecinătate a amplasamentului, pe uscat, se afla zona economica
terestra a Rezervației Biosferei Delta Dunării, ROSCI 0065 Delta Dunării, ROSPA 0031
Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
A se vedea mai sus.
3. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE
INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE
Impactul asupra populației, sănătății umane:
Deoarece proiectul este localizat de la țărm ( în imediata apropiere a punctului de
contact cu țărmul zona este nelocuită, satul Vadu aflat la peste 2,5 km distanță față de
punctul de contact al conductei cu țărmul unde turismul este interzis – teritoriul
Rezervatei Biosferei Delta Dunării, și nu sunt desfășurate activități economice), către
zona de larg a platformei continentale românești a Mării Negre (până la izobata de 90 m),
nu exista niciun impact asupra sănătății populației. Cu toate acestea, în cadrul
procedurii de reglementare, se va realiza o evaluare a impactului asupra sănătății
populației.

Impactul asupra faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității
și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor,
peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra
interacțiunilor dintre aceste elemente:
În timpul activităților de cercetare a traseului conductei și locațiilor de amplasarea
a instalațiilor de producție, desfășurate în decursul anului 2016, au fost identificate toate
tipurile de habitate prezente în perimetrul proiectului. Astfel, au fost identificate și
habitate de interes comunitar cum ar fi de exemplu 1180 Structuri submarine create de
emisii de gaze. Aceste structuri vor fi protejate încă din faza de proiectare a traseului
conductei, prin ocolirea acestora.
Pe parcursul desfășurării activităților de construcții se vor produce emisii de
zgomote în mediul marin, dar acestea nu vor fi îndelungate ca durată și nu vor avea
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intensități ridicate. Cele mai vulnerabile organisme din perimetrul lucrărilor sunt cele
trei specii de mamifere marine care trăiesc în Marea Neagră (Phocoena phocoena,
Tursiops truncatus și Delphinus delphis).
Conform literaturii de specialitate, în funcție de intensitatea zgomotelor și
distanța la care se află animalul fată de sursa precum și durată, efectele zgomotelor
asupra mamiferelor marine pot fi:
•

•

Directe: traume corporale și/sau auditive, mergând până la efecte cronice și efecte
de stres, manifestate prin descreșterea viabilității individului, vulnerabilitatea
crescută la boli, potențial crescut pentru impactul unor efecte negative cumulative,
sensibilizare la zgomot etc.;
Indirecte: reducerea disponibilității hranei, creșterea vulnerabilității la prădători.

Având în vedere importanța mamiferelor marine atât pentru economia sistemului
marin, dar și pentru om, la bordul navelor (inclusiv a platformelor ce vor fi folosite pentru
montajul pe amplasament al Platformei Ana și al SPS-ului Doina) sunt în vigoare
instrucțiuni speciale având ca scop minimalizarea efectelor zgomotelor asupra
mamiferelor marine, care prevăd:
-

Recunoașterea perimetrului, înainte de începerea lucrărilor; acestea începând
numai dacă în zona nu sunt prezente animale pe o rază de 500 m:

Având în vedere caracteristicile zgomotelor emise în timpul activităților de
construcție din cadrul proiectului se anticipează ca singurul impact posibil ar fi cel al
îndepărtării temporare din zonă a mamiferelor.
Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen
scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):
Impactul va fi direct și indirect, pe termen scurt si lung, permanent și temporar,
pozitiv și negativ.
Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor
afectate):
Impactul se va resimții doar în zona de desfășurare a proiectului. Populațiile
afectate sunt cele prezentate anterior (mamiferele marine) precum și habitatele bentale
din zona de amplasare a conductei si a platformei.
Magnitudinea și complexitatea impactului:
Impactul se va resimții doar în zona proiectului (zona de amplasare a conductelor
și instalațiilor de producție).
Probabilitatea impactului:
Impactul asupra fundului mării și asupra organismelor bentale de pe suprafața pe
care se va amplasa conducta și instalațiile de producție are o probabilitate de 100%, dar
trebuie luat in calcul faptul că în timp, conducta se va scufunda în sediment permițând
refacerea zonei și recolonizarea acesteia cu organisme bentale.
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Durata, frecvența și reversibilitatea impactului:
Impactul se va resimții pe toată perioada de desfășurare a proiectului pentru unele
dintre componentele mediului (mamifere marine) iar reversibilitatea impactului va fi
imediată, după ce activitățile de construcție vor înceta. În ceea ce privește componenta
bentală perioada de reversibilitate a impactului va fi mai mare, impactul dispărând o dată
cu scufundarea în sediment a conductei și recolonizarea zonei cu organisme.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului:
Monitorizarea zonei în care se desfășoară proiectul pentru evaluarea posibilului
impact al activităților asupra biodiversității marine și în special asupra mamiferelor
marine. Alte măsuri pentru reducerea impactului:
•
•

Respectată perioada de timp în care este propusă realizarea studiului.
Monitorizarea amplasamentului pentru identificarea oricărei încălcări a
reglementărilor privind poluarea acvatică cu hidrocarburi.

Natura transfrontieră a impactului:
Impactul nu este de natură transfrontalieră.

SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR
ÎN MEDIU

1. PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR:
Potențialele poluări cu efecte asupra calității apei de mare și implicit a faunei și
florei pot fi generate de vasele utilizate în timpul derulării proiectului. Cu privire la
poluarea generată de prezența vaselor (combustibil, ulei, ape uzate tratate insuficient,
reziduuri gospodărești sau alte tipuri de deșeuri), acestea pot fi generate doar accidental,
datorate neatenției echipajului în timpul activității sau prin nerespectarea regulilor
pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi sau substanțe periculoase, impuse de
Convenția MARPOL.
Indiferent de proveniență, aceste descărcări pot fi prevăzute, dar pot fi și
necontrolate/accidentale.
Descărcările prevăzute sunt cele ce rezultă de la instalația de răcire a motoarelor
navelor (inclusiv a platformelor ce vor fi folosite pentru montajul pe amplasament al
Platformei Ana si al SPS-ului Doina) utilizate pe parcursul Proiectului.
Alte tipuri de ape uzate produse la bordul navelor (inclusiv a platformelor ce vor
fi folosite pentru montajul pe amplasament al Platformei Ana si al SPS-ului Doina), sunt
tratate în instalații corespunzătoare în conformitate cu reglementările Convenției
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MARPOL. Descărcarea acestora în mediul marin se va realiza dacă îndeplinesc condițiile
de calitate cerute de Convenție. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, apele
vor fi transferate la mal în portul Constanța, unde vor fi transferate operatorilor portuari
autorizați pentru astfel de operațiuni.
Alte surse de poluare pot rezulta din activitățile de construcție și instalație,
proiectul tehnic va asigura toate măsurile de protecție împotriva oricărui tip de poluare
și pentru schimbări ce apar la nivel ecosistemului marin, precum și conservare și
protecție pentru ecosistemul acvatic al sectorului românesc al Mării Negre.

2. PROTECȚIA AERULUI:
Emisiile atmosferice apar în timpul contracției și în timpul instalării platformei și
conductelor.
Consum de combustibil și echipamente/mașinării.
Următoarele măsuri sunt propuse pentru protecția calității aerului:
-

Evitarea depășirii intervalului de tip menționat;

-

Utilizarea unui combustibil cu un conținut scăzut de Sulf.

3. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR:
Zgomotul, ca sursă de poluare a aerului, calității apei și a vieții organismelor
marine, dar și asupra personalului de la bord, apare din 2 surse majore, motoarele și
generatoare.
Alte mașinării utilizate pentru instalare (compresoare, echipamente mecanice).
Protecția personalului împotriva zgomotului.
Personalul dispune de mijloace speciale de protecție (antifoane), în plus, spațiile
utilizate ca locuibile sunt amplasate cât mai departe de zgomot și vibrații.

4. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR:
Pe tot parcursul activității de instalare a conductelor, sursele de radiație rezultă
din echipamentele utilizate pentru sudură.
Protecția personalului este asigurată de procedurile de securitate implementate
la bordul navelor(inclusiv a platformelor ce vor fi folosite pentru montajul pe
amplasament al Platformei Ana si al SPS-ului Doina) și a echipamentelor personale de
protecție.
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5. PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI:
Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;
Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.
Activitățile de amplasare a platformelor și conductei se vor realiza de la bordul
navelor (inclusiv a platformelor ce vor fi folosite pentru montajul pe amplasament al
Platformei Ana si al SPS-ului Doina)/barjelor, astfel că nu există riscul de poluare al
solului, subsolului și apelor freatice.
Solul va fi afectat fizic prin faptul ca amplasarea platformelor si conductelor se va
realiza direct pe acesta, rezultând astfel, o acoperire permanentă în cazul picioarelor
Platformei Ana și SPS Doina, iar în cazul conductei inițial o acoperire temporară, aceasta
scufundându-se de-a lungul timpului în sediment, lăsând astfel posibilitatea
organismelor bentale să recolonizeze zona.

6. PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE:
Având în vedere faptul că lucrările se vor desfășura în mare, emisiile de substanțe
potențial poluatoare pentru calitatea apei sunt în același timp și potențial poluatoare
pentru ecosistemul marin, pentru speciile de fauna și flora care populează apele din
perimetrul zonei de interes.
Activitățile desfășurate în perimetrul marin de lucru nu reprezintă un pericol
pentru ecosistemele terestre.
Așa cum s-a arătat mai sus, riscul de deversare a substanțelor poluante în mare
este minor, iar navele (inclusiv a platformele ce vor fi folosite pentru montajul pe
amplasament al Platformei Ana si al SPS-ului Doina)/barjele sunt dotate cu
echipamentele necesare pentru prevenirea acestor riscuri.
În plus, la bordul navelor (inclusiv al platformelor ce vor fi folosite pentru
montajul pe amplasament al Platformei Ana si al SPS-ului Doina) exista proceduri
specifice de protecție a mediului și se organizează periodic antrenamente regulate de
intervenție în caz de poluare accidentală.

7. PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES
PUBLIC:
Ținând cont de amplasament, cea mai apropiată așezare umana este la peste 2,5 km
de punctul de contact al conductei cu țărmul.

8. GOSPODĂRIREA DE ȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT:
Deșeurile rezultate din activități ce au loc la bordul navelor (inclusiv a
platformelor ce vor fi folosite pentru montajul pe amplasament al Platformei Ana si al
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SPS-ului Doina)/barjelor, sunt cele uzuale ulei uzat, deșeuri gospodărești. Toate aceste
deșeuri vor fi gestionate în conformitate cu legislația aplicabila.
Deșeurile vor fi sortate, puse în containere și apoi, în cazul navelor (inclusiv al
platformelor ce vor fi folosite pentru montajul pe amplasament al Platformei Ana si al
SPS-ului Doina), vor fi descărcate fie în portul de origine a vasului, fie în portul Constanța
până la terminarea lucrării. Compania trebuie să dispună de contracte cu furnizori ce sunt
specializați în domeniul deșeurilor.

9. GOSPODĂRIREA
PERICULOASE:

SUBSTANȚELOR

ȘI

PREPARATELOR

CHIMICE

Nu este cazul.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:
Navele (inclusiv platformele ce vor fi folosite pentru montajul pe amplasament al
Platformei Ana si al SPS-ului Doina) și echipamentele utilizate pe parcursul derulării
proiectului vor fi dotate cu instalații de reducere a poluării în conformitate cu normele
internaționale și naționale aplicabile.

JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII

PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE
NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVACADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEȘEURILOR ETC.)

Nu este cazul.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:
Asamblarea Platformei Ana se va face pe uscat, pe amplasament urmând a se
realiza numai montarea efectiva a acesteia. SPS-ul Doina va fi instalat si montat in mod
similar nu necesită o locație specială, Conductele vor fi amplasate in interiorul culoarelor
menționate in acest memoriu, iar prin studiul de impact asupra mediului se va determina
o localizare mai precisa.
Localizarea organizării de șantier:
Marea Neagră – apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă,
platoul continental al Marii Negre, zona economică exclusivă a României.
Sursele de poluare sunt reprezentate de:
•

Căldura excesivă degajată de motoare în timpul utilizării;
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•
•
•
•

Reziduuri domestice;
Gaze de eșapament de la motoare;
Praf;
Zgomot în timpul organizării de șantier;

Se propun următoarele ca măsuri de protecție:
•
•
•
•
•

Se interzice deversarea oricărei substanțe periculoase/interzise în zona de lucru;
Nu sunt permise activitățile de spălare/curățare a mașinăriilor și echipamentelor
în zona de lucru;
Utilizarea de amortizoare pentru sunet;
Măsuri pentru prevenirea dispersiei prafului;
Monitorizarea organizării de șantier pentru identificarea încălcărilor nivelului de
emisii al poluanților.

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE
ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:

Instalarea Platformei Ana si a SPSului Doina nu necesită restaurarea zonei.
Construcția și instalarea conductelor nu necesită restaurarea zonei. Aceste aspecte vor fi
analizate in cadrul studiului de impact asupra mediului.
În faza de proiectare și pregătire a construcției și instalației toate măsurile trebuie luate
și toate documentele cu privire la prevenirea accidentelor ar trebui implementate.

ANEXE - PIESE DESENATE
•
•
•

ANEXE:
Plan general proiect;
Plan de detaliu (Platforma Ana, SPS Doina, Conducta Doina – Ana);
Plan detaliu conducta Ana – țărm;
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PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE ÎN ETAPA DE EVALUARE INIȚIALĂ AUTORITATEA COMPETENTĂ
PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARĂRII PROCEDURII DE EVALUARE
ADECVATĂ, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU:

A) DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI ȘI DISTANȚA FAȚĂ DE ARIA
NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR, PRECUM ȘI
COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI
PROIECTULUI. ACESTE COORDONATE VOR FI PREZENTATE SUB FORMĂ DE
VECTOR ÎN FORMAT DIGITAL CU REFERINȚĂ GEOGRAFICĂ, ÎN SISTEM DE
PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970 SAU DE UN TABEL ÎN FORMAT
ELECTRONIC CONȚINÂND COORDONATELE CONTURULUI (X, Y) ÎN SISTEM
DE PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970;
Obiectivul Componentei Offshore a Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia
(„Proiectul MGD”) este producția de gaze naturale ale descoperirilor Ana și Doina din
Perimetrul XV Midia, Suprafața Contractuală B („Perimetrul XV Midia”), respectiv
producția și transportul acestora la țărm unde Componenta Offshore se va continua cu
Componenta Onshore care va asigura continuarea transportului gazelor naturale pe uscat
(de la linia țărmului până la stația de tratare a gazelor) și tratarea acestora în scopul
atingerii parametrilor necesari pentru livrare gazelor naturale în Sistemul Național de
Transport.
Prezenta procedura de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului
priveste Componenta Offshore, asa cum acesta este descrisa in acesta documentație.
Platforma Ana va prelua gazele naturale produse de 4 sonde iar SPSul Doina va
prelua gazele naturale produse de 1 sondă.
Componenta Onshore și sondele de producție de gaze naturale nu formează
obiectul prezentului proiect.
Platforma Ana este o platformă fixă, automatizată, si este formată dintr-o structură
metalică din oțel-carbon de susținere cu 4 picioare care se fixează de fundul mării prin
piloți de ancorare bătuți cu ciocane pneumatice și un ansamblu de punți metalice din oțelcarbon, la suprafață. Pe acesta, vor fi amplasate următoarele echipamente și anexe: 4
capete de sondă de suprafață, colectorul de producție, generatoarele de curent electric,
sistem injecție chimicale, cameră de control, cameră echipamente și refugiu personal ,
macara și heliport, precum și sistemele și legăturile conducte aferente acestora.
Platforma Ana va fi instalată pe amplasament cu ajutorul unei macarale plutitoare
și a unei barje de transport.
Sistemul submarin de producție Doina este format din capul de sondă submarină,
structura de protecție si conexiune precum și sistemele și legăturile anexe acestuia și este
operat cu ajutorul unui sistem electro-hidraulic conectat la Platforma Ana.
SPSul Doina va fi instalat cu ajutorul unei platforme marine auto-ridicătoare.
Conducta de transport de gaze naturale Platforma Ana - SPS Doina este o conducta
submarină cu diametru maxim de 10 țoli din otel-carbon și în paralel cu traseul acesteia
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se va monta sistemul electro-hidraulic de comandă pentru acționarea și controlul SPSului Doina.
Conducta de transport de gaze naturale Platforma Ana - țărm este o conductă
submarină cu diametru maxim de 16 țoli din otel-carbon îmbrăcata în manta de beton
pentru lestarea pe fundul mării.
Conductele de transport de gaze naturale Platforma Ana - SPS Doina și Platforma
Ana – țărm vor fi instalate cu ajutorul unei barje de lansare (vas constructor).
Elementele de conductă se vor suda la bordul barjei de lansare, iar aceasta va
instala conducta prin lansare pe fundul mării de-a lungul întregului traseu.
COORDONATELE PLATFORMEI DE PRODUCTIE GAZE NATURALE ANA („PLATFORMA
ANA”)
NOTĂ: Platforma Ana va avea o suprafață rectangulară (la baza structurii metalice de
susținere – la fundul mării) de aprox. 1.225 mp (35 m x 35 m) având ca centru punctul
ale cărui coordonate sunt prezentate mai jos.
TABEL PLATFORMA ANA
IDENT
Ana

WGS'84

UTM

STEREO'70

LAT

LONG

E

N

X

Y

44° 04' 18.29" N

29° 58' 11.79" E

737829

4884131

898150.9165

297996.7939

COORDONATELE SISTEMULUI SUMBARIN DE PRODUCTIE GAZE NATURALE DOINA
(„SPS DOINA”)
NOTĂ: Sistemul de producție submarin Doina va avea o suprafață de aprox. 36 mp (6 m
x 6 m) având ca centru punctul ale cărui coordonate sunt prezentate mai jos.
TABEL SPS DOINA
IDENT
Doina

WGS'84

UTM

STEREO'70

LAT

LONG

E

N

X

Y

44° 10' 49.18" N

30° 08' 06.00" E

750587

4896682

910595.0261

310875.5471

COORDONATELE CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE DOINA – ANA
(„CONDUCTA DOINA-ANA”)
NOTĂ: Conducta se va amplasa în interiorul unui culoar cu lățimea de 200 m având ca
axă de simetrie traseul ale cărui coordonate sunt prezentate mai jos.
TABEL DOINA - ANA
IDENT

WGS'84
LAT

LONG

UTM
E

STEREO'70
N

X

Y

KPO

44° 10' 48.26" N

30° 08' 06.38" E

750596.63

4896654.03

910605.3686

310847.8125

IPl

44° 04' 42.03" N

29° 58' 54.54" E

749270.62

4895163.17

909316.7469

309322.8441
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IP2
KP17.84

44° 10' 01.65" N
44° 04' 20.70" N

30° 07' 04.20" E

738753.39

4884897.87

899056.2034

298787.372

29° 58' 12.52" E

737842.35

4884205.96

898162.3715

298072.1195

TABEL DOINA - ANA
IDENT

WGS'84

UTM

STEREO'70

LAT

LONG

E

N

X

Y

KPO

44° 10' 48.26" N

30° 08' 06.38" E

750596.63

4896654.03

910605.3686

310847.8125

IPl

44° 04' 42.03" N

29° 58' 54.54" E

749270.62

4895163.17

909316.7469

309322.8441

IP2

44° 10' 01.65" N

30° 07' 04.20" E

738753.39

4884897.87

899056.2034

298787.372

KP17.84

44° 04' 20.70" N

29° 58' 12.52" E

737842.35

4884205.96

898162.3715

298072.1195

COORDONATELE CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE PLATFORMA ANA –
TARM („CONDUCTA ANA-TARM”)
NOTĂ: Conducta se va amplasa în interiorul unui culoar cu lățimea de 500 m având ca
axă de simetrie traseul ale cărui coordonate sunt prezentate mai jos.
TABEL CONDUCTA ANA – TARM
IDENT

WGS'84

UTM

STEREO'70

LAT

LONG

E

N

X

Y

KPO

44° 4' 18.86" N

29° 58' 8.12" E

737746.61

4884145.75

898068.123

298009.461

IP1

44° 5' 16.13" N

29° 56' 59.85" E

736164.67

4885858.15

896442.212

299682.39

IP2

44° 6' 3.42" N

29° 56' 10.27" E

735009.94

4887277.82

895251.096

301073.312

IP3

44° 9' 26.42" N

29° 52' 51.27" E

730366.02

4893384.74

890450.869

307064.775

IP4

44° 10' 2.65" N

29° 52' 12.90" E

729474.56

4894472.82

889531.553

308130.664

IP5

44° 10' 51.64" N

29° 51' 14.16" E

728117.58

4895938.74

888137

309562.742

IP6

44° 15' 4.84" N

29° 46' 46.26" E

721904.69

4903547.16

881729.53

317016.552

IP7

44° 15' 40.71" N

29° 46' 0.64" E

720855.81

4904619.74

880653.182

318062.965

IP8

44° 16' 44.19" N

29° 44' 50.78" E

719241.12

4906526.25

878989.763

319929.278

IP9

44° 17' 39.15" N

29° 44' 2.59" E

718116.31

4908186.48

877822.621

321561.617

IP10

44° 28' 2.12" N

29° 32' 58.79" E

702807.38

4926934.08

862035.572

339928.446

IP11

44° 28' 57.29" N

29° 32' 11.90" E

701718.34

4928604.19

860904.082

341571.573

IP12

44° 30' 2.67" N

29° 30' 49.77" E

699842.01

4930565.52

858977.74

343486.148

IP13

44° 30' 24.72" N

29° 29' 3.21" E

697468.17

4931173.86

856587.874

344034.803

IP14

44° 30' 53.39" N

29° 25' 21.44" E

692545.14

4931911.31

851644.828

344648.361

IP15

44° 31' 22.02" N

29° 22' 13.65" E

688373.75

4932673.14

847453.03

345305.296

IP16

44° 28' 54.43" N

29° O' 54.11" E

660240.96

4927360.87

819445.474

339283.393

IP17

44° 25' 18.00" N

28° 47' 5.37" E

642079.94

4920257.48

801457.129

331721.536
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TWL

44° 25' 41.10" N

28° 45' 45.36" E

640295.33

4920931.71

799655.018

332351.192

B) NUMELE ȘI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR;
Pe amplasamentul proiectului au fost identificate următoarele arii naturale protejate:
-

ROSCI0066 – Delta Dunării - zona marină;
ROSPA 0076 – Marea Neagră.
Rezervația Biosferei Delta Dunării – zona economică marină.

În imediata vecinătate a proiectului se află următoarele arii naturale protejate:
-

ROSCI 0065 Delta Dunării.
ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe.
Rezervația Biosferei Delta Dunării – zona economică pe uscat.

De asemenea, la o distantă de 10 km fata de localizarea Platformei Ana se afla noua arie
naturală protejată ROSCI0311 – Canionul Viteaz.

C) PREZENȚA ȘI EFECTIVELE/SUPRAFEȚELE ACOPERITE DE SPECII ȘI
HABITATE DE INTERES COMUNITAR ÎN ZONA PROIECTULUI;
ROSCI0066 DELTA DUNĂRII-ZONA MARINĂ
Coordonatele sitului
Longitudine 29.0111277
Latitudine 44.0006472

Suprafața sitului (ha) - 336200

Suprafața marină (%) - 100.00

Regiunea biogeografică - Marea Neagră (100.00%)

INFORMAȚIA ECOLOGICĂ
Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește
Tipuri de habitate

Evaluare
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Cod

Acoperire
(Ha)

Pe șteri Călit. Date
(nr.)

A/B/C/D A/B/C
Rep.

Supr. Rel. Status
Conserv.

Eval.
Globală

1110

Bună

B

A

B

B

1130

Bună

B

A

B

B

1140

Bună

B

A

B

B

1180 50

Moderată

B

B

B

B

LEGENDA
REPREZENTATIVITATEA SUPRAFAȚA
RELATIVĂ

STATUS CONSERVARE EVALUARE
GLOBALĂ

A - reprezentativitate A - 100 ≥ p > 15 A
excelentă
%
excelentă

conservare A - valoare excelentă

B - reprezentativitate B - 15 ≥ p > 2 % B - conservare bună
bună
C - reprezentativitate C - 2 ≥ p > 0 %
semnificativă

B - valoare bună

C - conservare medie C
valoare
sau redusă
considerabilă

D
prezența
nesemnificativă

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la
Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește
Specie
Grup Cod

Denumire științifică

Populație

Sit

Tip Categ.

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

C/R/V/P Pop.

Conserv. Izolare Global

M

1351 Phocoena phocoena

P

P

A

B

C

B

M

1351 Phocoena phocoena

C

C

A

B

C

B

M

1349 Tursiops truncatus

P

P

A

B

C

B

M

1349 Tursiops truncatus

C

P

A

B

C

B

M

4125 Alosa
immaculata P
(Scrumbie de Dunăre)

P

A

B

C

B

F

4125 Alosa
immaculata C
(Scrumbie de Dunăre)

C

A

B

C

B
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F

4125 Alosa
immaculata W
(Scrumbie de Dunăre)

C

A

B

C

B

F

4127 Alosa tanaica (Rizeafca)

P

P

A

B

C

B

F

4127 Alosa tanaica (Rizeafca)

C

C

A

B

C

B

F

4127 Alosa tanaica (Rizeafca)

W

C

A

B

C

B

Alte specii importante de flora și faună
Specii
Grup

Populație Motivație
Cod

Denumire științifică

Categ.

Anexă

C/R/V/P IV

V

Alte categorii
A

B

C

D

M

1350 Delphinus delphis

V

X

X

F

5040 Acipenser gueldenstaedtii (Nisetru) C

X

X

F

2488 Acipenser stellatus (păstruga)

C

X

X

F

Belone belone belone (Zargan)

R

X

F

Chelidonichthys
(Rândunica- de-mare)

lucerna R

X

F

Dasyatis pastinaca (Pisica de mare) R

X

F

2489 Huso huso (Morun)

R

X

X

F

Liza aurata (Chefal)

R

X

F

Liza saliens (Ostreinos)

R

X

F

Mesogobius
(Hanos)

batrachocephalus C

X

F

Mugil cephalus (Chefal)

C

X

F

Mulus bărbătu ș ponticus (Barbun) C

X

F

Neogobius ratan

C

X

F

Platichthys flesus (Cambula)

R

X

F

Pomatomus saltatrix (Lufar)

R

X

F

Pomatoschistus
(Guvid de nisip)

marmoratus C

X

F

2551 Pomatoschistus minutus

F

C

Raja clavata (Vatos)

R
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X
X

F
F

Salmo labrax (Păstrăv de mare)
2540 Syngnathus abaster

F

R

X

C

Trachinus draco

X

C

X

(Drac-de-mare)
I

Anadara inaequivalvis

C

X

I

Cerastoderma edule

C

X

I

Mya arenaria

C

X

P

Bryopsis plumosa

C

X

P

Callithamnion corymbosum

C

X

P

Ceramium diaphanum

C

X

P

Enteromorpha intestinalis

C

X

P

Enteromorpha linza

C

X

P

Phyllophora crispă

P?

X

P

Phyllophora pseudoceranoïdes

P?

X

P

Porphyra leucosticta

R

X

P

2165 Trapa natans

R

X

P

Ulva lactuca

C

X

P

Ulva rigidă

C

X

LEGENDA
ABUNDENȚĂ POPULAȚIE

TIP IZOLARE

F - frecvent

A - 100 p > 15%

A - populație A - conservare A - valoare
(aproape) izolată excelentă
excelentă

R - rar

B - 15 p > 2%

B - populație B neizolată, dar la bună
limita ariei de
distribuție

V – foarte rar C - 2 p > 0%
C – comună

STATUS
CONSERVARE

EVALUARE
GLOBALĂ

conservare B - valoare
bună

C - populație ne- C - conservare C - valoare
izolată cu o arie de medie sau redusă considerabilă
răspândire
extinsă
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P - specie D
populație
prezenta
nesemnificativă
P? - Prezenta
incertă
(învechit)
TIP
POPULAȚIE

UNITATE MĂSURĂ

P
– i – număr de indivizi
permanent
W – iernat

p – număr de perechi

C
–
concentrare
R
–
reproducere
POPULAȚIE - mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu
populațiile prezente pe teritoriul național. Acest criteriu are scopul evaluării mărimii
relative sau densității relative a populației
în sit cu cea la nivel național
CONSERVARE - gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante
pentru speciile respective: A - conservare excelenta = elemente în stare excelentă (i I),
indiferent de clasificarea posibilității de refacere; B - conservare bună = elemente bine
conservate b (i II), indiferent de clasificarea
posibilității de refacere = elemente în stare medie sau parțial degradata (i III) și u șor
de refăcut (îi I); C conservare medie sau redusă = toate celelalte combinații
IZOLARE - gradul de izolare a populației prezente în sit față de aria de răspândire
normală a speciei
GLOBAL - evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective

DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului

Cod

Clase habitate

N01

Zone marine, insule maritime 85.21
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Acoperire (%)

N02

Estuare, lagune

0.97

N04

Plaje de nisip

0.16

Alte caracteristici ale sitului
Total acoperire = 86,34%
Corespunde cu unitatea geografică cu acela și nume componentă a Rezervației Biosferei
Delta Dunării (zona costieră Marii Negre, de la vărsarea brațului Chilia la Capul Midia, cu
extindere în larg până la adâncimea de 20 m).

Calitate și importantă
Zona marina a Deltei Dunării are anumite particularități datorate influenței majore a
apelor Dunării și aluviunilor depuse de acestea, încât aici, există habitate sedimentare
unice la litoralul românesc. Este de remarcat frumusețea și bogăția zonei, cu o varietate
de biotopuri și resurse, care o fac unică nu numai în Europa ci și în cadrul ecosistemelor
deltaice ale lumii.
Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului.
Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului
Impacturi Negative
Intens.

Cod

Amenințări și presiuni

Poluare (cod)

În sit/În afară sitului

Cele mai importante impacturi și activități cu efect mediu/mic asupra sitului
Impacturi Negative
Intens.

Cod

Amenințări și presiuni

Poluare (Cod)

În sit/în afară

L

D03.02

Navigație ț

N

I

M

F02.01

Pescuit profesional pasiv N

I

M

F02.01.02

Cu plasa

N

I

M

F02.02.02

Traule în
pelagică

N

I

M

H01

Poluarea
suprafață
terestre,
salmastre)

apelor
de N
(limnice,
marine
și

I

zona
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M

K02.03

Eutrofizare (naturală)

N

O

Legenda: Intensitate: L- mică, M- medie; Poluare (Cod): N- azot; Loc impact: I- în interior,
O- în exterior;

STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI
Clasificare la nivel național, regional și internațional
Cod

Categorie IUCN

Acoperire (%)

RO04

IV

0.00

Relațiile sitului cu alte arii protejate - desemnate la nivel național sau regional
Cod

Categorie

Tip

%

Codul național și numele ariei naturale
protejate

RO04 Rezervație naturală

*

0.03

2.346. Grindul Chituc

RO04 Rezervație naturală

/

2.346. Grindul Chituc

RO04 Rezervație naturală

/

2.347 Grindul Lupilor

RO04 Rezervație naturală

*

RO04 Rezervație naturală

/

2.758. Complexul Sacalin Zătoane

RO04 Rezervație naturală

/

2.759. Complexul Periteasca – Leahova

RO08 Altele (RBDD)

*

36.33 A Rezervația Biosferei Delta Dunării

RO08 Altele (RBDD)

*

36.71 A Rezervația Biosferei Delta Dunării

RO08 Altele (RBDD)

*

36.73 A Rezervația Biosferei Delta Dunării

RO08 Altele (RBDD)

*

99.93 A Rezervația Biosferei Delta Dunării

2.11

2.758 Complexul Sacalin Zătoane

MANAGEMENTUL SITULUI
Organismul responsabil pentru managementul sitului: Administrarea este încredințată –
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Planuri de management ale sitului.
Există plan de management elaborat și aprobat prin H.G. nr. 763/2015 pentru Rezervația
Biosferei Delta Dunării care include și ariile naturale protejate de interes comunitar.
Speciile prezente în situl ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marină
Specie

Motivație

Populație
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Localizare, ecologie

1349
Tursiops Directivă
truncatus
Habitate,
anexa ÎI

Rezident

Afalinul este prezent în zona
marină românească în sezonul
cald, pe toată suprafața platoului
continental. Pătrunde și în
Dunăre. Prezent în toate siturile,
se deplasează în grupuri familiale
de 4-6 indivizi. Grupuri mari (50150indivizi) au fost observate în
ROSCI0273 Cap Tuzla, vânând
organizat bancurile de pe ști
migratori pelagici. Este cel mai
sociabil fata de om și cel mai des
observat.

1351
Phocoena Directivă
phocoena
Habitate,
anexa ÎI

Rezident

Marsuinul este o specie neritică
(6-200m
adâncime)
care
pătrunde și în Dunăre și în lagune.
În România populațiile sunt
concentrate în apropierea coastei,
unde hrana este mai abundentă și
accesibilă. Uneori este capturat
accidental în plase de calcan. La
apropierea iernii migrează înspre
zonele de iernare din Georgia și
Turcia. Prezent în toate siturile.

1350
delphis

Pasaj

Delfinul este o specie pelagică de
larg, evita apropierea de coastă și
apele îndulcite. Poate fi întâlnit
destul de rar și numai în partea de
larg a siturilor cu extindere mare,
numai în perioadele când
bancurile de pe ști îl atrag spre
apele costiere.

Pasaj

Specie pelagică criofila. Adulții se
apropie de țărm numai în timpul
migrației de reproducere, în
februarie - aprilie, când este
prezentă în toate siturile. Puietul
poate fi întâlnit adesea în apele
costiere.

Delphinus Directivă
Habitate

4125
Alosa Directivă
immaculata
Habitate,
anexa ÎI
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4127 Alosa tanaica

Directivă

Rezident

Specia este prezentă în tot lungul
coastei române ști pentru cea mai
mare parte a anului. Este o specie
termofilă care preferă apele
costiere puțin adânci. Prezenta
constant în toate siturile.

2488
Acipenser Directivă
stellatus
Habitate

Rezident

Specia este prezentă în tot lungul
coastei române ști. Adulții sunt
mai frecvent întâlniți în fata
gurilor Dunării, în timp ce juvenilii
sunt răspândiți pe tot platoul
continental,
mai
ales
în
apropierea coastei.

2489 Huso huso

Rezident

Specia este prezentă în tot lungul
coastei române ști. Adulții sunt
mai frecvent întâlniți în fata
gurilor Dunării, în timp ce juvenilii
sunt răspândiți pe tot platoul
continental,
mai
ales
în
apropierea coastei.

2553 Proterorhinus Directivă
marmoratus
Habitate

Rezident

Guvid de mici dimensiuni, u șor de
recunoscut după tuburile nazale.
Este o specie foarte comună în
habitatele stâncoase și în
bancurile de midii. Frecvent
întâlnit în toate siturile.

2551
Pomatoschistus
minutus

Rezident

Guvid de mici dimensiuni,
caracteristic habitatelor nisipoase
de mică adâncime. Prefera zonele
curate, cu o bună stare de
conservare.

Habitate,
anexa ÎI

Directivă
Habitate

Directivă
Habitate

(Conform: FORMULARUL STANDARD NATURA 2000)
Habitatele prezente în situl ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marina
Tip Habitat

Reprezentare Suprafața
(%)
(ha)

1110 Bancuri de 70
nisip submerse de
mică adâncime

86.361,8
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Localizare
Habitate sedimentare infralitorale
și circalitorale până la 20m
adâncime, în mod excepțional și
mai adânc

1130 Estuare

25

30.843,5

Gurile de vărsare ale Dunării și ale
canalelor Deltei și complexului
lagunar Razelm - Sinoe, împreună
cu golfurile Musura și Sacalin și cu
apele tranzitorii ale Marii Negre,
până la izobata de 20 m

1140 Suprafețe de 1
nisip
și
mal
descoperite
la
maree joasă

1.233,74

Habitate
mediolitorale
și
supralitorale
pe
substrat
sedimentar,
inclusiv
grosier
(pietriș, galeți, bolovani)

1180
Structuri 0
submarine create
de emisiile de gaze

0

Aceste structuri sunt prezente sub
formă de plăci și pavimente de
gresii carbonatate începând de la
adâncimea de 10 m, iar sub formă
de mușuroaie și coloane drepte
sau ramificate începând de la 4050 m adâncime

(Conform: FORMULARUL STANDARD NATURA 2000)
Acest sit are și statutul de arie naturală protejată în rețeaua națională, sit Ramsar, sit
UNESCO (in partea de nord a acestuia) și corespunde cu unitatea geografică a rezervației
RBDD - zona costieră a Mării Negre, de la vărsarea Dunării - brațul Chilia, până la capul
Midia, spre sud, și până la izobata de 20 m, spre est.
La vărsarea Dunării în Marea Neagră s-au întrunit cel puțin patru condiții care
favorizează formarea deltelor și anume:
Existența vechiului estuar al Dunării (golful limanic începând de la Tulcea), de
formă aproximativ triunghiulară, pe platforma continentală ( șelful), care are adâncimi
de câțiva metri la țărm și se adâncește treptat spre povârnișul continental până la 180 200 m pe o distanță de 180 km;
-

Amplitudinea mică a mareelor, între 9 - 11 cm;

Curenții litorali care aduc material aluvionar din nord-est și îl blochează pe cel
dunărean, barând golfurile;
-

Cantitatea apreciabilă de aluviuni transportate de Dunăre.

Rezervația Biosferei Delta Dunării are o administrație proprie care, potrivit Legii nr.
82/1993, are ca obiective principale gestionarea ecologică a teritoriului rezervației,
conservarea și protejarea patrimoniului natural cu valoare științifică deosebită și
promovarea utilizării durabile a resurselor productivității ecosistemelor naturale,
reconstrucția ecologică a unor habitate deteriorate prin amenajările realizate înainte de
1989.
Tipuri și subtipuri de habitate prezente în situl ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marina:
28

1110 Bancuri de nisip submerse de mică adâncime
1130 Estuare
1140 Suprafețe de nisip și mâl descoperite la maree joasă
1180 Structuri submarine create de emisiile de gaze

Distribuția habitatelor marine Natura 2000 în ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină

Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

ROSPA0076 MAREA NEAGRĂ

Coordonatele sitului
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Longitudine E 29º 12' 28"
Latitudine N 44º 39' 23"
Suprafața sitului (ha) – 140.143
Suprafața marina - 100.00
Regiunea biogeografică – Pontica

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
Cod Specie

Populație Cuibărit Iernat Pasaj
Rezidentă

A464 Puffinus yelkouan

Sit. Conservare Izolare Global
Pop

10000- A

B

A

A

17000 i
A020 Pelecanus crispus

70-120 i C

B

C

C

A177 Larus minutus

10000- A

B

C

B

12000 i
A191 Sterna
sandvicensis

52006000i

A

B

C

B

A396 Branta ruficollis

200-300 C
i

B

C

A

A197 Chlidonias niger

120-140 C
i

B

C

C

A189 Gelochelidon
nilotica

320-350 A
i

A

C

B

A170 Phalaropus
lobatus

7001200 i

C

B

C

C

A195 Sterna albifrons

300-500 B
i

B

C

B

A196 Chlidonias
hybridus

40005000i

B

B

C

B

B

B

C

B

A

B

C

C

A

B

C

C

A038 Cygnus cygnus

10001500 i

A002 Gavia arctica

250300 i

A001 Gavia stellata

100-

30

200 i
A180 Larus genei

10001500I

B

B

C

B

A176 Larus
melanocephalus

12000- A

B

B

A

A

B

C

A

15000 i

A068 Mergus albellus

10001500 i

A190 Sterna caspia

5001000 i

A

B

C

B

A193 Sterna hirundo

8000-

A

B

C

B

10000 i

Specii de păsări cu migrație regulată nementionate în anexa I a Directivei Consiliului
2009/147/EC
Cod Specie

Populație Cuibărit Iernat
Rezidentă

Pasaj

Sit.
Pop

Conservare Izolare Global

A

B

C

A

B

B

C

B

A008 Podiceps
nigricollis

2000-

A017 Phalacrocorax
carbo

10000-

A061 Aythya fuligula

63007450 i

A

B

C

A

A125 Fulica atra

25000-

C

B

C

B

1200- B

B

C

C

B

B

C

A

C

B

C

A

20000 i

27000 i

40000 i
A050 Anas penelope

1500 i
A053 Anas
platyrhynchos

7000-

A051 Anas strepera

340-410

9000 i

I
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A183 Larus fuscus

200400 i

C

B

C

C

A179 Larus
ridibundus

20000- B

B

C

C

B

B

C

B

A070 Mergus
merganser

50000 i
120-180
I

A069 Mergus
serrator

230340 i

C

B

C

C

A005 Podiceps
cristatus

4500- C

B

C

C

A

B

C

B

A

B

C

B

A459 Larus
cachinnans

25000- A

B

C

B

A182 Larus canus

12000- A

B

C

B

A

B

B

C

A004 Tachybaptus
ruficollis

1200- B

B

C

B

A156 Limosa limosa

2000- C

B

C

B

A059 Aythya ferina

6000 i
1800020000 i

A067 Bucephala
clangula

15003000 i

30000 i

15000 i
A006 Podiceps
grisegena

5001000
I

1500 i

5000 i

LEGENDA
STĂTUT

POPULAȚIE

IZOLARE

CONSERVARE GLOBAL
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i - indivizi A - 100 p > 15%

A - populație (aproape) A - conservare A - valoare
izolată
excelentă
excelentă

p - perechi B - 15 p > 2%

B - populație neizolată, B - conservare B - valoare bună
dar la limita ariei de bună
distribuție

C - 2 p > 0%

C - populație ne- izolată C - conservare C - valoare
cu o arie de răspândire medie
sau considerabilă
extinsă
redusă

D
populație
nesemnificativă
Statut- Cuibăritoare/Iernat/Pasaj
POPULAȚIE mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu
populațiile prezente pe teritoriul național. Acest criteriu are scopul evaluării mărimii
relative sau densității relative a populației în sit cu cea la nivel național
CONSERVARE - gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante
pentru speciile respective: A
- Conservare excelenta = elemente în stare excelentă (i I), indiferent de clasificarea
posibilității de refacere; B - conservare bună = elemente bine conservate b (i II),
indiferent de clasificarea posibilității de refacere = elemente în stare medie sau parțial
degradata (i III) și ușor de refăcut (îi I); C - conservare medie sau redusă = toate celelalte
combinații
CONSERVARE - gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante
pentru speciile respective: A
- Conservare excelenta = elemente în stare excelentă (i I), indiferent de clasificarea
posibilității de refacere; B - conservare bună = elemente bine conservate b (i II),
indiferent de clasificarea posibilității de refacere = elemente în stare medie sau parțial
degradata (i III) și ușor de refăcut (îi I); C - conservare medie sau redusă = toate celelalte
combinații
IZOLARE - gradul de izolare a populației prezente în sit față de aria de răspândire
normală a speciei
GLOBAL - evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective

DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale al sitului
Cod

%

CLC

Clase de habitate

N01

100

523

Zone marine, insule maritime
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Calitate și importantă
Acest sit găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate. Conform
datelor avem următoarele categorii:
A)

număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 10;

B)
număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra sepiilor
migratoare (Bonn): 20;
C)

număr de specii periclitate la nivel global: 2.

Situl este important doar în migrație și iernare pentru speciile:
Pelecanus
crispus, Sterna
hirundo, Mergus merganser, Anas platyrhynchos,
Branta
ruficollis, Chlidonias hybridus, Larus cachinnans, Anas
penelope,
Gelochelidon nilotica, Gavia
arctica, Podiceps grisegena, Tachybaptus
Sterna albifrons, Sterna Phalaropus lobatus, Larus
ridibundus, ruficollis,
Larus
caspia, Larus minutus, Chlidonias
niger, Phalacrocorax
fuscus,
Podiceps
Sterna
sandvicensis, Gavia stellata, Larus carbo, Anas strepera, cristatus,
Aythya
Cygnus cygnus, Larus genei,
Puffinus Aythya ferina, Fulica fuligula, Larus canus,
melanocephalus,
yelkouan,
Podiceps atra, Aythya marila Mergus
serrator,
Mergus albellus
nigricollis
Bucephala clangula
Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii:
În perioada de migrație situl găzduiește mai mult de 20,000 de exemplare de păsări de
baltă, fin posibil candidat că sit RAMSAR

Vulnerabilitate:
Zona costieră și litorala începând de la Capul Midia până la Vama Veche este supusă
presiunii factorilor antropici cu impact major asupra ecosistemelor costiere și marine,
prin activități portuare, transport maritim, pescuit comercial, mari aglomerări urbane și
stațiuni turistice, turism și sporturi nautice, obiective industriale etc.
Pe de altă parte factorii naturali specifici contribuie la creșterea vulnerabilității sitului
(de ex. Eroziunea, furtunile puternice caracteristice sezonului rece, înfloririle algale etc.).

ACTIVITĂȚI ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN VECINĂTATE
Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată
Activități și consecințe în interiorul sitului
Cod

Activitate

Intensitate
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%

Influența

210

Pescuit profesionist (industrial)

B

0

240

Luare/Îndepărtare de faună

A

-

520

Navigație

A

-

621

Sporturi nautice

C

0

220

Pescuit sportiv

C

0

504

Porturi

A

-

609

Alte complexe sportive/de odihnă

A

0

Activități și consecințe în jurul sitului
Cod

Activitate

Intensitate

%

Influența

220

Pescuit sportiv

C

0

502

Drumuri, drumuri auto

B

-

600

Structuri (complexe)
sport și odihnă

pentru A

-

900

Eroziunea

A

-

400

Zone urbanizare, habitare umană A

-

503

Linii de cale ferată, TGV

C

0

730

Manevre militare

A

-

Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
S.C. EuroLevel S.R.L.

ROSPA0031 DELTA DUNĂRII ȘI COMPLEXUL RAZIM-SINOIE
Aria de Protecție Specială Avifaunistică având codul ROSPA 0031 este situată
în partea sud estică a României, în lunca Dunării (zona de formare a deltei și vărsare în
Marea Neagră și zona lacurilor litorale, având următoarele coordonate geografice:
latitudine N 44° 54’ 41”, longitudine E 28° 55’ 42”, cu o altitudine de la 0 m până la
137 m. Suprafața ROSPA 0037 însumează 512 820 ha.
Din punct de vedere administrativ se situează în județele Tulcea și Constanța.
Proiectul propus nu se suprapune cu această arie naturală protejată. Actualul
proiect se va desfășura strict în zona marină (offshore), până în zona de la tarm unde se
va face legătura cu componenta terestră (Componenta Onshore) a Proiectului MGD,
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componentă care după cum am menționat mai devreme va face obiectul unor proceduri
de reglementare separate.
În privința păsărilor ca obiectiv de conservare al SPA-ului, aria deține populații
însemnate sau cele mai mari populații naționale sau europene la numeroase specii
(cuibăritoare, de pasaj sau de iarnă), precum:
Pelecanus crispus, P.
onocrotalus,Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardea
purpurea, Ardea alba, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Plegadis
falcinellus, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, Cygnus cygnus, C. columbianus, Branta
ruficollis, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Haliaeetus albicilla, Aquila pomarina, Falco
cherrug, Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,
Philomachus pugnax, Tringa glareola, Larus genei, L. minutus, Sterna hirundo, S. caspia,
S. albifrons, Gelochelidon nilotica, Chlidonias niger, C. hybrida etc.
Speciile de păsări de interes comunitar pentru care s-a desemnat situl, sunt
prezentate în tabelul următor.
Speciile de păsări interes comunitar (anexa I a Directivei Păsări)
Specia

Gavia stellata
Gavia arctica
Puffinus yelkouan
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocorax ppygmeus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Ardea alba
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus cygnus
Cygnus columbianus
Branta ruficollis
Anser erythropus
Aythya nyroca
Oxyura leucocephala
Mergus albellus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus

Populație
Rezidentă

Migratoare
Cuibărit

3560-4160
320-410
8700-9500
800-1000
3000-3500
3500-4000
3000-4000
1700-2500
320-360
230-450
2-5 i
100-120
2000-3200
360-440

3800-4200
R
26-28
300-400
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Iernat
40-50
50-80

Pasaj

4000-6500

4000-6500

1000-1200

20-100

20-60
500-1000
45000-60000

340-1270
10-40
1000-3000
10-30
1-4
4000-5000

7000-24000

Circus cyaneus
Circus pygargus
Circus macrourus
Aquila heliaca
Aquila clanga
Aquila pomarina
Pandion haliaetus
Hieraaetus pennatus
Circaetus gallicus
Buteo rufinus
Accipiter brevipes
Milvus migrans
Falco peregrinus
Falco columbarius
Falco vespertinus
Falco naumanni
Falco cherrug
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Recurvirostra avosetta
Pluvialis apricaria
Eudromias morinellus
Charadrius alexandriunus
Glareola ptatincola
Philomachus pugnax
Xenus cinereus
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Gallinago media
Burhinus oedicnemus
Phalaropus lobatus
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Asio flammeus
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus

3-6 i

150-200

8-14

3-5
6-7

4-5
2-4
20-60
300-350
1-3
2-4
300-400
2000-3000

10-20

V
800-1200
300-500
R
450-520
420-450
13000-18000
1-3
1-5
1-3
20-80

44-60

700-1200
20-70

160-200

1000-12000
320-350
500-1000

8-12

RC
RC
R
RC

37

40-80
20-30

5-10

90-120

1500-1700
500-600

200-300
RC
50-80
R

2000-3000

220-280

40-100
1800-2300
250-300
5000-6000
200-300

500-800
50-60
1-3

3000-5000
30000-50000
8-12

Melanocorypha calandra
Lullula arborea
Anthus campestris
Acrocephalus melanopogon
Sylvia nisoria
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Lanius collurio
Lanius minor
Oenanthe pleschanka
Luscinia svecica
Emberiza hortulana

RC
R
RC
400-1000
R
RC
R
12-24
300-700
R

R
RC
C
C
C
C

Legendă:
rezidentă / sedentară: specie a cărei populație cuibăre ște în sit și iernează în acela și teritoriu
cuibărit: specie a cărei populație cuibăre ște în sit, dar migrează pentru iernare în alte zone
pasaj: specie a cărei populație nu cuibăre ște în sit, ci apare doar în migrațiile de primăvară
/ toamnă, sinonim cu specie de pasaj de pasaj
iernat: specie a cărei populație nu cuibăre ște în sit, ci iernează aici, sinonim cu specie oaspete de iarnă
p = număr de perechi cuibăritoare
i = număr de indivizi / exemplare referitor la speciile sau populațiile necuibăritoare și care apar în pasaj
sau iarna
s-a utilizat termenul de populație având în vedere posibilitatea ca la aceea și specie să existe populații ce
au statut fenologic total diferit, cum sunt speciile cu populații cuibăritoare și populații de pasaj sau care
iernează, ori specii cu populații sedentare și populații de pasaj sau oaspeți de iarnă pentru sit
pentru speciile cuibăritoare din categoriile: cuibărit și rezidentă, populațiile sunt exprimate în număr de
perechi, iar pentru celelalte rubrici în număr de exemplare / indivizi
R – rară
RC – relativ comună
C – comună
V - accidentală

ROSCI0065 DELTA DUNĂRII
Situl de Importanță Comunitară având codul ROSCI 0065 are în cea mai mare parte
aceea și poziționare ca și ROSPA 0031, având următoarele coordonate geografice:
latitudine N 44° 54’ 1”, longitudine E 28° 55’ 13”, cu o altitudine de la 0 m până la 229 m.
Din punct de vedere administrativ se situează în județele Tulcea și Constanța.
Proiectul propus nu se suprapune cu această arie naturală protejată. Actualul
proiect se va desfășura strict în zona marină (offshore), până în zona de la tarm unde se
va face legătura cu componenta terestră (Componenta Onshore) a Proiectului MGD,
componentă care după cum am menționat mai devreme va face obiectul unor proceduri
de reglementare separate.
În conformitate cu H.G. 971/2011, suprafața ROSCI 0065 totalizează 454 037 ha.
Pentru SCI au fost identificate mai multe tipuri de habitate de interes comunitar, precum
și specii de plante și animale din anexa II a Directivei Habitate.
În ce privește habitatele de interes comunitar, se remarcă o mare varietate
(aproape 30 de tipuri), dintre care le amintim doar pe cele prioritare: Stepe pontosarmatice, Lagune costiere, Dune gri, Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus, Tufări șuri
de foioase ponto-sarmatice, Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice,
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Paji ști xerice pe substrat calcaros. Cinci specii de plante de interes comunitar au
reprezentat obiectivele de desemnare și management ale sitului, dintre care: Centaurea
pontica, Marsilea quadrifolia, Echium russicum. Animalele nevertebrate sunt reprezentate
de 11 specii, precum: Lycaena dispar, Catopta thrips, Theodoctus transversalis, Anisus
vorticulus, Leptidea morsei, etc. Dintre vertebrate, cei mai bine reprezentați sunt pe știi.
Câteva specii edificante pentru SCI, sunt: Aspius aspius, Alosa immaculata, Cobitis taenia,
Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Sabanejewia aurata, Zingel zingel, Umbra krameri,
Rhodeus sericeus amarus, etc. Amfibienii și reptilele au împreună 5 reprezentanți specii
de interes comunitar, dintre care amintim: Testudo graeca, Triturus dobrogicus, Emys
orbicularis, Bombina bombina. Tot 5 specii de mamifere de interes comunitar sunt
identificate în sit, astfel: Spermophilus citelus, Lutra lutra, Mustela lutreola, Vormela
peregusna, Mustela eversmannii.
Habitatele și speciile de interes comunitar sunt prezentate în tabele următoare.

Tipurile de habitate de interes comunitar (anexa I a Directivei Habitate)

Cod
40C0*
62C0*
91AA
1110

Procent din
totalul
Stare
de
Habitat
suprafeței conservare
sitului (%)
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice
0,001
B
Stepe ponto-sarmatice
1
A
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 0,002
B
Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic 1
de apă de mare
Vegetație anuală de-a lungul liniei țărmului
1

B

B

2160

Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care 1
colonizează terenurile umede și nisipoase
Dune cu Hippophae rhamnoides
1

2190

Depresiuni umede intradunale

A

6410

Paji ști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau 1
argiloase (Molinion caeruleae)
Paji ști mediteraneene umede cu ierburi înalte de 0,0001
Molinio- Holoschoenion
Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la 30
nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Paji ști aluviale din Cnidion dubii
1

B

Paji ști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis 1
Sanguisorba officinalis)

B

1210
1310

6420
6430
6440
6510

1
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B

A

B
A
B

3130
3150
3260
3270
92A0
2110
2130*
1150*
3140
1410
92D0
3160
7210*
91F0
1530*
6120*

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu 1
vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau IsoetoNanojuncetea
Lacuri
eutrofe naturale cu vegetație tip Chenopodium 10
rubri și Bidention
Cursuri de apă din zonele de câmpie , până la cele 2
montane, cu vegetație din ranunculion fluitantis și
Callitricho-Batrachion
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de 1
Chenopodion rubri și Bidention
Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba
3

A

Dune mobile embrionare (în formare)
1
Dune fixate cu vegetație herbacee perenă (dune gri) 5
Lagune costiere
2
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică 1
de specii de Chara
Paji ști sărăturate de tip mediteraneean (Juncetalia 1
maritimi)
Galerii ripariene și tufări șuri (Nerio-Tamaricetea și 0,2
Securinegion-tinctoriae)
Lacuri distrofice și iazuri
1
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus
0,001
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, 0,8
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul
marilor râuri (Ulmenion minoris)
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto- 1
sarmatice
Pajiști xerice pe substrat calcaros
1

B
A
B
B

A
A
A
A

A
B
B
B
A
B
A

Legenda:
* - habitate de interes comunitar prioritare

Speciile de plante din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei Habitate
Cod

Specii de plante

4067
1516
2253
1428
2255

Echium russicum
Aldrovanda vesiculosa
Centaurea jankae
Marsilea quadrifolia
Centaurea pontica

Stare
conservare
A
B
B
B
B

de

Speciile de nevertebrate din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei Habitate
Cod

Specii de plante

Stare de conservare

1037
4028
1060

Ophiogomphus cecilia
Catopta thrips
Lycaena dispar

B
B
B

40

4045
1089
4027
4030
4064
4056
1082
4036

Coenagrion ornatum
Morimus funereus
Arytrura musculus
Colias myrmidone
Theodoxus transversalis
Anisus vorticulus
Graphoderus bilineatus
Leptidea morsei

B
B
B
B
B
B

Speciile de pe ști din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei
Cod

Specii de plante

4127
1130
1149
1124
1157
1145
2522
1134
1146
1160
2511
1159
2011
2555
4125

Alosa tanaica
Aspius aspius
Cobitis taenia
Gobio albipinnatus
Gymnocephalus schraetzer
Misgurnus fossilis
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Sabanejewia aurata
Zingel streber
Gobio kessleri
Zingel zingel
Umbra krameri
Gymnocephalus baloni
Alosa immaculata

Stare
conservare
B
A
B
A
B
A
B
A
B
B
B
B
A
B

de

Speciile de amfibieni și reptile din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei
Cod

Specii de plante

Stare de conservare

1298
1219
1993
1220
1188

Vipera ursinii
Testudo graeca
Triturus dobrogicus
Emys orbiculris
Bombina bombina

A
B
B
B
A

Speciile de mamifere din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei
Cod

Specii de plante

Stare de conservare

1335
1355
1356

Spermophilus citellus
Lutra lutra
Mustela lutreola

B
B
B
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2635
2633

Vormela peregusna
Mustela eversmannii

B
B

D) SE VA PRECIZA DACĂ PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU
SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIEI
NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR;
Planurile de management ale ariilor naturale protejate reprezintă principalul
mijloc pentru conservare speciilor sau habitatelor pentru care aceste arii au fost înființate.
Măsurile propuse în cadrul planurilor de management au ca scop menținerea și
restaurarea statutului favorabil de conservare pentru speciile și habitatele de interes
comunitar.
Prezentul proiect „de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) - Componenta
Offshore - Construire platformă de producție gaze naturale pe descoperirea Ana, sistem
(inclusiv cap erupție sondă) submarin de producție gaze naturale pe descoperirea Doina,
conductă de transport de gaze naturale Ana-Doina și anexe, conductă de transport de
gaze naturale Ana-țărm” nu are legătură și nu este necesar pentru managementul
conservării din ariile naturale de interes comunitar cu care acest proiect de suprapun.
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E) SE VA ESTIMA IMPACTUL POTENȚIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR
ȘI HABITATELOR DIN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES
COMUNITAR;
În timpul activităților de cercetare a traseului conductei și locațiilor de amplasare
a instalațiilor de extracție, desfășurate în decursul anului 2016, au fost identificate toate
tipurile de habitate prezente în perimetrul proiectului. Astfel, printre habitatele
identificate, se numără și habitate de interes comunitar iar dintre acestea trebuie
menționat habitatul 1180 Structuri submarine create de emisii de gaze. Aceste habitat, va
fi protejat, încă din faza de design a traseului conductei, prin ocolirea acestor structuri
submarine create de emisiile de gaze.
Pe parcursul desfășurării activităților de construcții se vor produce emisii de
zgomote în mediul marin. Acestea nu vor fi îndelungate ca durată și nu vor avea intensități
ridicate. Cele mai vulnerabile organisme din perimetrul lucrărilor, sunt cele trei specii de
mamifere marine, din Marea Neagră (Phocoena phocoena, Tursiops truncatus și Delphinus
delphis), specii prezente și în situl ROSCI 0066 Delta Dunării zona marină.
Conform literaturii de specialitate, în funcție de intensitatea zgomotelor și
distanta la care se afla animalul fată de sursă, precum și durată, efectele zgomotelor
asupra mamiferelor marine pot fi:
•

•

Directe: traume corporale și/sau auditive, mergând până la efecte cronice și
efecte de stres, manifestate prin descreșterea viabilității individului,
vulnerabilitatea crescută la boli, potențial crescut pentru impactul unor efecte
negative cumulative, sensibilizare la zgomot etc.;
Indirecte: reducerea disponibilității hranei, creșterea vulnerabilității la
prădători.

Având în vedere, importanta mamiferelor marine, atât pentru economia
sistemului marin, dar și pentru om, la bordul navelor (inclusiv a platformelor ce vor fi
folosite pentru montajul pe amplasament al Platformei Ana si al SPSului Doina), vor fi în
vigoare instrucțiuni speciale având ca scop minimalizarea efectelor zgomotelor asupra
mamiferelor marine, care prevăd:
-

Recunoașterea perimetrului, înainte de începerea lucrărilor la conductă sau
platformă; acestea începând numai dacă în zona nu sunt prezente animale pe o
rază de 500 m;

Având în vedere, caracteristicile zgomotelor emise în timpul activităților de
contracție din cadrul proiectului, se anticipează ca, singurul impact posibil ar fi cel al
îndepărtării temporare din zonă a mamiferelor.
Impactul se va resimții doar în zona proiectului (zona de amplasare a conductelor
și instalațiilor de extracție (platformelor).
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Impactul asupra fundului mării și asupra organismelor bentale, de pe suprafața pe
care se va amplasa conducta și instalațiile de producție, are o probabilitate de 100%, dar
trebuie luat in calcul faptul că în timp conducta se va scufunda in sediment permițând
refacerea zonei și recolonizarea acesteia cu organisme bentale.
Impactul se va resimții pe toată perioada de desfășurare a proiectului pentru unele
dintre componentele mediului (mamifere marine) iar reversibilitatea impactului v-a fi
imediată, după ce activitățile de construcție vor înceta.
În ceea ce privește componenta bentală, perioada de reversibilitate a impactului,
este fi mai mare, impactul dispărând o dată cu scufundarea în sediment a conductei și
recolonizarea zonei cu organisme.
Proiectul nu va afecta negativ integritatea ariilor naturale peste care se suprapune
și nici pe cele din vecinătate. Punerea în practică a proiectului nu va afecta integritatea
habitatelor și speciilor de interes comunitar și nu va avea ca efect reducerea suprafețelor
habitatelor sau reducerea efectivelor populațiilor de interes comunitar din ariile naturale
protejate de interes comunitar.
Proiectul, nu va avea impact asupra păsărilor marine sau a păsărilor din zona
terestră. Dimpotrivă, prezența navelor (inclusiv a platformelor ce vor fi folosite pentru
montajul pe amplasament al Platformei Ana si al SPSului Doina) pe toată durata
desfășurării proiectului, poate reprezenta o zonă de repaus în perioada efectuării
migrațiilor de primăvară și toamnă.
Proiectul nu va avea un impact de natură transfrontalieră.
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ANEXA - Plan general proiect

ANEXA – Plan de detaliu (Platforma Ana, SPS Doina, Conducta Doina – Ana);
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ANEXA - Plan de detaliu conducta Ana – tarm;
46
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