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1

Introducere
Prezenta documentație are ca principal scop obținerea Acordului de Mediu pentru proiectul propus
ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII AFERENTE “PROIECTULUI DE
DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA – STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR”, COMUNA CORBU,
JUDEȚUL CONSTANȚA - prescurtat în continuare PP (Proiectul Propus).
Lucrarea este realizată de AUDITECO GES S.R.L. – companie de consultanță în domeniul protecției
mediului, înregistrată în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, la
poziția 274, conform Certificatului de Înregistrare inclus în ANEXA 1 la prezenta documentație.
Memoriul de prezentare pentru PP menționat mai sus a fost realizat cu respectarea în totalitate a
cerințelor de conținut precizate în legislația în vigoare la data realizării acestuia, respectiv a
Ordinului de Ministru nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private și a Ordinului de Ministru nr. 19/2010
pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Pentru realizarea prezentei documentații s-a ținut seama de reglementările legislației românești
privind protecția mediului, versiunea în vigoare la data întocmirii prezentei, respectiv:
 L nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului (cu modificările și completările ulterioare din HG nr. 17/2012);
 OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor
potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 L nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării” (cu modificările și
completările ulterioare);
 OM 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului
pentru proiecte publice și private;
 L nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului adoptată la Florența la 20
octombrie 2000
 L nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 (modificata si completata de L
293/2006)
 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice;
 L nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (cu modificările și completările ulterioare);
 HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (cu modificările și completările ulterioare);
 OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului (modificat
de OM 592/2002 și L nr. 104/2011);
 L nr. 107/1996 - legea apelor (cu modificările și completările ulterioare);
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 HG nr. 188/2002 modificată prin HG nr. 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind
condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 001 și 002);
 L nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 L nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță
națională în domeniul gazelor naturale;
 OM nr. 2940/2017 pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea,
executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în
largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanță națională sau, după
caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a
Sistemului național de transport al gazelor naturale.

2

Denumirea proiectului
ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII AFERENTE “PROIECTULUI DE
DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA – STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR”, COMUNA CORBU,
JUDEȚUL CONSTANȚA, prescurtat în continuare Proiectul Propus (PP).

3

Titularul proiectului
Denumirea titularului: Black Sea Oil & Gas S.R.L. (BSOG)
Adresa titularului: Strada Calea Floreasca nr. 175, etajul 10, sector 1, București, 014459; telefon:
021 231 32 56; e-mail: office@blackseaog.com;
Reprezentanți legali: Mark Douglas Beacom, Director General
Persoana de contact din parte titularului: Oana-Alexandra Ijdelea, Director de Reglementari,
telefon: 0721936235; e-mail: oijdelea@ijdelea.ro și oana.ijdelea@blackseaog.com

4

Autorul atestat al Memoriului de prezentare
Autorul atestat al RIM: S.C. AUDITECO GES S.R.L., Splaiul Independenței nr. 1, bl. 16, sc1, etaj 5,
ap. 18, sector 4, 040011 București
Telefon:
021 411 51 51
Fax:
021 411 54 54
Persoană de contact:
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5

Descrierea proiectului

Justificarea necesității proiectului
Black Sea Oil & Gas S.R.L. (BSOG) este titular și operator al Perimetrului XV Midia, Suprafața
contractuală B (Perimetrul XV Midia) situat în platoul continental al Mării Negre aparținând
României, în baza Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în
perimetrele XIII Pelican și XV Midia, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 43 din 22.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 69 din 28.01.2014.
Descoperirile de gaze naturale “Ana” și “Doina” se află în Perimetrul XV Midia, localizat în partea
de Vest a Mării Negre, la cca. 110 km către Est de Constanța.
În scopul exploatării acestor descoperiri de gaze naturale, BSOG intenționează să demareze
"PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA" (Proiectul MGD) ce va asigura producția
gazelor naturale, transportul acestora la țărm și tratarea lor in scopul atingerii parametrilor necesari
injectării acestora in Sistemul National de Transport (SNT) operat de SNTGN Transgaz SA si predarea
acestor gaze naturale în SNT. Producția de gaze naturale din descoperirile „Ana" si „Doina" este
planificată sa înceapă în trimestrul I din anul 2020.
Obiectul prezentei documentații îl constituie organizarea execuției lucrărilor de construcție
aferente “PROIECTULUI DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA – STAȚIE DE TRATARE A
GAZELOR”, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA.

Descrierea lucrărilor propuse
Pentru PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA – Stație de Tratare a Gazelor, titularul
a obținut Autorizația de Construire nr. 37/05.07.2018 pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire (DTAC), respectiv Acordul de Mediu nr. 2/05.03.2018.
În cadrul procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţie mediului derulate la Agenția
pentru Protecția Mediului Constanța pentru PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA –
Stație de Tratare a Gazelor s-au avut în vedere și au fost evaluate, atât în Studiul de Evaluare
Adecvată, cât și în Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, toate activitățile
proiectului, inclusiv „Organizarea execuției lucrărilor de construcții aferente Proiectul MGD – Stație
de Tratare a Gazelor” care fac obiectul prezentei documentații. Menționam ca amplasamentul
propus pentru PP este diferit de amplasamentul PROIECTULUI DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE
MIDIA – Stație de Tratare a Gazelor pentru care a fost obținut Acordul de mediu sus-menționat.
Suprafaţa aferentă organizării de şantier este de 33.837 m2 și este împărțită după cum urmează:




5.253 m2 reprezintă sediul organizării de şantier;
548 m2 reprezintă drumul temporar de acces la organizarea de şantier;
28.036 m2 reprezintă zona pentru amplasarea temporară a stratului vegetal rezultat în
timpul activității de construire.

Sediul organizării de şantier se va realiza din containere standardizate modulare iar întreaga
suprafaţă aferentă organizării de şantier va fi împrejmuită și marcată corespunzător. În Figura 1 de
mai jos este prezentat planul organizării de șantier și detalii referitoare la acesta.
Proiect nr. C038/2018
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În zona sediului organizării de şantier se vor asigura sediul social (birourile), spațiile pentru
muncitori, magazii și zone pentru diverse instrumente și echipamente. În acest scop se vor utiliza
containere modulate tipizate specifice organizării de şantier astfel :
a. Sediul administrativ – zona de birouri
A fost prevăzut un număr de 11 containere cu următoarele funcțiuni:




containere destinate spațiilor de birouri;
containere destinate sălilor ședința și
grupul social care va cuprinde 3 containere aferente sălii de mese, două grupuri sanitare și
doua spălătoare comune precum și punctul de prim ajutor.

b. Zonă cazare muncitori
A fost prevăzut un număr de 11 containere cu următoarele funcțiuni:



Containere cazare muncitori – 10 bucăți;
Grupul social care va cuprinde un container cu două grupuri sanitare și două spălătoare
comune.

De asemenea, au mai fost prevăzute platforme realizate din prefabricate din beton așezate pe un
strat de nisip cilindrat pentru:





stocarea materialelor (conducte, cabluri, etc.) precum și a utilajelor de mică mecanizare
(cilindri compactori, compactoare pneumatice de mână, excavatoare de mici dimensiuni);
generator electric mobil cu rezervor de combustibil inclus pentru o funcționare continuă de
48 h echipate cu tablou de alimentare consumatori electrici;
rezervorul de apă menajeră de 15 m3 care va alimenta grupurile sanitare și rezervorul de
apă PSI de 110 m3;
cca. 15 locuri de parcare pentru autovehiculele personalului administrativ în fața zonei de
birouri.

Referitor la zona pentru amplasarea temporară a stratului vegetal aceasta suprafaţă va fi deschisă,
prevăzută cu un singur acces. Aici se va amplasa temporar materialul rezultat din excavațiile de pe
şantier, separat pe categorii: pământ vegetal, balast, etc. În această zonă nu se va depozita nici un
alt material de pe şantier.
Drumul de acces la organizarea de şantier va fi racordat la drumul de acces din macadam al Stației
de tratare gaze (GTP) racordat la DC83 (fost DC 269) - și va avea o lățime de 6 m, realizat din
macadam cu stratul de uzura din piatră spartă.
Sediul organizării de şantier va fi împrejmuit cu un gard de siguranță înalt de 2.40 m din plasă de
sârmă cu ochiuri hexagonale prinsă pe stâlpi metalici.

Protecția și prevenirea incendiilor
Echiparea şi dotarea cu mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor vor respecta prevederile
Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și
instalaţii aferente acestora indicativ C300-1994, precum și ale Ordinului M.A.I. nr.166/2010
referitoare la echiparea și dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor.
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Va fi asigurat un sistem provizoriu de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor pentru faza de
organizare de şantier, prin prevederea unui rezervor de apă de incendiu cu volum util de 110 m3,
considerând un debit minim de apă de stingere de 15 l/s timp de 2 ore și a unei pompe mobile de
stins incendiile.
Organizarea de şantier se va dota cu stingătoare tip P6, amplasate în funcție de parametrii specifici,
cel puțin 1 buc/200 m2, dar minimum 2 stingătoare pe fiecare grup de containere, care să asigure
zona de birouri până la sosirea brigăzii locale de pompieri.
Minim un post de incendiu se va asigura pentru fiecare 500 m2 suprafaţă construită.
Punctele de lucru situate pe instalațiile de ridicat (glisări, coșuri, etc.) cu podestele de lucru vor fi
dotate individual cu minim două stingătoare portabile cu CO2.
Containerele vor fi prevăzute cu detecție locală de fum.
Pentru alarmarea în caz de incendiu, la organizarea de şantier se vor asigura mijloace sonore care
să poată fi auzite de personalul angajat și serviciul de pompieri.

Gestionarea deșeurilor
În capitolul 7.6 sunt detaliate tipurile de deșeuri ce vor fi generate de PP și modul de gestionare al
acestora.

Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);
Planul de situație al PP împreună cu coordonatele în Stereo 70 este prezentat în Figura 1 de mai jos.
Organizarea de șantier va fi amplasată pe terenul din proprietatea BSOG aflat în imediata vecinătate
a Stației de tratare a gazelor naturale.
Coordonatele Stereo 70 ale suprafeței aferente organizării de şantier (PP) sunt următoarele:
Tabel 1: Tablou coordonate Stereo 70 ale PP
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PUNCT

X (N)

Y (E)

1

332287.848

796014.912

2

332324.058

796568.268

3

332231.609

796574.324

4

332223.194

796445.854

5

332264.307

796443.164

6

332236.503

796018.272

Pagina 9 din 35

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM O.M. 135/2010 ȘI O.M. 19/2010
PENTRU ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII AFERENTE “PROIECTULUI DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA - STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR,
Comuna Corbu, Jud. Constanța
Octombrie 2018

Figură 1: Planul de situație al PP
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Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)
Descrierea structurilor din cadrul organizării de șantier este prezentă în subcapitolul 5.3.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus
Detaliile specifice proiectului propus se regăsesc în subcapitolul 5.3.

Profilul și capacitățile de producție
Nu este cazul.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)
Detaliile specifice proiectului propus se regăsesc în subcapitolul 5.3.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi
folosire ulterioară
Detaliile specifice proiectului propus se regăsesc în subcapitolul 5.3.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
În cadrul Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru PROIECTUL MGD –
Stație de Tratare a Gazelor au fost analizate alternative pentru amplasarea Stației. Organizarea de
șantier pentru Proiectul MGD va fi amplasată în imediata vecinătate vestică a Stației, pe terenuri
arabile aflate în proprietatea titularului.

Alte activităţi 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 şi a deșeurilor)
Alimentarea cu apă potabilă va fi furnizată de o firmă specializată, în dispensere (de tip “La fântana”
sau similar). Pe perioada realizării lucrărilor de construire, apa pentru consum menajer la facilitățile
sanitare aferente organizării de şantier va fi asigurată de constructor de la un rezervor de stocare
apa de cca. 15 m3.
Apele uzate menajere se vor colecta printr-o rețea internă de canalizare menajeră și se vor evacua
într-un bazin vidanjabil cu capacitate de cca. 20 m3. Apele menajere uzate vor fi periodic evacuate
cu vidanje speciale de aspirație la stația publică de tratare a apelor reziduale, va fi realizat un
contract cu operatori autorizați în acest sens.
Organizarea de şantier va fi prevăzută și cu două toalete ecologice în zona de stocare a materialelor,
a căror întreţinere/evacuare va fi asigurată de către constructor prin intermediul unei firme
specializate.
Încălzirea spațiilor aferente organizării de șantier se va face local, cu ajutorul unor calorifere
electrice. Energia electrică va fi produsă cu ajutorul unui generator mobil echipat cu tablou de
alimentare consumatori electrici.
Organizarea de şantier nu prevede racordarea provizorie la rețele de utilități din zona
amplasamentului.
Proiect nr. C038/2018
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Alte autorizații cerute pentru proiect
Prin Certificatul de Urbanism aferent PP a fost solicitat doar actul de reglementare de mediu în
vederea obținerii Autorizației de Construire.

Localizarea proiectului
Având în vedere suprafața proiectului propus și distanțele până la cele mai apropiate granițe de
aproximativ 75 km până la granița cu Bulgaria, respectiv aproximativ 110 km până la granița cu
Ucraina, considerăm că nu vor exista efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră
și nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

Folosințe actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament cât și pe zone adiacente
acestuia
Din punct de vedere administrativ, lucrările proiectate se află în județul Constanța, în intravilanul
comunei Corbu. Proiectul MGD are ca obiectiv exploatarea gazelor naturale din descoperirile Ana
și Doina, aducerea acestora la țărm, tratarea lor în scopul atingerii parametrilor necesari injectării
acestora în SNT și predarea acestor gaze naturale în SNT constituie un obiectiv strategic care va
contribui la consolidarea securității energetice a României.
Suprafaţa ocupată temporar de organizarea de şantier aferentă PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
GAZE NATURALE MIDIA -STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR este de 33.837 m2 și are destinația curți
construcții.
Conform actelor cadastrale organizarea de şantier va fi amplasată în intravilan, pe terenuri aflate
pe teritoriul administrativ al comunei Corbu, județul Constanta, respectiv parcelele: A270/3;
A270/4; A270/5 și A270/6/3.
Suprafețele de teren pe care urmează a fi realizate lucrurile de organizare de şantier au făcut
obiectul Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent,
aprobate prin HCL nr. 55/08.09.2017. Atât PUZ cât și RLU cuprind reglementari urbanistice și
prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe
întreaga suprafaţă aferenta zonei studiate prin PUZ și stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele
PUZ, până la nivelul parcelei cadastrale.

6

Caracteristicile impactului potenţial

Populație și sănătate umană
Date generale – populație și sănătate umană
Din punct de vedere administrativ, județul Constanța are o suprafață de 7.071 km2 și cuprinde un
număr de 12 orașe, dintre care 3 municipii, 58 de comune și 189 de sate.
Conform Recensământului populației și locuitorilor din 2011 realizat de către Institutul Național de
Statistică, populația județului Constanța este de 724.276 locuitori, iar densitatea populației este de
102,4 locuitori/km2.
Proiect nr. C038/2018
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Structura populației pe sexe și mediu de viață în județul Constanța este prezentată în tabelul
următor:
Tabel 2 - Structura populației pe sexe și mediu
Total
(număr locuitori )
724.276

Mediu urban
Masculin
Feminin
239.904
263.351

Mediu rural
Masculin
Feminin
112.100
109.341

Structura populației pe principalele categorii de vârstă este prezentată în tabelul următor:
Tabel 3 - Structura populației pe principalele categorii de vârstă
Total
(număr locuitori )
724.276

Principalele categorii de vârstă
0 – 14 ani
15 – 59 ani
≥ 60 ani
133.422
110.526
480.328

Structura populației active pe principalele ramuri de activitate este prezentată în tabelul următor:
Tabel 4 - Structura populației active pe principalele ramuri de activitate
Ramuri de activitate
Agricultură, silvicultură și pescuit
Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Producția și furnizarea de energie electrică și termică
Distribuția apei
Construcții
Comerț cu ridicata și cu amănuntul
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și telecomunicații
Intermedieri financiare și asigurări
Tranzacții imobiliare
Activități profesionale, științifice și tehnice
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
Administrație publică și apărare
Învățământ
Sănătate și asistență socială
Activități de spectacole, culturale și recreative
Alte activități de servicii
Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de
personal casnic; activități ale gospodăriilor private de
producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
Total
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Număr
persoane
26.025
1.877
36.822
5.567
4.149
21.133
42.621
29.382
9.597
3.448
3.747
690
6.013
15.212
17.507
10.682
11.570
2.108
5.686
1.864

67
255.770
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Sănătatea populației este determinată de un complex de indicatori demografici: natalitatea,
mortalitatea generală, mortalitatea infantilă, sporul populației, morbiditatea, raportate la o
perioadă de timp, la un anumit teritoriu și la un număr concret al populației.
Factorii de mediu care acționează asupra organismului pot influența negativ starea de sănătate a
populației. Principalii factori care influențează sănătatea umană sunt reprezentați de prezența
substanțelor poluante în apă, aer, alimente, substanțe chimice, zgomot, schimbări climatice,
diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversității, degradarea solului.
La nivelul județului, Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța monitorizează calitatea apei
potabile. Rezultatele monitorizării apei potabile în anul 2013, în cadrul programului de monitorizare
de control, la nivelul județului Constanța au fost prezentate în „Raportul privind starea factorilor de
mediu pe anul 2013”. În scopul stabilirii calității apei potabile au fost efectuate 31.147 analize de
laborator, dintre care 29.596 au fost conforme cu limitele admisibile. Indicatorii de calitate pentru
care s-au înregistrat depășiri sunt: nitrați, cloruri, amoniu, crom și indicatori bacteriologici.
Conform Recensământului populației și locuitorilor din 2011 realizat de către Institutul Național de
Statistică, populația stabilă în comuna Corbu este de 5.689 de locuitori, dintre care 2.897 de
locuitori sunt de sex masculin și 2.792 de locuitori sunt de sex feminin.
Structura populației pe principalele categorii de vârstă este prezentată în tabelul următor:
Tabel 5 - Structura populației pe principalele categorii de vârstă
Total
(număr locuitori )
5.689

Principalele categorii de vârstă
0 – 14 ani
15 – 59 ani
≥ 60 ani
965
1.095
3.629

Impactul asupra populației și sănătății umane
Activitățile din cadrul PP nu sunt de natură să cauzeze schimbări de populație sau schimbări în
numărul de locuitori în zona de impact. Caracteristicile populației în zona de impact nu se vor
schimba ca urmare a implementării PP.
Din punct de vedere al condițiilor economice locale PP nu va produce impact negativ, ci va contribui
în mod pozitiv la dezvoltarea localității prin crearea de locuri de muncă noi. În perioada de
construire/dezafectare se va crea un număr relativ mic de locuri de muncă.
Pentru implementarea PP, în perioada de operare se va crea un număr relativ mic de locuri de
muncă în mod direct, la nivelul PP, dar și un număr de locuri de muncă la nivelul
colaboratorilor/subcontractorilor din zonă.
Implementarea PP va avea un impact benefic și asupra economiei naționale.
Având în vedere că localitățile Vadu și Corbu se află la peste 2 km distanță de zona PP, nivelul de
zgomot la receptorii sensibili vor fi sub nivelul admis de legislație.
În ceea ce privește publicul nemulțumit de realizarea PP, este posibil sa apară nemulțumiri din
partea locuitorilor din zonă, datorate nivelului de zgomot și a emisiilor în aer din perioada de
construcție/dezafectare a zonei PP.
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Impactul potențial asupra faunei şi florei
Estimarea impactului potențial asupra biodiversității din zona PP și zona învecinată acesteia este
detaliată la Cap. 11.

Impactul potențial asupra apei, solului și subsolului
 Lucrările de construire/dezafectare a organizării de şantier (excavarea terenului, manipularea
materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului și a culoarului de lucru) sunt
generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot
ajunge pe sol, migrând ulterior în apele de suprafaţă sau subterane, respectiv în mediul geologic
prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa șantierului, a organizării de șantier, a
drumurilor de acces;
 Utilajele de construcţie şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin
deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane, respectiv în
mediul geologic a unor materiale, combustibili, uleiuri etc.
 Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, apele menajere sau tehnologice uzate
(în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol, corpurile
de apă și mediul geologic, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora.
 Impactul fizic (mecanic) asupra solului este reprezentat de decopertarea stratului de sol fertil în
zonele unde va fi amplasată organizarea de șantier;
 Deşeurile rezultate de la organizarea de şantier, prin depozitarea necorespunzătoare pe
suprafaţa solului, pot conduce la contaminarea acestuia, migrând ulterior în apele de suprafaţă
sau subterane, respectiv în mediul geologic prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa
șantierului, a organizării de șantier, a drumurilor de acces;

Impact potențial - zgomote şi vibrații
Având în vedere că localitățile Vadu și Corbu se află la peste 2 km distanță de zona PP, nivelul de
zgomot la receptorii sensibili va fi sub nivelul admis de legislație, nu vor exista depășiri ale acestuia.

Impactul asupra peisajului şi a mediului vizual
Modificările peisajului ce decurg din implementarea PP sunt reprezentate de îndepărtarea
covorului vegetal de pe suprafața organizării de șantier, ce va fi depozitat temporar în zona de lângă
organizarea de șantier, pe terenul aparținând BSOG. După realizarea lucrărilor pentru dezafectarea
organizării de șantier, stratul de sol vegetal va fi depus înapoi pe suprafața de pe care a fost
decopertat pentru acoperirea terenului și aducerea sa la forma inițială. Având în vedere durata
redusă a efectelor negative asupra peisajului în perioada de construire/dezafectare impactul este
unul foarte redus.
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Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural
Conform OM nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei
monumentelor istorice dispărute, în județul Constanța există 692 de monumente istorice, dintre
care 242 aparțin categoriei A – monumente de interes național și 450 aparțin categoriei B –
monumente de interes local.
Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii după cum urmează:
482 monumente de arheologie – categoria I, 154 monumente de arhitectură – categoria II, 44
monumente de for public – categoria III și 12 monumente memoriale și funerare – categoria IV.
În vecinătatea PP sunt localizate 22 monumente istorice, dintre care 10 în satele Corbu și Corbu de
Jos și 12 în satul Vadu. Din cele 22 de monumente, unul aparține categoriei A – monumente de
interes național și 21 aparțin categoriei B – monumente de interes local.
Din punct de vedere al categoriilor structurale, cele 22 de monumente identificate în vecinătatea
PP aparțin categoriei I – monumente de arheologie.
În tabelul de mai jos este prezentată lista monumentelor istorice localizate în vecinătatea PP (sat
Corbu și sat Vadu):
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Tabel 6 - Lista monumentelor istorice localizate în vecinătatea PP
Nr.
crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

1.

CT-I-s-B-02632

Situl arheologic de la Corbu,
punct "Capul Midia"

sat Corbu, comuna
Corbu

"Capul Midia", la 3.5 km SSE de comuna Corbu, zona de SV a
peninsulei; suprapusă de pichetul de grăniceri și de o cherhana

2.

CT-I-m-B02632.01

Așezare

sat Corbu, comuna
Corbu

"Capul Midia", la 3.5 km SSE de comuna Corbu, zona de SV a
peninsulei; suprapusă de pichetul de grăniceri și de o cherhana

sec. I-IV p. Chr.
Epoca romană

3.

CT-I-m-B02632.02

Așezare

sat Corbu, comuna
Corbu

Capul Midia”, la 3.5 km SSE de comuna Corbu, zona de SV a
peninsulei; suprapusă de pichetul de grăniceri și de o cherhana

sec. V a. Chr.-sec. I
p. Chr. Latene

4.

CT-I-m-B02632.03

Așezare

sat Corbu, comuna
Corbu

Capul Midia”, la 3.5 km SSE de comuna Corbu, zona de SV a
peninsulei; suprapusă de pichetul de grăniceri și de o cherhana

sec. VI-V a. Chr.
Hallstatt târziu

5.

CT-I-s-A-02633

Ansamblu tumuli

sat Corbu, comuna
Corbu

În perimetrul întregii comune

Epoca antică

6.

CT-I-s-B-02634

Necropolă de inhumație

sat Corbu de Jos,
comuna Corbu

În marginea de V a cimitirului

sec. VI-V a. Chr.
Hallstatt târziu

7.

CT-I-s-B-02635

Situl arheologic de la Corbu
de Jos, punct "Valea Vetrei

sat Corbu de Jos,
comuna Corbu

"Valea Vetrei", între Corbu de Jos și Corbu de Sus

8.

CT-I-m-B02635.01

Așezare

sat Corbu de Jos,
comuna Corbu

"Valea Vetrei", între Corbu de Jos și Corbu de Sus

sec. I-VI p. Chr.
Epoca romană

9.

CT-I-m-B02635.02

Așezare

sat Corbu de Jos,
comuna Corbu

"Valea Vetrei", între Corbu de Jos și Corbu de Sus

sec. IV a. Chr.-sec. I
p. Chr. Latene

10.

CT-I-s-B-02636

Așezare rurală

sat Corbu de Jos,
comuna Corbu

La 1 km NV de sat

sec. III-IV p. Chr.
Epoca romană

11.

CT-I-s-B-02773

Situl arheologic de la Vadu,
punct „Ghiaur-Chioi”

sat Vadu, comuna
Corbu

„Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe
promontoriu
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Nr.
crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

12.

CT-I-m-B02773.01

Așezare

sat Vadu, comuna
Corbu

„Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe
promontoriu

sec. XVI-XVIII Epoca
medievală

13.

CT-I-m-B02773.02

Necropolă

sat Vadu, comuna
Corbu

„Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe
promontoriu

sec. XVI-XVIII Epoca
medievală

14.

CT-I-m-B02773.03

Așezare

sat Vadu, comuna
Corbu

„Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe
promontoriu

sec. VI-IV a. Chr.

15.

CT-I-m-B02773.04

Val de apărare

sat Vadu, comuna
Corbu

„Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe
promontoriu

sec. VI-IV a. Chr.

16.

CT-I-s-B-02774

Cetatea Karaharman

sat Vadu, comuna
Corbu

„Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe
promontoriu

sec. VI-IV a. Chr.

17.

CT-I-s-B-02775

Așezare rurală

sat Vadu, comuna
Corbu

„Pepiniera”, la 2 km NV de sat

sec. II-III p. Chr.
Epoca romană

18.

CT-I-s-B-02776

Vicus Celeris

sat Vadu, comuna
Corbu

La 1,5 km S de sat

sec. II-IV p. Chr.
Epoca romană

19.

CT-I-s-B-02777

Așezare

sat Vadu, comuna
Corbu

Pe malul insulei Chituc, la 5 km NE de sat

sec. II-IV p. Chr.
Epoca romană

20.

CT-I-s-B-02778

Situl arheologic de la Vadu,
punct "Bardalia"

sat Vadu, comuna
Corbu

"Bardalia", la 2 km S de sat, la E de pichetul de grăniceri Vadu

21.

CT-I-m-B02778.01

Așezare

sat Vadu, comuna
Corbu

"Bardalia", la 2 km S de sat, la E de pichetul de grăniceri Vadu

sec. IV-VI p. Chr.
Epoca romanobizantină

22.

CT-I-m-B02778.02

Așezare

sat Vadu, comuna
Corbu

"Bardalia", la 2 km S de sat, la E de pichetul de grăniceri Vadu

sec. II-IV p. Chr.
Epoca romană
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Ca urmare a evaluării de teren și a diagnosticului intruziv efectuat pe terenurile aferente
“PROIECTULUI DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA – STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR” situate
în comuna Corbu, zona satului Vadu, parcelele A270/3, A270/4, A270/5, A270/6/3, care cuprind și
suprafaţa destinată organizării de şantier a PP, s-a delimitat o zonă cu potențial arheologic ridicat
și s-a precizat mai clar limita de sud a așezării romane de la Vadu-Bardalia, care se află în afara
perimetrului PP. Prin Raportul de Diagnostic Arhelogic s-a propus cercetarea arheologică pentru
zona cu potențial arheologic ridicat și supravegherea arheologică a lucrărilor care presupun
intervenții asupra subsolului pe restul terenului unde va fi amplasată STG și pentru lucrările de
infrastructură aferente, astfel încât lucrările aferente construirii STG să se realizeze fără impact
asupra patrimoniului arheologic.
Raportul de cercetare arheologică a fost aprobat de Comisia Națională de Arheologie și, în baza
acestuia, Beneficiarul a obținut Certificatul de descărcare de sarcină arheologică nr. 11/02.02.2018
și Avizul Direcției Județene de Cultură Constanța nr. 235/02.03.2018.

7

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și
dispersia poluanților în mediu

Protecția calității apelor, solului și subsolului
Surse potențiale de poluare a apei, solului și subsolului





Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier (amplasată în afara ariilor naturale
protejate și a teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării), apele menajere sau apele
uzate rezultate din activitățile aferente organizării de şantier (în cazul în care nu sunt
colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și corpurile de apă,
conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora.
Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier
(amplasată în afara ariilor naturale protejate și a teritoriului Rezervației Biosferei Delta
Dunării) pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor.
Deşeurile rezultate, prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa solului, pot conduce
la contaminarea acestuia.

Măsuri pentru prevenirea şi controlul poluării apelor, solului și subsolului





Evitarea ocupării de terenuri peste suprafața organizării de șantier prevăzută în proiectul
tehnic;
Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
Evitarea permanentă a scurgerilor de combustibil şi substanțe chimice pe suprafaţa solului;
Refacerea stratului fertil de sol în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare,
stocare temporara materiale, staționare utilaje, cu scopul redării la starea deținută inițial.

Protecția aerului
Surse de poluare a aerului
Principalele surse de poluare a aerului în perioada de construire și în cea de dezafectare a conductei
sunt reprezentate de:
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Lucrările de construire/dezafectare a organizării de şantier (excavarea terenului,
manipularea materialelor de construcţie, traficul) sunt generatoare de particule solide
(pulberi) în atmosferă;
Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de
poluanți precum: NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile.
Sursele de emisie menționate mai sus pot fi clasificate astfel:
Surse mobile sau liniare: traficul rutier desfăşurat în cadrul organizării de şantier;
Sursele de suprafaţă: lucrările desfășurate de utilajele tehnologice şi mijloacele de
transport.

Măsuri pentru prevenirea şi controlul poluării aerului






Întreținerea corespunzătoare a mașinilor şi utilajelor şi restricționarea funcționării în gol a
acestora;
Respectarea traseelor pentru vehiculele care transportă materiale ce pot constitui surse de
emisii de particule în atmosferă; transportul materialelor se va realiza prin acoperirea
vehiculelor cu prelate;
Impunerea unor limite de viteză pentru reducerea nivelului de praf generat din deplasarea
vehiculelor;
Echiparea cu dotări moderne şi utilizarea de mijloace de construcţie performante, cu
realizarea de inspecții tehnice periodice ale acestora;
Minimizarea emisiilor de praf şi pulberi în suspensie rezultate din lucrările de amenajare a
terenului (săpare, compactare, încărcare-descărcare) prin aplicarea de tehnologii care să
conducă la respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Condiţii de
calitate;

Surse de zgomot și vibrații
Datorită faptului că cele mai apropiate locuințe se află la aproximativ 1,2 km nord-nord-vest față
de PP, zgomotul generat pe suprafața PP nu va afecta populația locală. Zgomotul generat însă de
traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona PP poate avea un impact
redus asupra populației locale.

Protecția împotriva radiațiilor
Nu este cazul.

Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice
Detalii privind biodiversitatea sunt prezentate în Capitolul 11, inclusiv protecția ecosistemelor.

Protecția aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
PP este localizat în Comuna Corbu, județul Constanța, una dintre unitățile-administrativ teritoriale
limitrofe ale țărmului românesc al Mării Negre.
Comuna Corbu se află la o distanță de cca. 15 km de municipiul Constanța; accesul rutier către
amplasament se face pe DN226 Constanța-Năvodari-Corbu, apoi pe DC Corbu – Vadu până în satul
Vadu.
Cele mai apropiate localități sunt Vadu și Corbu, localizate la peste 2 km de limita PP.
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Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament
Principalele surse de deșeuri sunt reprezentate de:
 Activitățile din timpul executării lucrărilor de construire a organizării de șantier precum și
activitățile de transport și stocare temporara de materii prime, montarea conductei și a
accesoriilor acesteia etc.;
 Activități desfășurate în cadrul organizării de șantier.
În tabelul nr. 7 de mai jos sunt prezentate tipurile de deșeuri generate de activitățile prezentate:
Tabel 7 – Deșeuri rezultate în urma implementării PP
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Denumirea deşeului
Pământ şi pietre
Fier şi oţel
Deșeuri de la sudură
Deşeuri de vopsele şi lacuri cu
conţinut de solvenţi organici sau alte
substanţe periculoase
Deşeuri de vopsele şi lacuri
Hârtie şi carton
Ambalaje de materiale plastice
Ambalaje de lemn
Ambalaje metalice
Ambalaje care conţin reziduuri sau
sunt contaminate cu substanţe
periculoase
Absorbanţi, materiale filtrante
(inclusiv filtre de ulei fără alta
specificaţie), materiale de lustruire,
îmbrăcăminte de protecţie
contaminata cu substanţe periculoase

Starea fizică
(Solid-S,
Lichid-L,
Semisolid-SS)
S
S
S
L
L
S
S
S
S
S

S

12

Uleiuri sintetice de motor, de
transmisie și de ungere

L

13

Deşeuri municipale amestecate

S

Codul deşeului
(EWC conform
HG 856/2002)
17 05 04
17 04 05
12 01 13
08 01 11*
(deşeu
periculos)
08 01 12
20 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10*
(deşeu
periculos)
15 02 02*
(deşeu
periculos)
13 02 06*
(deşeu
periculos)
20 03 01

Perioada în care este
generat (ConstruireC, Operare-O,
Dezafectare-D)
C,O,D
C,D
C
O
O
C,O,D
C,O,D
C,D
C,D
C,O,D

C,O,D

C,D
C,O,D

Modul de gospodărire al deșeurilor este următorul:
 Deșeurile municipale amestecate vor fi colectate în interiorul organizării de șantier în locuri
speciale de depozitare, de unde vor fi predate ulterior unor operatori autorizați pentru a fi
eliminate;
 Deşeurile reciclabile precum cele de hârtie şi carton, metalice şi de materiale plastice (generate
în perioada de construire/dezafectare a organizării de şantier) vor fi colectate selectiv şi se vor
depozita temporar în cadrul organizării de şantier, fiind valorificate ulterior prin unități
specializate;
 Deşeurile periculoase, precum şi ambalajele de substanțe toxice şi periculoase (generate în
perioada de construire/dezafectare), vor fi stocate temporar în siguranță în cadrul organizării de
şantier şi predate ulterior unităților specializate pentru depozitare definitivă, reciclare sau
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incinerare. După caz, combustibilii şi uleiurile uzate vor fi colectate în recipiente metalice etanşe
şi predate unităților specializate în vederea valorificării sau incinerării. Vor fi ținute evidențe cu
cantitățile valorificate în conformitate cu prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor
uzate;
Pentru reducerea cantităților de deșeuri generate se vor utiliza tehnologii care să conductă la un
consum cât mai mic de materii prime şi de energie;

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
În cadrul organizării de șantier se estimează a fi utilizate următoarele substanțe chimice: lubrifianți
(uleiuri de motor, hidraulice, vaseline), vopsele, decapanți și diluanți, butelii de CO2, argon,
acetilenă și oxigen (folosite la sudură și tăiere, de 50l fiecare), electrozi de sudură și carburanți
(Diesel pentru alimentarea generatorului electric).
Alimentarea cu Diesel se va face fie de la o cisternă mobilă adusă pentru alimentare punctuală, fie
de la un rezervor de max. 5m3 care se va amplasa într-un loc special amenajat și marcat în acest
sens. Toate substanțele vor fi stocate temporar în spații destinate acestui scop și doar în cantități
mici, pentru strictul necesar, deoarece se vor face aprovizionări periodice.

Prevederi pentru monitorizarea mediului
Acordul de Mediu nr. 2/05.03.2018 emis de APM Constanța cuprinde un plan de monitorizare
detaliat pentru fiecare factor de mediu, inclusiv pentru monitorizarea unor activități din cadrul
organizării de șantier.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la
încetarea activității, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
După încheierea lucrărilor specifice din cadrul organizării de șantier, terenul aferent acesteia va fi
adus la starea inițială. Având în vedere suprafața relativ redusă a organizării de șantier, lucrările de
refacere vor fi realizate în 3-4 săptămâni.

8

Descrierea succintă a PP și amplasarea acestuia în raport cu ariile
naturale protejate de interes comunitar

Descrierea succintă a PP
Descrierea PP este detaliată în subcapitolul 5.3.

Amplasarea PP în raport cu ariile naturale protejate
PP este localizat în extravilanul Comunei Corbu, județul Constanța, una din localitățile limitrofe ale
țărmului românesc al Mării Negre.
Comuna Corbu se află la o distanță de cca. 25 km de municipiul Constanța; accesul rutier se
realizează pe Drumul Comunal DC 83 (fostul DC 269) spre satul Vadu. Cea mai apropiată zonă
rezidențială este satul Vadu, iar cele mai apropiate locuințe sunt la cca 2 – 2,5 km nord față de
amplasamentul PP.
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Conform bazei de date spațiale accesibilă public la adresa www.mmediu.ro, la nivelul județului
Constanța există un număr de 51 de situri Natura 2000 dintre care 29 sunt situri de importanță
comunitară (SCI), iar 22 sunt arii de protecție avifaunistică (SPA). Localizarea față de siturile Natura
2000 și față de Rezervația Biosferei Delta Dunării este prezentată în format grafic în Figura 2.
Această hartă a fost realizată folosind coordonatele STEREO 70 ale obiectivului, ce au fost puse la
dispoziție de către Beneficiar, precum și ale ariilor naturale protejate preluate din baza de date
spațiale accesibilă public la adresa www.mmediu.ro.
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Figură 2 – Amplasarea PP față de ariile naturale protejate
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Suprafața proiectului propus se suprapune peste ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul RazimSinoe. Suprafaţa aferentă organizării de şantier este de 3,3 ha care reprezintă 0,64% din suprafața
totală a ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe care este de 512,82 ha.
La 480 m est de amplasament se află limita ROSCI0065 Delta Dunării și a Rezervației Biosferei Delta
Dunării. Formularele Natura 2000 pentru ROSCI0065 și ROSPA0031 sunt incluse în Anexa 3,
respectiv 4.

9

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate
de interes comunitar în zona PP

Abordarea și metodologie
Abordarea utilizată de AUDITECO pentru a identifica prezența pe suprafața PP și în vecinătatea
acestuia a speciilor și habitatelor de interes comunitar a constat în realizarea de activități
preliminare de birou pentru identificarea siturilor de interes comunitar ce se suprapun zonei
obiectivului menționat mai sus și a celor din imediata vecinătate a acestuia, consultarea
formularelor standard Natura 2000 ce se suprapun zonei obiectivului și realizarea de vizite pe teren
pentru identificarea potențialelor specii și habitate de interes comunitar ce se pot suprapune peste
zona PP.

Date despre aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunării
Datele de mai jos au fost preluate din formularul Natura 2000 al sitului ROSCI0065 Delta Dunării,
actualizat în 2016:
 Localizarea sitului:
 Coordonatele sitului: Latitudine 45.0024166 și Longitudine 29.0150277
 Suprafața sitului (ha): 453.645
 Regiunea biogeografică: Pontică (50.24%), Stepică (49.76%);
 Regiunile administrative:
 NUTS % Numele județului
 RO022 SUD EST
Tipurile de habitate prezente în sit și alte date privind ROSCI0065 – Delta Dunării sunt prezentate
în Formularul Standard Natura 2000 din Anexa 3, ce este parte componentă a prezentei
documentații.

Date despre aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0031 Delta Dunării și
Complexul Razim-Sinoe
Datele prezentate mai jos au fost preluate din Formularul Natura 2000 al sitului ROSPA0031 Delta
Dunării și Complexul Razim-Sinoe.
 Localizarea sitului:
 Coordonatele sitului: Latitudine 45.0032138 și Longitudine 29.0017111
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 Suprafața sitului (ha): 508.302
 Altitudine (m): Min 0 m Max. 137 m Med. 3m
 Regiunea biogeografică: Stepică; Pontică
 Regiunile administrative:
 NUTS % Numele județului
 RO22 SUD-EST
Tipurile de specii prezente în sit și alte date privind ROSPA0031 – Delta Dunării și Complexul RazimSinoe sunt prezentate în Formularul Standard Natura 2000 din Anexa 4, ce este parte componentă
a prezentei documentații.

ROSCI0065 Delta Dunării
Tipuri de habitate și plante de interes comunitar identificate în zona PP și în vecinătatea
acestuia
PP nu se suprapune peste ROCSCI0065 Delta Dunării, întreaga suprafață a PP fiind reprezentată
de teren agricol. Cu toate acestea, având în vedere că această arie naturală protejată de interes
comunitar se află la 480 m est de amplasament, au fost realizate vizite pe teren pentru identificarea
unor posibile specii pe suprafața PP.
Investigațiile de teren pentru identificarea tipurilor de habitate (asociații vegetale) și plante de
interes comunitar au fost desfășurate de AUDITECO - expert habitate și vegetație - dna. lect. univ.
dr. Oana ZAMFIRESCU, cadru didactic în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie. Acestea s-au desfășurat fără limitări în perioada
13-15 septembrie 2018.
Metoda principală de investigare pe teren a fost cea a transectului liniar și cea a releveului
fitocenologic.
În urma campaniei de monitorizare desfășurată nu au fost identificate în zona PP niciunul dintre
habitatele de interes comunitar și niciuna dintre speciile de plante de interes comunitar precizate
în Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării.
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Foto 1: Suprafața PP – teren agricol

Foto 2: Identificarea vegetației în zona luată în studiu de către expertul botanist – dna. lect. universitar dr. Oana
ZAMFIRESCU
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Specii de mamifere și herpetofaună de interes comunitar identificate în zona PP
PP nu se suprapune peste ROCI0065 Delta Dunării, iar întreaga suprafață a PP este reprezentată
de teren agricol. Cu toate acestea, având în vedere că această arie naturală protejată de interes
comunitar se află la 480 m est de PP, au fost realizate vizite pe teren pentru identificarea unor
posibile specii pe suprafața PP.
Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 Delta Dunării este posibilă prezența
următoarelor specii de mamifere de interes comunitar în zona PP: 1337 — Castorul (Castor fiber),
2609 – Hamsterul românesc (Mesocricetus newtoni), 1356* — * Noriță, nurcă, vidră mică, dihor de
apă (Mustela lutreola), 2633 — Dihor de stepă (Mustela eversmanii), 2635 — Dihor pătat (Vormela
peregusna), 1335 — Popândău, Șuiță (Spermophilus citellus), 1355 — Vidră (Lutra lutra).
Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 este posibilă prezența în cadrul ROSCI0065
a următoarelor specii de amfibieni și reptile de interes comunitar: 1188 - Buhai de baltă cu burta
roșie (Bombina bombina), 1220 — Țestoasă de apă (Emys orbicularis), 1219 — Țestoasă de uscat
dobrogeană (Testudo graeca), 1993 — Triton cu creastă dobrogean (Triturus cristatus dobrogicus),
0001 — Viperă de stepă (Vipera ursinii (Vipera ursinii moldavica, Vipera ursinii renardi și/sau forme
intermediare).
Investigațiile de teren pentru identificarea speciilor de mamifere și herpetofaună de interes
comunitar au fost desfășurate AUDITECO - expert herpetofaună și mamifere - dl. Profesor Dr. Univ.
Ștefan ZAMFIRESCU, cadru didactic în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea
de Biologie, Departamentul de Biologie. Acestea s-au desfășurat fără limitări în perioada 13-15
septembrie 2018. Metoda principală de investigare în teren a fost cea a transectului liniar.
Nu au fost identificate în zona PP niciunul dintre speciile de mamifere sau herpetofaună de
interes comunitar precizate în Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării.

Foto 3: Căutare activă a speciilor de herpetofaună și mamifere de către expertul în biodiversitate – Dl. prof.
universitar dr. Ștefan ZAMFIRESCU
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Prezența speciilor de nevertebrate de interes comunitar în zona PP
PP nu se suprapune peste ROSPA0065 Delta Dunării, întreaga suprafață a PP este reprezentată
de teren agricol. Cu toate acestea, având în vedere că această arie naturală protejată de interes
comunitar se află la 480 m est de PP, au fost realizate vizite pe teren pentru identificarea unor
posibile specii pe suprafața PP.
Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 Delta Dunării, este posibilă prezența
următoarelor specii de nevertebrate în zona PP: 1060 — (Lycaena dispar), 1037 — (Ophiogomphus
cecilia), 4027 — (Arytrura musculus), 4028 — (Catopta thrips), 4036 — (Leptidea morsei), 4030 —
Albilița portocalie (Colias myrmidone), 1089 — Croitor cenușiu sau croitor de piatră (Morimus
funereus), 1082 — Gândac de apă (Graphoderus bilineatus), 4064 — Melc acvatic dungat
(Theodoxus transversalis), 4056 — Melc cu cârlig (Anisus vorticulus) și 4045 — Țărăncuță
(Coenagrion ornatum).
Monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din zona PP s-a desfășurat în perioada
11-13 septembrie 2018 de către echipa AUDITECO - dl. lector Dr. Universitar Irinel Popescu,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie.
Metoda principală utilizată în teren pentru culegerea informațiilor despre aceste specii a fost cea a
transectului liniar pedestru.
Nu au fost identificate în zona PP niciuna dintre speciile de nevertebrate de interes comunitar
precizate în Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării.

Foto 4: Fotografierea speciilor de nevertebrate de către expert entomolog dl. lect. univ. dr. Irinel POPESCU
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ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie
Specii de păsări de interes comunitar identificate în zona PP
PP se suprapune peste ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie, Formularul Standard
pentru ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie este prezentat în Anexa 4.
Activitățile de culegere a informațiilor privind speciile de păsări de interes comunitar și
identificarea acestora au constat în:
 Activități preliminare de birou pentru identificarea siturilor de interes comunitar ce se suprapun
zonei studiate și a celor din imediata vecinătate a acestuia, consultarea Formularelor Standard
Natura 2000, stabilirea transectelor și a punctelor de observație pentru identificarea speciilor
de păsări de interes comunitar;
 Activități de teren ce au presupus observarea directă a păsărilor în natură. Observațiile au fost
efectuate fie parcurgând pe jos un traseu, fie făcând observații din puncte fixe. Aceste metode
de lucru sunt cunoscute în literatura de specialitate drept metoda transectelor (sau a
fâșiilor/traseelor) şi metoda estimării în puncte (metoda punctelor fixe). În primul caz se
parcurge un anumit traseu, bine determinat, înregistrându-se toate păsările văzute sau auzite în
dreapta şi în stânga traseului parcurs. În al doilea caz, observatorul stă într-un loc (punct, stație)
de unde urmărește şi înregistrează într-un interval de timp, toate păsările văzute sau auzite
(Korodi, G., I., 1969, Sutherland, W., J., Newton, I., Green, R., E. 2004, Hill, D., Fasham, M.,
Tucker, G., Shewry, M., Shaw, P. 2007, Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. 1998, Sandor, A. 2000).
Instrumentele utilizate pentru identificarea speciilor de păsări în teren au fost reprezentate de
binoclu, lunetă și cameră foto digitală. Speciile identificate și habitatele acestora au fost
fotografiate cu ajutorul camerei foto digitale, iar traseele transectelor au fost înregistrate cu
ajutorul unui dispozitiv GPS;
 Activități de birou ce au constat în determinarea speciilor de păsări și stabilirea statutului de
conservare al speciilor identificate.
Determinarea speciilor direct pe teren și la birou (în baza fotografiilor din teren) a fost realizată cu
ajutorul următoarelor determinatoare: Heinzel, H. 1985. Guia de las Aves de Espana y Europa,
Ediciones Omega, Barcelona, pg.64; Peterson, R., Mountfort, G., Hollom, P., A., D., Geroudet, P.
1989. Guide des Oiseaux d Europe, Delachaux et Niestle, Neuchatel-Paris, PUZ.460; Bruun, B., Delin,
H., Svensson, A., Singer, A., Zetterstrom, D. (versiune românească Dan Munteanu). 1999. Păsările
din România şi Europa – Determinator ilustrat, Hamlyn Guide, Octopus Publushing Group Ltd,
London, pg.320; Mullarney, K., Svensson, L., Zetterstrom, D., Grant, P., J. 2006. Bird Guide, Harper
Collins Publishers Ltd,. London, pg. 392.
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Foto 5: Fotografierea unei specii de avifaună în zona luată în studiu de către ornitologul Marcel Țîbîrnac –
20.09.2018 (foto: Răzvan Spiridon)

În tabelele de mai jos sunt listate speciile de păsări identificate în zona organizării de șantier şi
imediata vecinătate a acesteia în perioada 20-23.09.2018, atât cele enumerate în Anexa 1 (Tabelul
8), cele cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC,
enumerate în Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 (Tabelul 9) cât
și specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC sau în Formularele
Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 (Tabelul 10).
Tabel 8: Efectivele şi activitățile speciilor de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și
Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 identificate în zona organizării de şantier şi
imediata vecinătate a acesteia în perioada 20-23.09.2018

Nr.
crt.

Cod
Natura
2000

1
2
3
4

A083
A231
A097
A338

5

A339

6

A019
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Specii de păsări enumerate în Anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC și
Formularele Standard Natura 2000
pentru ROSPA0031 și ROSPA0076
Denumire
Denumire științifică
populară
Circus macrourus
Erete alb
Coracias garrulus
Dumbrăveancă
Falco vespertinus
Vânturel de seară
Lanius collurio
Sfrâncioc roşiatic
Sfrâncioc cu
Lanius minor
frunte neagră
Pelecanus
Pelican comun
onocrotalus

Efectivul populațional
estimat în perioada
analizată (nr. de
indivizi)
1
2
2
8
2
2

Activitate
păsări

Hrănire
Hrănire
Hrănire
Hrănire
Odihnă şi
hrănire
Pasaj
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Foto 6 : Circus macrourus (foto Marcel Țîbîrnac)

Foto 8 : Coracias garrulus (foto Marcel Țîbîrnac)

Foto 7: Lanius collurio (foto Marcel Țîbîrnac)

Foto 9: Pelecanus onocrotalus (foto Marcel Țîbîrnac)

Tabel 9: Efectivele şi activităţile speciilor de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC, enumerate în Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076
identificate în zona organizării de şantier şi imediata vecinătate a acesteia în perioada 20-23.09.2018
Specii de păsări cu migrație regulată
nemenționate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC, enumerate în
Formularele Standard Natura 2000 pentru
ROSPA0031 și ROSPA0076
Denumire științifică
Denumire populară
Apus apus
Drepnea neagră
Buteo buteo
Şorecar comun
Chroicocephalus
Pescăruş râzător
(Larus) ridibundus
Delichon urbica
Lăstun de casă
Hirundo rustica
Rândunică

Efectivul populațional
estimat în perioada
analizată (nr. de
indivizi)

Nr.
crt.

Cod
Natura
2000

1
2

A226
A087

3

A179

4
5

A253
A251

6

A459

Larus cachinnans

Pescăruş pontic

>50

7

A182

Larus canus

Pescăruş sur

>100

8

A270

Luscinia luscinia

Privighetoare de zăvoi

2
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2
2
20
>50
5

Activitate
păsări

Pasaj
Hrănire
Hrănire şi
pasaj
Hrănire
Hrănire
Hrănire şi
pasaj
Pasaj
Odihnă şi
hrănire
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Specii de păsări cu migrație regulată
nemenționate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC, enumerate în
Formularele Standard Natura 2000 pentru
ROSPA0031 și ROSPA0076
Denumire științifică
Denumire populară
Merops apiaster
Prigorie

Efectivul populațional
estimat în perioada
analizată (nr. de
indivizi)

Nr.
crt.

Cod
Natura
2000

9

A230

10

A262

Motacilla alba

Codobatură albă

10

11

A260

Motacilla flava

Codobatură galbenă

10

12

A017

Cormoran mare

5

Pasaj

13
14

A275
A351

Mărăcinar mare
Graurul comun

2
150

Hrănire
Pasaj

Phalacrocorax
carbo
Saxicola rubetra
Sturnus vulgaris

5

Activitate
păsări

Pasaj
Hrănire şi
pasaj
Hrănire şi
pasaj

Tabel 10 - Efectivele altor specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC sau în
Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 identificate în zona organizării de șantier şi
imediata vecinătate a acesteia în perioada 20-23.09.2018
Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC sau Formularele
Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și
ROSPA0076, observate în zona PP și imediata
vecinătate a acesteia
Denumire științifică
Denumire populară

Efectivul
populațional estimat
în perioada
analizată (nr. de
indivizi)

Nr.
crt.

Cod
Natura
2000

1

A348

Corvus frugilegus

Cioară de semănătură

40

2

A347

Corvus monedula

Stăncuţă

>25

3
4
5

A113
A112
A115

Coturnix coturnix
Perdix perdix
Phasianus colchicus

Prepeliţă
Potârniche
Fazan

1
2
10

6

A343

Pica pica

Coţofană

10

7

A209

Streptopelia decaocto

Guguştiuc

5

8

-

Corvus corone cornix

Cioară grivă

15

9

A376

Emberiza citrinella

Presură galbenă

5

10
11

A096
-

Falco tinnunculus
Galerida cristata

Vânturel roşu
Ciocârlan

4
4

12

-

Larus argentatus

Pescăruş argintiu

>50

13

-

Larus michahellis

Pescăruş cu picioare
galbene

10

14

A330

Parus major

Pițigoi mare

>10

15

A354

Passer domesticus

Vrabie de casă

>25

16

A356

Passer montanus

Vrabie de câmp

25
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Activitate
păsări

Hrănire şi
odihnă
Hrănire şi
odihnă
Hrănire
Hrănire
Hrănire
Hrănire şi
odihnă
Hrănire şi
odihnă
Hrănire şi
odihnă
Hrănire şi
odihnă
Hrănire
Hrănire
Hrănire şi
pasaj
Hrănire
Hrănire şi
odihnă
Hrănire şi
odihnă
Hrănire şi
odihnă
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Concluzii referitoare la prezența speciilor de păsări de interes comunitar în zona PP
 Suprafața zonei PP este reprezentată de un teren agricol care se întinde pe o suprafață de câteva
hectare (aprox. 3,3 ha), acesta având o biodiversitate redusă și nu reprezintă habitat de
cuibărire/reproducere pentru speciile de interes comunitar identificate în timpul monitorizării,
ci doar habitat de hrănire/odihnă pentru acestea. Nu au fost identificate cuiburi ale vreunei
specii de păsări pe suprafața PP;
 Au fost identificate 6 (șase) specii de interes comunitar în zona PP și în vecinătatea acestuia în
perioada monitorizată și anume: eretele alb (Circus macrourus), dumbrăveanca (Coracias
garrulus), vânturelul de seară (Falco vespertinus), sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio),
sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor) și pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus). Toate
speciile identificate folosesc suprafața terenurilor agricole pentru hrănire sau odihnă, excepție
făcând specia de pelican comun care a fost observată în pasaj spre bălțile din Delta Dunării;
 Speciile de păsări răpitoare de zi de interes comunitar străbat zilnic zona în căutare de hrană
printre care și eretele alb (Circus macrourus) și vânturelul de seară (Falco vespertinus).
 Au fost identificate 14 specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC, enumerate în Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și
ROSPA0076 în zona organizării de șantier și imediata vecinătate a acesteia și anume: Apus apus,
Buteo buteo, Chroicocephalus (Larus) ridibundus, Delichon urbica, Hirundo rustica, Larus
cachinnans, Larus canus, Luscinia luscinia, Merops apiaster, Motacilla alba, Motacilla flava,
Phalacrocorax carbo, Saxicola rubetra și Sturnus vulgaris. Toate speciile identificate folosesc
suprafața terenurilor agricole pentru hrănire sau odihnă sau pasaj spre bălțile din Delta Dunării;
 Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC sau
Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076, observate în zona
organizării de șantier și imediata vecinătate a acesteia: Corvus frugilegus, Corvus monedula,
Coturnix coturnix, Perdix perdix, Phasianus colchicus, Pica pica, Streptopelia decaocto, Corvus
corone cornix, Emberiza citrinella, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Larus argentatus, Larus
michahellis, Parus major, Passer domesticus și Passer montanus.

10

Condiții de realizare a PP
 Titularul va avea obligația de a respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului (cu modificările și completările ulterioare), OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate (cu modificările și completările ulterioare);
 Titularul și Contractorul lucrărilor vor avea obligația de a-și instrui personalul propriu sau
subcontractat care va fi implicat în activitățile din perioada de construire/operare/dezafectare
a organizării de șantier și de a se asigura că aceștia nu ucid, capturează intenționat, indiferent
de metoda utilizată, deteriorează sau culeg intenționat cuiburile/sau ouăle speciilor de păsări
din natură;
 Titularul și Contractorul lucrărilor vor avea obligația de a-și instrui personalul propriu sau
subcontractat care va fi implicat în activitățile din perioada de construire/operare/dezafectare
a organizării de șantier și de a se asigura că aceștia nu depozitează necontrolat deșeuri menajere
sau deșeuri provenite din activitățile specifice.

Proiect nr. C038/2018

Pagina 34 din 35

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM O.M. 135/2010 ȘI O.M. 19/2010
PENTRU ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII AFERENTE “PROIECTULUI DE
DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA - STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR,
Comuna Corbu, Jud. Constanța
Octombrie 2018

 Titularul și Contractorul vor avea obligația de a amenajarea un loc special pentru stocarea
temporară a deșeurilor şi asigurarea transportului acestora cât mai repede, prin operatori
autorizați, pentru a nu constitui un pericol pentru păsările din zonă.
 Titularul și Contractorul vor avea obligația de a impunere limite de viteză și de a umecta
suprafețele din cadrul organizării de șantier pentru reducerea nivelului de praf generat de
deplasarea vehiculelor;
 Vor fi respectate de către titular/contractorul lucrărilor prevederile Legii 211/2011 privind
regimul deșeurilor și a HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; vor fi ținute evidențe cu cantitățile de
ulei uzat valorificate în conformitate cu prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor
uzate;
 Se vor lua de către titular/contractorul lucrărilor toate măsurile necesare evitării poluării solului,
subsolului, apelor subterane, a aerului;

11

Justificarea dacă PP nu are legătură directă sau nu este necesar
pentru managementul conservării ariei naturale protejate de
interes comunitar
Proiectul propus are legătură directă și nu este necesar pentru managementul conservării ariilor
naturale protejate de interes comunitar.

12

Estimarea impactului potențial al PP asupra speciilor și
habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar
Impacturi potențiale:
 Pierderea temporară a unor suprafețe mici din habitatele de hrănire ale unor specii de păsări de
păsări de interes comunitar eretele alb (Circus macrourus), dumbrăveanca (Coracias garrulus),
vânturelul de seară (Falco vespertinus), sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio), sfrânciocul cu frunte
neagră (Lanius minor), specii care pot folosi terenurile agricole învecinate pentru hrănire; nu au
fost observate în perioada de monitorizare cuiburi ale acestor specii pe suprafața PP, acestea au
fost observate doar în zbor; impactul se estimează a fi prezent în faza de construire, operare și
dezafectare a PP, este direct, pe termen scurt și nesemnificativ.
 Deranjarea speciilor de interes comunitar în timpul construirii/operării și dezafectării PP prin
activitățile specifice organizării de șantier (trafic); este indirect, pe termen scurt și
nesemnificativ.
Tipurile de impact prezentate mai sus sunt considerate a fi nesemnificative.
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