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Introducere 

Prezentul proiect a fost realizat cu scopul creșterii gradului de protecție a populației la 

inundații cu probabilitatea de producere de 1% pe afluenții Oltului de pe rama nordică a Munților 

Făgăraș, mai exact Cârțișoara, Porumbacu și Sebeș. Titularul proiectului are în vedere finanțarea 

proiectului prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară 5 – 

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și gestionării riscurilor, obiectivul 

specific 5.1 – Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele 

naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații 

și eroziune costieră.  

La conturarea soluției propuse spre amenajare au contribuit următorii factori: 

− instrumentul de finanțare sus-menționat încurajează adoptarea soluțiilor de infrastructură 

verde și abordările prin care se dă mai mult spațiu râului; 

− cele 3 cursuri de apă propuse a fi amenajate sunt specifice zonelor de munte și de piemont, 

cu pante mari ale talvegului și cu viteze mari ale apei la debite crescute; 

− arealele necesar a fi protejate sunt expuse unui risc semnificativ de producere a 

inundațiilor din viituri rapide, fenomene care prin imprevizibilitatea lor și prin vitezele mari 

ale apei în perioadele de exces pluviometric au un caracter distructiv; 

− zonele cu risc semnificativ identificate pe cele 3 cursuri de apă sunt constituite în marea 

lor majoritate din areale cu un grad ridicat de antropizare, de regulă construite până în 

zona malurilor râurilor, aspect care restrânge paleta de soluții aplicabile de reducere a 

riscului; 

− la nivelul cursurilor de apă care tranzitează trupurile de intravilan există și actualmente 

lucrări, mare parte din lucrările propuse fiind lucrări de reabilitare și aducere la cotă a 

infrastructurii de apărare existente; 

− în etapa de analiză a opțiunilor propuse pentru scoaterea de sub risc a arealelor 

actualmente expuse au fost propuse 4 soluții de amenajare, pornind de la o soluție integral 
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verde și apoi adăugând elemente structurale în diferite scenarii de amenajare, astfel încât 

să fie atins obiectivul de conservare a populației și a bunurilor; 

− fiecare dintre soluțiile propuse a fost supusă unei analize multicriteriale, care a ținut cont 

de caracteristicile tehnice, sociale, economice și de mediu, soluția cu punctajul maxim fiind 

cea aleasă spre propunere. 

Proiectul propus a făcut obiectul unor întâlniri de consultare cu ONG-uri ce au preocupare 

în domeniul protecției mediului și al biodiversității, în vederea prezentării analizei de opțiuni și a 

provocărilor pe care le are proiectul. În cadrul primei întâlniri de consultare, din data de 

06.03.2019 au fost justificate opțiunile alese din perspectivă tehnică, s-au prezentat 

constrângerile de natură morfologică, dar și de altă natură care au condus la stabilirea opțiunilor 

de amenajare. De la întâlnirea de consultare și până la întocmirea prezentei documentații 

proiectul a suferit modificări, în primul rând sub aspectul reducerii volumului de lucrări propuse, 

apoi sub aspectul tipului soluțiilor propuse. Astfel, au fost propuse lucrări în arealele de intravilan 

construit compact, fără intervenții în zona satelor de vacanță unde gradul de naturalitate este unul 

mai ridicat. A doua ședință de consultare cu ONG-urile a avut loc în data de 05.11.2019, prilej cu 

care a fost prezentată varianta optimă de amenajare, rezultată în urma analizei preliminare de 

evaluare a impactului asupra mediului și asupra corpurilor de apă. La fiecare din întâlnirile de 

lucru au fost prezenți reprezentanți ai Fundației Conservation Carpathia care și-au arătat 

deschiderea spre o colaborare cu titularul proiectului în implementarea măsurilor de reconstrucție 

ecologică dacă acestea se impun ca urmare a realizării proiectului. Au fost discutate 

constrângerile, dar și oportunitățile pe care le oferă zona aferentă proiectului propus și s-a 

recomandat ca proiectul să respecte măsurile de conservare prevăzute în Planul de management 

al ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș aprobat prin Ordinul nr. 

1156/2016. 

Prezenta documentație are rolul de evaluare a impactului proiectului propus asupra 

mediului, aceasta incluzând concluziile Studiului de evaluare a vulnerabilității și riscului la 

schimbări climatice, ale Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și respectiv 

ale Studiului de evaluare adecvată realizate pentru proiectul propus. 
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1 DESCRIEREA PROIECTULUI 

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informații cu privire la proiectul propus, scopul, 

modul de abordare, precum și amplasamentul și caracteristicile acestuia. Totodată, sunt 

prezentate detalii cu privire la contextul de realizare a proiectului propus și informații cu privire la 

elaboratorul raportului privind impactul asupra mediului. 

1.1 INFORMAȚII GENERALE 

Lucrările propuse vor urmări măsurile selectate în concordanță cu obiectivele PMRI și ale 

PPPDEI, abordându-se viziunea Directivei Europene cu privire la controlul inundațiilor. Acestea 

se realizează conform cerințelor HG 907/2016 și a metodologiei de întocmire a studiului de 

fezabilitate prevăzută în Ghidul Solicitantului axa prioritară 5, obiectivul specific (OS) 5.1. 

(Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate 

principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune 

costieră), POIM 2014-2018. 

La nivelul Uniunii Europene, din cauza presiunilor crescânde asupra resurselor de apă, s-

au promovat instrumente legislative pentru protecția și managementul durabil al acestora atât 

calitativ și cantitativ cât și în ceea ce privește reducerea vulnerabilității la efectele schimbărilor 

climatice. 

Dintre aceste instrumente cele mai importante sunt Directiva Cadru 2007/60/CE privind 

evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii şi Directiva Cadru 2000/60/CE privind stabilirea 

unui cadru de acţiune comunitar în domeniul politicii apei. Aceste acte normative asigură cadrul 

necesar unei gestionări eficiente a riscului la inundaţii şi unei gospodăriri durabile în domeniul 

apei. 

La nivel naţional legislaţia comunitară este transpusă prin Legea apelor nr. 107/1996 cu 

modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea nr. 846 din 2010 pentru aprobarea Strategiei 

naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Politicile naționale 

actuale în domeniul apelor urmăresc gestionarea durabilă și eficientă a resurselor naturale în 

scopul creșterii beneficiilor economice ale populației, asigurarea unui management durabil al 
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bazinelor hidrografice, inclusiv prevenirea riscului și diminuarea efectelor calamităților naturale 

pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și a bunurilor acestora. 

Strategia naţională pentru managementul riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, a 

fost aprobată prin HG nr. 846/2010 și are ca scop definirea cadrului pentru orientarea coordonată, 

intersectorială a tuturor acțiunilor, în vederea prevenirii și reducerii consecințelor inundațiilor 

asupra activităților socio-economice, a vieții și sănătății oamenilor și a mediului. Ea vizează o 

gestionare integrată a apei și a resurselor adiacente: amenajarea teritoriului și dezvoltarea 

urbană, protecția naturii, dezvoltarea agricolă și silvică, protecția infrastructurii de transport, a 

construcțiilor, a zonelor turistice, protecția individuală. 

Pentru gestionarea riscului la inundații strategia stabilește aplicarea unor politici, proceduri 

și practici, având ca obiectiv identificarea riscurilor, analiza și evaluarea lor, tratarea, 

monitorizarea și reevaluarea lor în vederea reducerii acestora, astfel încât, comunitățile umane și 

toti cetățenii să poată trăi, munci și să își satisfacă nevoile și aspirațiile într-un mediu fizic și social 

durabil. 

1.1.1 Aspecte introductive 

Prezentul raport privind impactul asupra mediului a fost realizat ca urmare a deciziei etapei 

de încadrare cu nr. 148/24.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu (Anexa nr.1), 

conform căreia proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, a evaluării adecvate și 

a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului 

nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de 

evaluare a impactului asupra mediului. 

Odată cu publicarea deciziei etapei de încadrare, a fost solicitată de către APM Sibiu și 

întocmită de către Consultant o listă de propuneri privind aspectele relevante care trebuie 

devoltate în raportul privind impactul asupra mediului, în studiul de evaluare adecvată și în studiul 

de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. Raportul privind impactul asupra mediului a 

fost întocmit în conformitate cu îndrumarul transmis de către APM Sibiu prin adresa nr. 22262 din 

15.11.2019. 
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La elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului s-a ținut cont de recomandările 

din Ghidul JASPERS pentru evaluarea impactului asupra mediului – Lucrări pentru prevenirea și 

protecția împotriva inundațiilor. 

1.1.2 Titularul proiectului 

Titularul proiectului este Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală 

Olt. 

Adresa: Str. Remus Bellu, nr. 6, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

Director: dl. Ec. Ștefan Prală 

Tel: +40264433028; Fax: +40264433026 

Email: dispecerat@dao.rowater.ro 

1.1.3 Elaboratorul raportului privind impactul asupra mediului 

Elaboratorul prezentului raport privind impactul asupra mediului este societatea SC EPMC 

Consulting SRL, entitate înscrisă în Registrul național la elaboratorilor de studii privind protecția 

mediului, la poziția 172 și este certificată pentru elaborarea următoarelor tipuri de studii: 

1. Rapoarte de mediu (SEA); 

2. Rapoarte privind impactul asupra mediului (EIA); 

3. Bilanțuri de mediu; 

4. Rapoarte de amplasament (IPPC); 

5. Studii de evaluare adecvată (EA). 

SC EPMC CONSULTING SRL este o societate de consultanţă românească, cu capital 

100% privat, care activează în domeniul protecţiei mediului și a cărei activitate se adresează atât 

mediului de afaceri privat, cât şi administraţiilor publice şi autorităţilor locale. Înfiinţată în anul 

2008, compania şi-a dezvoltat şi diversificat activitatea în domeniul protecţiei mediului, dorind să 

ofere servicii de calitate, integrate, în vederea identificării de soluţii complete problemelor de 

mediu ale clienţilor. 

EPMC Consulting și-a format echipa de specialişti, cu precădere în domeniul consultanţei, 

în domeniul protecţiei mediului şi al accesării de fonduri structurale şi de coeziune pentru proiecte 

mailto:dispecerat@dao.rowater.ro
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din domeniul protecţiei mediului, domenii de activitate în care a acumulat o vastă experienţă, prin 

proiectele complexe derulate.   

EPMC Consulting funcţionează în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 

9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007, având implementat un Sistem de 

Management Integrat, Calitate Mediu şi de Sănătate şi Securitate Ocupaţională. 

Dintre cele mai relevante proiecte/contracte, derulate sau aflate în curs de derulare de 

către EPMC Consulting, menţionăm: 

− servicii de Asistenţa tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM 2014 – 2020,  axa 

prioritară 5, pentru investitia „Amenajare complexa rau Barzava si afluenti pe sector Bocsa-

Gataia-Denta, judetul Caras-Severin si judet Timis; 

− Asistenţă Tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM Axa Prioritară 5 pentru obiectivul 

de investiții „Reconectare și restaurare luncă inundabilă, remeandrare curs de apă Jijia”, 

beneficiar Administrația Bazinală de Apă Jiu; 

− Asistență Tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM 2014-2020, Axa Prioritară 5, pentru 

obiectivul de investiție: “Mărirea gradului de protecție împotriva inundațiilor în B.H. Mureș 

prin ridicarea clasei de importanță a infrastructurii existente de apărare”, beneficiar 

Administrația Bazinală de Apă Mureș; 

− Asistență Tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM 2014-2020, Axa Prioritară 5, pentru 

obiectivul de investiție: ”Amenajarea complexă a râurilor Jiul de Vest și Est în vederea 

apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane - Obiectul I - “ Punerea în siguranță a 

barajului Valea de Pești, județul Hunedoara”, beneficiar Administrația Bazinală de Apă Jiu; 

− Servicii de Asistență Tehnică pentru proiectul integrat: ”Amenajarea complexă a afluenților 

Oltului de pe rama nordică a munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri 

rapide”, beneficiar Administrația Bazinală de Apă Olt; 

− Asistență Tehnică pentru pregătirea și implementarea: “Creșterea capacității de atenuare 

a Acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera cu Republica 

Ungară, județul Satu Mare”, beneficiar Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa; 
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− Asistență Tehnică în pregătirea de proiecte POIM, pentru proiecul: “Mărirea gradului de 

siguranță a Acumulării Colibița, județul Bistrița Năsăud”, beneficiar Administrația Bazinală 

de Apă Someș-Tisa; 

− servicii de Asistență tehnică (managementul proiectului, publicitate si supervizarea 

lucrărilor de execuție) în cadrul proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”; 

− Servicii de revizuire / elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 

7.1 proiecte de termoficare pentru Municipiul Timișoara, Proiectul “Retehnologizarea 

sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la 

normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței 

în alimentarea cu căldura urbană – etapa a -II-a”; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 3.2 

infrastructura de apă pentru Compania de Apă Someș S.A., Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-

2020”; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 6.1 

Creșterea eficienței energetice prin valorificarea resurselor regenerabile, pentru proiecte 

de investiții în comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud;  

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 6.1 

Creșterea eficienței energetice prin valorificarea resurselor regenerabile, pentru proiecte 

de investiții în comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 6.1 

Creșterea eficienței energetice prin valorificarea resurselor regenerabile, pentru proiecte 

de investiții în comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POIM 6.1 

Creșterea eficienței energetice prin valorificarea resurselor regenerabile, pentru proiecte 

de investiții în comuna Repedea, județul Maramureș; 
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− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin PNDR 7.2 

Infrastructură de bază (sisteme de alimentare cu apă/apă uzată) pentru comuna Maieru, 

județul Bistrița-Năsăud; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin PNDR 7.2 

Infrastructura de bază (sisteme de alimentare cu apă/apă uzată) pentru comuna Rodna, 

județul Bistrița-Năsăud; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin PNDR 6.4 

pentru investiții în activități neagricole în mediul rural pentru Pensiunea Natura S.R.L, din 

orașul Porumbacu de Jos, județul Sibiu; 

− Servicii de elaborare a dosarului cererii de finanțare vizând finanțarea prin POR 2.2 pentru 

investiții în activitatea curentă de servicii medicale a S.C. Medisprof S.R.L. Cluj-Napoca, 

județul Cluj; 

− Servicii de elaborare a dosarului de finanțare vizând finanțarea prin POR 3.1.A Eficiență 

energetică a clădirilor rezidențiale pentru Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, (contract cu 

10 loturi); 

− Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor de 

Construcție, inclusiv campaniile de informare și conșientizare în implementarea investiției 

“Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Sibiu” – proiect finanțat prin POS 

Mediu Axa 2 Managementul deșeurilor; participare ca partener de consorțiu; 

− Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului și campanie de informare și 

conștientizare în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul 

Suceava” – proiect finanțat prin POS Mediu Axa 2 Managementul deșeurilor; participare 

ca lider de consorțiu; 

− Asistență tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea sistemului 

de management integrat al deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud – proiect finanțat prin 

POS Mediu, beneficiar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud; participare ca lider de asociere; 

− Asistență tehnică pentru sprijinul managerial în implementarea proiectului “Sistem integrat 

de management al deșeurilor din județul Cluj” – proiect finanțat prin POS Mediu, Axa 2 
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„Managementul deșeurilor” – beneficiar Consiliul Județean Cluj; participare ca lider de 

asociere; 

− Asistență tehnică pentru sprijinul managerial în implementarea proiectului “Sistem integrat 

de management al deșeurilor din județul Brăila” – proiect finanțat prin POS Mediu, Axa 2 

„Managementul deșeurilor” – beneficiar Consiliul Județean Brăila; participare ca partener 

de asociere; 

− Asistență tehnică pentru sprijinul managerial în implementarea proiectului “Sistem integrat 

de management al deșeurilor din județul Alba” – proiect finanțat prin POS Mediu, Axa 2 

„Managementul deșeurilor” – beneficiar Consiliul Județean Alba; 

− Servicii de consultanţă în realizarea Studiului de Oportunitate şi a Documentaţiei de 

Atribuire pentru Delegarea Operării Centrului Integrat de Management al Deşeurilor de la 

Ghizela, județul Timiş, achiziţie realizată în cadrul Proiectului Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în judeţul Timiş – beneficiar Consiliul Judeţean Timiș; 

− Asistență tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor de construcţii 

și realizarea campaniei de conștientizare în cadrul proiectului ”Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Dolj” - beneficiar Consiliul Județean Dolj; participare ca 

partener în asociere; 

− Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Retehnologizarea sistemului de 

termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului 

privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură 

urbană”; 

− Servicii de proiectare și consultanţă pentru întocmirea documentaţiilor de specialitate care 

vor constitui dosarul cererii de finanţare, pentru proiectul Reabilitarea sitului  industrial  de  

pe  fosta platformă  industrială  Călan  şi  pregătirea  lui pentru  noi  activităţi, Programul 

Operațional Regional 2007-2013, DMI 4.2. – Reabilitarea siturilor industriale poluate și 

neutilizate și pregătirea pentru noi activități, beneficiar Oraşul Călan, județul Hunedoara; 

− Realizarea cererii de finanțare şi a dosarului de finanțare „Laborator de cercetare privind 

terapia personalizată în oncologie”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – 
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Acțiunea 1.1.1., Mari infrastructuri de Cercetare dezvoltare, beneficiar S.C. Medisprof 

S.R.L. Cluj-Napoca, județul Cluj; 

− Servicii de proiectare, respectiv realizare Proiect tehnic, detalii de execuție, caiet de 

sarcini, documentații pentru avize, acorduri, autorizații, deviz martor, precum şi AT din 

partea proiectantului pentru Proiectul “Reabilitarea sitului industrial Hunedoara şi 

pregătirea sa pentru noi activități”, beneficiar Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara; 

− Elaborare Studiu de Fezabilitate şi elaborare dosar de finanțare, inclusiv cerere de 

finanțare pentru proiectul “Amenajare hidroenergetică pe râul Vad”, POSCCE Axa 

prioritară 4, DMI  4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 

energiei verzi, beneficiar GV Energy SRL; 

− Servicii de consultanță pentru Promovarea celor mai bune practici și a instrumentelor 

financiare pentru conformarea la Directiva Nitrați în rândul potențialilor beneficiari 

02/FBS/2015, beneficiar Ministerul Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management a 

Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți; 

− Servicii de cercetare pentru elaborarea ”Studiului privind analiza pre-fezabilității privind 

facilitățile de migrare a ihtiofaunei pentru barajele cu înălțimi mai mari de 15 m. Studii de 

caz”, beneficiar Ministerul Mediului, Administrația Națională Apele Române; 

− Servicii pentru elaborarea și aprobarea Planului de Management Integrat al Ariilor Naturale 

Protejate Coridorul Jiului, Confluenţa Jiu-Dunăre, Bistreţ, Locul Fosilifer Drănic şi Pădurea 

Zăval, în cadrul proiectului „Plan de Management Integrat,  informare și conștientizare 

pentru ariile ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 şi 2391”, COD SMIS 43268, 

în cadrul Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4 - 

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii: inventariere, 

cartare, evaluare stare de conservare și realizarea măsuri structurale și nestructurale 

privind ihtiofauna, servicii prestate de asocierea formată din S.C. EPMC Consulting S.R.L 

.(lider al asocierii – 90%) și S.C. INTEGRA TRADING S.R.L.; 

− Servicii de realizarea planurilor de management pentru siturile ROSCI0049 Crişul Negru, 

ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de 

pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a 
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Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei” - Inventariere, cartare, 

evaluare stare de conservare și realizarea măsuri structurale și nestructurale privind 

ihtiofauna. Studii pentru refacerea conectivității longitudinale și plan de măsuri, servicii 

prestate de asocierea formată din S.C. EPMC Consulting S.R.L. (lider al asocierii – 97%) 

și S.C. KVB Economic S.A.; 

− Servicii pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor de pești din România, la 

proiectul: „Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România în baza 

articolului 17 din Directiva Habitate”, proiect finanțat de „Programul Operațional Sectorial 

Mediu” (POS Mediu), Axa prioritară 4, SMIS-CSNR 17655, contract de finanțare nr. 

130537/10.01.2011, servicii prestate de asocierea formată din S.C. EPMC CONSULTING 

S.R.L. (lider al asocierii - 70%) și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara; beneficiar Institutul de Biologie 

București – Academia Română; 

− Prestarea serviciilor de elaborare a Raportului de mediu în vederea derulării procedurii de 

evaluare S.E.A. pentru proiectul  „Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea 

Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa”, servicii prestate asocierea 

formată din S.C. EPMC Consulting S.R.L. (lider de asociere – 50%) și S.C. Compania de 

Consultanță și Asistență Tehnică S.R.L.; 

− Servicii de realizare a documentațiilor în vederea obținerii avizului și/sau autorizației de 

gospodărire a apelor pentru obiective diverse:  

• Barajul și lacul de acumulare Avrig  

• Barajul și lacul de acumulare Arpașu  

• Barajul și lacul de acumulare Scoreiu 

• Barajul și lacul de acumulare Viștea  

• Lacul de acumulare Târgu Jiu 

• Lacul de acumulare Vădeni  

• Lacul de acumulare Clocotiș  

• Centrala hidroelectrică Târgu Jiu 
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• Centrala hidroelectrică Vădeni 

• Centrala Hidroelectrică Sadu V  

• Microhidrocentrala Sadu Sat 

• Centrala hidroelectrică de mică putere Gura Râului 

• Centrala hidroelectrică de mică putere Sebeș 

• Microhidrocentrala Sadu Sat – beneficiar Hidroelectrica SA  

• Depozit intermediar de combustibil ars Cernavodă 

• Documentație pentru autorizația de gospodărire ape. Etapa de funcționare – 

beneficiar Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A. 

• Amenajare platformă colectare deșeuri lemnoase, împrejmuire şi racord la 

uitilităţi – beneficiar S.C. Egger România S.R.L. 

• Platforma industrială Silcotub – beneficiar S.C. Silcotub S.A. 

− Servicii de consultanță vizând finanțarea de investiții în cadrul Proiectului “Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienți” prin Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul 

comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”- pentru accesarea finanțării în 

vederea realizării de platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd, respectiv: 

notă conceptuală, formular de finanțare, studiu de fezabilitate, studii de teren (topo, 

geotehnice), proiect tehnic (PT), detalii de execuție (DDE), documentație pentru obținerea 

autorizației de construire (DTAC), documentație tehnică pentru organizarea execuției 

lucrărilor (DTOE), documentație pentru obținerea avizelor/acordurilor, acord de mediu și 

aviz de gospodărire a apelor, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada 

execuției lucrărilor – beneficiari: Primăria orașului Iernut, județul Mureș, Primăria orașului 

Miercurea Nirajului, județul Mureș, Primăria comunei Călățele, județul Cluj, Primăria 

comunei Jucu, județul Cluj, Primăria comunei Roșia, județul Sibiu, Primăria comunei Bod, 

județul Brașov. 

În cifre, activitatea EPMC Consulting poate fi rezumată astfel: 

− a realizat servicii de asistență tehnică pentru implementarea de proiecte de mari 

dimensiuni (inclusiv proiecte majore) în domeniile: infrastructură de mediu – apă, apă 
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uzată, managementul deşeurilor, termoficare şi biodiversitate; 

− în cei 10 ani de activitate, a elaborat documentații de conformare cu cerințele de mediu 

pentru investițiile a peste 70 de companii private din diverse sectoare economice, pentru 

18 autorități publice și pentru 4 regii autonome; 

− a furnizat peste 230 sesiuni de instruire pentru mai mult de 3.600 persoane din echipele 

de implementare a proiectelor POS Mediu, pe următoarele teme: Achiziții publice; Analiza 

cost-beneficiu; Audit și managementul riscurilor; Comunicare în cadrul campaniilor de 

mediu; Comunicarea informațiilor publice; Documentații tehnice; Expert accesare fonduri 

structurale și de coeziune europene; Management de proiect; Management financiar; 

Managementul contractelor de lucrări de tip FIDIC; Managementul integrat al deșeurilor; 

Managementul timpului și stresului; Măsuri de prevenire a riscurilor la inundații; Nereguli 

și fraude în achizițiile publice; Operare instrumente IT; Protecția naturii și planuri de 

management al ariilor protejate; Sisteme de alimentare cu apă, epurarea apelor uzate și 

managementul nămolurilor. 

1.1.4 Denumirea proiectului 

Proiectul propus are denumirea “Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama 

nordică a Munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide” și prevede 

următoarele categorii de măsuri: 

− măsuri de infrastructură verde pentru protecția împotriva inundațiilor, respectiv crearea 

unor zone umede; 

− măsuri non-structurale de protecție împotriva inundațiilor, respectiv realizarea unor 

sisteme locale de monitorizare și alarmare la nivelul celor 3 cursuri de apă, menținerea 

suprafețelor de pădure la nivelul celor 3 bazine hidrografice și propunerea unor 

recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zonele de interes; 

− măsuri structurale de protecție împotriva inundațiilor propuse a fi amenajate pe cursurile 

de apă Cârțișoara, Porumbacu și Sebeș. 

Proiectul se încadrează în Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la punctul 10, lit. f) construcţia căilor 
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navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare şi lucrări 

împotriva inundaţiilor. 

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 

completările ulterioare, suprafețele acoperite de proiect fiind suprapus cu aria de protecție 

specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș. În ceea ce privește încadrarea în 

prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, proiectul propus 

intră sub incidența art. 48, la alineatul 1), al lucrărilor care se construiesc pe ape sau care au 

legătură cu apele, punctele: 

− d) construcții de apărare împotriva acțiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări și 

consolidări de maluri și albii, rectificări și reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, 

combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanți, corectări de torenți, 

desecări și asanări, alte lucrări de apărare; 

− h) plantări și defrișări de vegetație lemnoasă, perdele antierozionale și filtrante în zonele 

de protecție sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier; 

− lucrări și instalații pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată 

a calității apei. 

1.1.5 Scop și obiective 

Prezentul proiect care ca scop mărirea gradului de protecție la inundații din viituri rapide a 

populației rezidente și al celei aflate în tranziție (în activități turistice) în localitățile Sebeșu de Jos, 

Cârțișoara, Cârța, Porumbacu de Sus, Porumbacu de Jos din județul Sibiu. Proiectul are în 

vederea asigurarea populației și a imobilelor la debite cu probabilitatea de depășire de 1%, în 

conformitate cu prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de 

inundații, diminuarea pagubelor înregistrate la viituri, stoparea eroziunilor de mal provocate de 

viiturile repetate, îmbunătățirea procesului de planificare spațială și a folosinței terenului la nivelul 

bazinelor hidrografice ale râurilor Cârțișoara, Porumbacu și Sebeș și îmbunătățirea capacității 

instituționale la nivel județean și local în privința reducerii riscului la inundații. 
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Pe cele trei râuri există în momentul de faţă o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări care îşi 

îndeplinesc în mică măsură rolul pentru care au fost proiectate şi executate. Pe râul Sebeş albia 

minoră este delimitată de lucrări de consolidare a malurilor executate în secţiune tip, ziduri de 

sprijin. Zidurile de sprijin sunt executate cu fundaţie din beton ciclopian, pe care s-a executat 

elevaţia sub formă de zidărie de piatră. Deficienţa acestor lucrări este reprezentată de înălţimea 

mică, astfel încât în cazul unor viituri ce depăşesc asigurarea de 10% acestea sunt depăşite. De 

asemenea, de-a lungul albiei minore a râului Sebeş se găsesc 6 praguri cu treaptă de cădere. 

Acestea au rolul de stabilizare a patului albiei în profil longitudinal, prin micşorarea şi 

uniformizarea pantei generale a râului Sebeş. Pragurile prezintă zone degradate, lipsindu-le 

totodată construcţiile de disipare a energiei din aval, respectiv bazinul de disipare şi risberma. Se 

menţionează totodată că în cadrul localităţii Sebeşul de Jos, albia râului Sebeş este traversată 

de o serie de poduri sau punţi care în mare parte sunt subdimensionate. O problemă deosebită 

o reprezintă podul situat la ieşirea din aval a localităţii. Prin realizarea proiectului, capacitatea de 

tranzitare a debitului lichid, prin secţiunea podului, se îmbunătăţeşte. 

 

Figura 1. Harta de risc la debite cu probabilitatea de depășire de 1% Sebeșu de Jos 
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Pe râul Cârţişoara care traversează localităţile Cârţişoara (inclusiv zona din amonte-sat de 

vacanţă) şi Cârţa, se găsesc o serie de lucrări hidrotehnice precum şi de traversare. Lucrările 

hidrotehnice întâlnite sunt de tipul consolidărilor de mal în secţiune tip zid de sprijin (în amonte) 

sau în secţiune tip cu coşuri de gabioane sau anrocamente din piatră brută. Aceste lucrări de 

consolidare a malurilor albiei minore şi pe alocuri şi de apărare contra inundaţiilor sunt executate 

pe lungimi şi pe înălţimi insuficiente. O parte din acestea sunt deteriorate, fie având secţiunea 

avariată, ca urmare a tranzitului debitului solid, fie “subspălată”, ca urmare a coborârii accentuate 

a talvegului albiei minore. Lucrările de artă ce asigură traversarea râului sunt în general bine 

dimensionate, având capacitate de tranzit pentru debitul lichid. Singura zonă unde podurile sunt 

subdimensionate, este cea din amonte – Sat de vacanţă Cârţişoara. Această zonă s-a dezvoltat 

de manieră haotică, podurile situate pe drumurile de acces fiind construite cu secţiuni de scurgere 

insuficiente, constituind în permanenţă în cazul viiturilor, un element de risc major. 

 

Figura 2. Harta de risc la debite cu probabilitatea de depășire de 1% Cârțișoara 
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Pe râul Porumbacu se întâlnesc lucrări de consolidare a malurilor sub formă de secţiuni 

cu coşuri de gabioane şi ziduri de sprijin în amonte. Aceste lucrări sunt în general deteriorate şi 

sunt de înălţimi insuficiente. Pragurile existente în albia minoră sunt deteriorate şi necesită 

reabilitare. De asemenea, de-a lungul albiei minore a râului Porumbacu, în albia majoră, există 

diguri din materiale locale cu taluzul dinspre râu protejat. În urma ultimelor viituri înregistrate pe 

râul Porumbacu, digul din localitatea  Porumbacu de Sus s-a distrus, prezentând în momentul de 

faţă cinci breşe. 

Populația afectată de inundații în zona de interes a proiectului a fost estimată la 40242 

oameni afectați de efectele inundațiilor, din care direcți 2163  (462 populație rezidentă și populație 

sezonieră). Populația sezonieră a fost calculată în baza capacităților de cazare în zonele de 

vacanță – Cârțișoara și Porumbacu de Sus, la un procent de ocupare de 60% și un sejur mediu 

de 3 zile/an.  

 

Figura 3. Harta de risc la debite cu probabilitatea de depășire de 1% Porumbacu de Sus 
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Situația actuală a riscului direct la inundații pentru cele 3 cursuri de apă și severitatea 

riscului în funcție de clasa de adâncime a inundației sunt prezentate în tabelul de mai jos. Astfel, 

se consideră a fi expuse unui risc scăzut obiectivele care pot fi afectate indirect de inundații, unui 

risc moderat obiectivele care se află în interiorul limitei de inundabilitate la un eveniment cu 

probabilitatea de 1%, cu o adâncime a inundației de până la 1 m și respectiv unui risc ridicat 

obiectivele aflate în interiorul limitei de inundabilitate la un eveniment cu probabilitatea de 1%, cu 

o adâncime a inundației de peste 1 m. 

Tabel 1. Riscul actual de inundații pe râurile Sebeș, Cârțișoara și Porumbacu (conf. SF) 

Indicatori de risc 
de inundații 

Unitate 
Zona cu risc potențial 
semnificativ de 
inundații Sebeș 

Zona cu risc potențial 
semnificativ de 
inundații Cârțișoara 

Zona cu risc potențial 
semnificativ de 
inundații Porumbacu 

Proprietăți expuse 
riscului 

Nr. 
proprietăți 

22 127 115 

Risc ridicat 

% 

 3,42%  

Risc moderat 100% 96,58% 100% 

Risc scăzut    

Populația expusă 
riscului 

Nr. 54 59897 6240 

Risc ridicat 

% 

 3,42%  

Risc moderat  96,58%  

Risc scăzut    

Suprafața 
terenurilor agricole 
aflate in pericol 

Ha 14,93 100,81 52,5 

Risc ridicat 

% 

 3,42%  

Risc moderat 100% 96,58% 100% 

Risc scăzut    

Lungime de 
infrastructuri de 
transporturi la risc 

M 559,84 6567 7,22 

Linii electrice M 221,97 2617,68 0 

Stații de epurare 
ape uzate și stații de 
pompare 

Nr. 0 0 0 

Priza de apa Nr. 0 0 0 
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Indicatori de risc 
de inundații 

Unitate 
Zona cu risc potențial 
semnificativ de 
inundații Sebeș 

Zona cu risc potențial 
semnificativ de 
inundații Cârțișoara 

Zona cu risc potențial 
semnificativ de 
inundații Porumbacu 

Bunuri aparținând 
patrimoniului 
cultural in pericol 

Nr. Prop 0 0 0 

  

Prin realizarea lucrărilor proiectate, localităţile de pe cele trei râuri, vor fi puse în siguranţă 

pentru viituri cu probabilităţi de depăşire de 1%.  

Lucrările propuse prin proiect sunt de asemenea în conformitate cu prevederile Planului 

pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Olt. În 

raport cu prevederile Directivei privind Evaluarea și Gestionarea Riscului la Inundații 

(2007/60/CE), s-a stabilit pentru componentele aferente cursului Porumbacu și afluenților săi grad 

de prioritizare mare. 

Conform “Studiului de evaluare a vulnerabilității și riscului la schimbările climatice” elaborat 

de către JBA Consult Europe pentru proiectul propus, principalele evenimente climatice la care 

este vulnerabilă zona proiectului în următoarele decenii sunt precipitațiile extreme, inundațiile, 

procesele de eroziune/depunere, alunecările de teren și cutremurele. Lucrările propuse în cadrul 

proiectului reprezintă măsuri de adaptare la fenomenele climatice de risc la care este expusă 

zona proiectului propus.  

1.1.6 Mod de abordare 

În conturarea soluției propuse spre amenajare s-a pornit de la studierea situației existente 

în zona de interes, au fost identificate vulnerabilitățile sistemului actual de protecție la producerea 

unor fenomene ce depășesc probabilitatea de 1% și au fost propuse măsuri de reducere a riscului 

la inundații. Soluțiile de amenajare propuse au fost fundamentate în baza Planului de 

Management al Riscului la Inundații al bazinului hidrografic Olt, precum și a Planului pentru 

Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inudațiilor, prin intermediul cărora au fost 

identificate zonele expuse unui risc semnificativ de producere a inundațiilor, precum și o serie de 
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măsuri considerate a fi necesare în vederea reducerii riscului de inundații din viituri rapide în zona 

studiată. 

Pornind de la aceste măsuri, au fost propuse mai multe opțiuni de amenajare, supuse unei 

analize multicriteriale. În urma analizei din punct de vedere tehnic, al efectelor sociale asociate, 

al potențialului impact asupra mediului și nu în ultimul rând al costurilor financiare asociate, a fost 

identificată soluția optimă de amenajare, care face obiectul prezentei documentații. 

 

Figura 4. Eficacitatea tipurilor de măsuri de protecție în raport cu vitezele cursurilor de apă 
(după Green approaches in river engineering. Supporting implementation to Green Infrastructure,2017) 
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1.2 AMPLASAMENTUL PROIECTULUI 

Proiectul propus se desfășoară în zona piemontului Munților Făgăraș, pe cursurile de apă 

Cârțișoara, Porumbacu și Sebeș, pe suprafața a 4 unități administrativ-teritoriale, respectiv 

comunele Cârțișoara, Cârța, Porumbacu de Jos și Turnu Roșu, conform certificatului de urbanism 

(Anexa nr. 2) aferent proiectului și planului de încadrare în zonă din Figura 1. Amplasamentul 

lucrărilor propuse se află la distanță foarte mare de granițele Statului Român, respectiv la 210 km 

în linie dreaptă față de frontiera de sud cu Bulgaria, 215 km în linie dreaptă față de granița de est 

cu Moldova, 220 km față de granița de nord cu Ucraina, 185 km în linie dreaptă față de granița 

de sud-vest cu Serbia și respectiv la 250 km față de granița de vest cu Ungaria, prin urmare 

proiectul nu prezintă un potențial impact în context transfrontalier. 

Lucrările proiectate sunt situate în albia minoră sau majoră a râurilor Sebeş, Porumbacu 

şi Cârţişoara, toţi trei afluenţi de stânga ai râului Olt. Accesul în zonă este asigurat de DN1 Braşov-

Sibiu, prin DJ 105J pentru  localitatea Porumbacu de Sus, respectiv prin DN 7C şi DJ 105D pentru 

localităţile Cârţişoara şi Cârţa şi prin DJ 105G, respectiv DC 59 pentru localitatea Sebeşul de Jos. 

 

Figura 5. Plan de încadrare în zonă a proiectului propus (după: http://pe-harta.ro/Sibiu/) 

http://pe-harta.ro/Sibiu/
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Amplasamentele aferente celor 3 cursuri de apă prezintă atât similarități, cât și deosebiri, 

astfel încât lucrările propuse la nivelul acestora sunt diferite și în concordanță cu specificul local.  

Râul Sebeș 

Malurile râului Sebeş sunt în general asimetrice, având înălţimi variabile de 2,00 - 4,00 m 

în amonte (chiar mai mari atunci când malul drept se confundă cu versantul – către limita amonte 

a lucrării), respectiv de 0,80 – 2,00 m în aval. Asimetria malurilor face ca și în amonte, în unele 

zone înălțimea malurilor să scadă sub 1,50 m. Localitatea Sebeșu de Jos este desfășurată de-a 

lungul cursului de apă Sebeș, cu o dezvoltare asimetrică a spațiului construit, pe cele două maluri 

ale Sebeșului; mai exact, pe malul drept intravilanul se întinde pe lungime de 1,6 km, față de 

malul stâng, care prezintă construcții doar pe aproximativ 600 m de-a lungul cursului de apă. 

Spațiul construit prezintă un caracter compact și este desfășurat până în proximitatea albiei 

cursului de apă. În zonele în care intravilanul este desfășurat pe ambele părți ale cursului de apă, 

în vederea asigurării protecției populației imobilelor și populației la producerea fenomenelor de 

risc, au fost realizate în trecut lucrări de protecție în albie, sub forma zidurilor de sprijin, momentan 

aflate în diferite stadii de degradare și depășite din punctul de vedere al cerințelor de protecție 

împotriva inundațiilor. Au fost identificate ziduri de sprijin din piatră spartă – pereu din beton – 

parțial colmatate sau afuiate, protecții de mal din gabioane, praguri din beton afuiate, parțial 

deteriorate (ex. – pragurile din aval de podul RV1). Adesea, mai ales în zona din amonte, gardurile 

gospodăriilor ating linia malurilor. Lucrările care fac obiectul prezentului proiect sunt propuse în 

acest sector al cursului de apă, în care zona construită este desfășurată pe ambele maluri ale 

cursului de apă și care prezintă o vulnerabilitate ridicată la producerea inundațiilor din viituri 

rapide. Concentrarea spațiului construit în imediata proximitate a cursului de apă limitează 

considerabil paleta de soluții de protecție disponibile. Procesele geomorfologice active din zona 

studiată sunt cele de eroziune în suprafață, șiroiri, eroziune liniară, fenomene de torențialitate și 

alunecări de teren la nivelul zonei de versanți și respectiv eroziune liniară în zona în care roca de 

bază apare în patul albiei, eroziuni laterale care provoacă prăbușiri ale malurilor și degradarea 

lucrărilor de protecție, precum și aluvionări, colmatări, aglomerări de blocuri și agabariți în albia 

minoră care provoacă concentrarea liniilor de curent către unul dintre maluri.  
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Râul Cârțișoara 

Malurile r. Cârţişoara sunt abrupte, relativ simetrice, au înălţimi relativ reduse în arealul 

cercetat – 1-2 m şi nu pot fi individualizate în unele zone, în cadrul albiei majore. În aval de 

traversarea DN1, pe o porţiune, malul stâng are înălţimi de 6 – 7 m spre deosebire de malul drept 

care are înǎlţimi de cca. 2 m. O situaţie asemănătoare se întâlnește în zona stâncoasă din amonte 

unde malul drept are înǎlţimi de 3,00 – 4,50 m. Albia minoră are deschideri variabile de 10 – 20 

m în general, mai reduse în amonte în zona montană a lucrărilor proiectate și mai mari, care ating 

35 – 50 m în zonele unor confluente sau aval de unele praguri submerse. În zonă au existat tăieri 

de cot, praguri şi protecţii de mal, actualmente rupte, avariate şi dislocate. Procesele 

geomorfologice active în zona cercetată sunt eroziunile în suprafață, șiroirile, eroziunea liniară, 

fenomene de torențialitate și alunecări de teren la nivelul versanților și eroziunea liniară, laterală 

și aluvionările intense, periodice, la nivelul șesului aluvial 

Localitatea Cârțișoara prezintă o dezvoltare simetrică a spațiului construit pe cele două 

maluri ale cursului de apă Cârțișoara. Zona construită din localitatea Cârțișoara prezintă un 

caracter relativ compact cu un procent de ocupare a terenului ceva mai redus față de cel din 

Sebeșu de Jos, proprietățile fiind situate în medie la o distanță mai mare de mal, cuprinsă între 

30 m și 60 m, zona prezentând și o oarecare pretabilitate la adoptarea unor măsuri de protecție 

cu lucrări semi-rigide, cu un grad mai ridicat de flexibilitate decât zidurile de sprijin. Zonele 

vulnerabile la producerea fenomenelor de inundații sunt în cea mai mare parte situate pe malul 

stâng al Cârțișoarei, prin urmare aproape în totalitate volumul de lucrări va fi concentrat în această 

zonă. Astfel, se va închide linia de apărare existentă prin realizarea unor lucrări de îndiguire, iar 

acolo unde malul prezintă semne de eroziune activă, vor fi realizate lucrări de consolidare a 

acestuia cu gabioane vegetate. Închiderea liniei de apărare va fi realizată folosindu-se și 

structurile existente (drum de pământ). 

Localitatea Cârța, situată în aval de Cârțișoara, este situată pe malul drept al Cârțișoarei, 

imediat în amonte de confluența acesteia cu Oltul. În vederea asigurării protecției la inundații cu 

probabilitatea de producere de 1% au fost propuse lucrări de închidere a liniei de apărare 

existente pe malul drept și consolidarea malurilor prin gabioane vegetate. 

Râul Porumbacu 



 

28 

 

Malurile râului Porumbacu sunt abrupte, relativ simetrice, cu înălțimi relativ reduse în zona 

studiată – 1-2 m și nu pot individualizate în unele zone, în cadrul albiei majore. Albia minoră are 

deschideri variabile, de 15-70 m. Procesele geomorfologice active în zona cercetată sunt 

eroziunea în suprafață, șiroirile, eroziunea liniară, fenomenele de torențialitate, alunecările de 

teren la nivelul versanților și respectiv eroziunea liniară, eroziunea laterală și aluvionările intense, 

periodice 

De manieră similară Cârțișoarei, localitatea Porumbacu de Sus se desfășoară relativ 

simetric pe cele două maluri ale cursului de apă Porumbacu, pe o lungime de aproximativ 1,3 km. 

Zona construită prezintă un procent de ocupare a terenurilor moderat. Sub aspectul poziționării 

față de cursul de apă, jumătatea din amonte a intravilanului prezintă suprafețe construite până în 

imediata apropiere a malul cursului de apă, în timp ce în porțiunea dinspre aval suprafața 

construită e la distanțe de la 20 m până la 200 m față de cursul de apă.  

Între cele două localități este o suprafață de aproximativ 111 ha care se inundă în mod 

natural la debite cu probabilitatea de producere de 1%. Această zonă este propusă spre 

reglementare ca zonă umedă/zonă inundabilă, în scopul menținerii funcționalității naturale a 

acesteia. 

Cursul de apă Porumbacu este parțial amenajat la nivelul localității, atât prin lucrări de 

protecție a malurilor, cât și prin diguri. Viiturile rapide produse pe cursul de apă au provocat breșe 

în linia de apărare existentă. Prin proiectul propus se are în vedere închiderea breșelor din linia 

de apărare și ridicarea cotei lucrărilor existente în vederea asigurării protecției la evenimente cu 

probabilitatea de producere de 1%. 

Porumbacu de Jos este dezvoltat în proporție de peste 90% pe malul drept al cursului de 

apă Porumbacu, în amonte de confluența acestuia cu Oltul. Intravilanul de pe malul drept al 

cursului de apă este actualmente protejat printr-un dig, care însă nu asigură protecția întregii 

comunități. În zonele cu eroziune activă, pe secțiunile unde sunt realizate construcții chiar în 

imediata proximitate a cursului de apă, malurile sunt protejate prin lucrări de consolidare cu 

gabioane, actualmente parțial vegetate.  

Având în vedere natura și scopul lucrărilor propuse prin proiect, amplasamentul proiectului 

este reprezentat de zona de maluri și de albie a cursurilor de apă anterior prezentate. Suprafețele 
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ocupate permanent de proiect sunt cele aferente amprizelor lucrărilor, iar suprafețele ocupate 

temporar sunt cele necesare organizărilor de șantier și cele acoperite de fronturile de lucru.  

În cele ce urmează sunt prezentate imagini ale amplasamentelor asupra cărora se va 

interveni cu lucrările propuse. Acestea reflectă starea actuală a amplasamentelor și justifică 

necesitatea lucrărilor propuse: 

Tabel 2. Fotografii ale amplasamentelor propuse pentru lucrări 

Fotografii ale amplasamentelor propuse pentru lucrări 

Râul Sebeș 
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Fotografii ale amplasamentelor propuse pentru lucrări 

 
Râul Cârțișoara 

 
Râul Porumbacu 
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Fotografii ale amplasamentelor propuse pentru lucrări 
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În planurile de situație ale proiectului anexate prezentului document este prezentată 

distribuția lucrărilor (Anexa nr. 3). Totodată, în secțiunile tip ale lucrărilor propuse este evidențiată 

ampriza și structura lucrărilor propuse (Anexa nr. 4). Inventarul terenurilor ocupate temporar și 

definitiv în cadrul proiectului este prezentat în cadrul secțiunii 1.3.  

1.3 CARACTERISTICILE FIZICE ALE PROIECTULUI, INCLUSIV A LUCRĂRILOR DE 

DEMOLARE 

În cadrul acestei secțiuni sunt prezentate lucrările propuse prin proiect. Odată realizate, 

lucrările propuse prin proiect vor lua forma unor elemente de infrastructură specifică protecției 

împotriva inundațiilor, respectiv consolidări de maluri, diguri, ziduri de sprijin, praguri de fund, dar 

și măsuri verzi cu rol de protecție împotriva inundațiilor sub unor zone umede reglementate și a 

unor scări de pești. 

Lucrările propuse la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale sunt prezentate din 

amonte spre aval, în tabelul de mai jos: 

Tabel 3. Lista lucrărilor propuse pe cele 3 cursuri de apă din amonte spre aval 

Nr. 
crt 

Unitate 
administrativ-

teritorială 
Tip lucrare Capacitate totală 

Lucrări pe cursul de apă Sebeș din amonte spre aval 

1. Comuna Turnu 
Roșu 

Consolidare mal stâng (ST1) 168 m 

Consolidare mal drept (ST1) 168 m 

Consolidare mal drept (ST1) 272 m 

Consolidare mal stâng (ST1) 272 m 

Consolidare mal drept (ST1) 20 m 

Consolidare mal stâng (ST1) 36 m 

Consolidare mal drept (ST14) 33 m 

Consolidare mal stâng (ST14) 23 m 

Praguri de fund 7 buc 

Dezafectarea unui prag de cădere existent  

Lucrări de consolidare structură pod 1 buc 

Refacerea pragurilor de cădere existente și 
amenajarea unor scări de pești 

4 buc 

Lucrări pe cursul de apă Cârțișoara din amonte spre aval 

  Supraînălțare mal stâng 210 m, h=1,5 m 

Consolidare mal stâng cu supraînălțarea malului 
(secțiune tip VIII) 

200 m, h=3,0 m 
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Nr. 
crt 

Unitate 
administrativ-

teritorială 
Tip lucrare Capacitate totală 

Dig mal stâng (secțiune tip VII) 655 m, h=1,5 m 

Consolidare mal drept (secțiune tip III) 60 m, h=2,5 m 

Consolidare mal stâng (secțiune tip III) 370 m, h=2,5 m 

Consolidare mal stâng (secțiune tip III) 85 m, h=2,5 m 

Dig mal stâng (secțiune tip VII) 300 m, h=1,5 m 

Consolidare mal stâng (secțiune tip III) 70 m, h=2,5 m 

Dig mal stâng(secțiune tip VII) 410 m, h=1,5 m 

Consolidare mal drept (secțiune tip III) 224 m, h=3,0 m 

Consolidare mal stâng (secțiune tip III) 377 m, h=3,0 m 

Consolidare mal râul Seaca, (secțiune tip III) 240 m, h=2,5 m 

Supraînălțare mal râul Seaca 240 m 

Zonă umedă la limita dintre cele două comune 111,66 ha 

2. Comuna Cârța Consolidare mal stâng (secțiune tip IV) 188 m, h=2,0 m 

Consolidare mal stâng (secțiune tip II) 163 m, h=3,0 m 

Consolidare mal drept (secțiune tip IV) 300 m, h=2,0 m 

Dig mal drept (secțiune tip VII) 285 m, h=1,5 m 

Lucrări pe cursul de apă Porumbacu din amonte spre aval 

1. Comuna 
Porumbacu de 
Jos 

Prag nou de fund (P.17) 2 buc 

Supraînălțare lucrări existente mal drept (P.15) 1200 m 

Supraînălțare lucrări existente mal stâng (P.16) 1200 m 

Consolidare lucrări existente mal drept (P.13) 470 m 

Consolidare lucrări existente mal stâng (P.14) 250 m 

Consolidare lucrări existente mal stâng (P.12) 300 m 

Consolidare lucrări existente mal drept (P.11) 180 m 

Refacerea liniei de apărare (P.07) 1150 m 

Reabilitare prag de cădere (P.08) 1 buc 

Amenajare breșă existentă pentru menținere zonă 
inundabilă (P.09) 

20 m 

Consolidare dig mal drept (P.06) 1800 m 

Reprofilare albie (P.05) 1800 m 

Reabilitare prag de cădere din beton (P.04)  

Zonă umedă menținută 11 ha 

Reabilitare prag de cădere din beton (P.03)  

Reabilitare consolidare mal drept (gabioane) (P.02) 19 m 

Reabilitare consolidare mal drept (gabioane) (P.01) 37 m 

 

Râul Sebeş 

La nivelul râului Sebeș se propun lucrări de desfiinţare a unui prag cu cădere şi refacerea 

celorlalte 4 praguri cu cădere existente, la cotele inițiale pentru un debit de calcul cu probabilitatea 

de depăşire de 1%. De asemenea, se consolidează structura podului RV1. 
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Consolidările de maluri se propun a fi realizate în soluţia cu ziduri de sprijin din beton 

ciclopian, fundate cca. 1,0 m sub nivelul talvegului proiectat şi elevaţia (h= 2,5-3,5 m) din zidărie 

de piatră având cota coronamentului corespunzătoare nivelului de calcul cu asigurarea de 1% 

plus o gardă medie de 0,5 m. Consolidarea malurilor se realizează pe lungimea L= 936 m în 

secţiune tip ziduri de sprijin. Se menţionează că racordarea zidurilor de sprijin la secţiunea 

trapezoidală de terasament se realizează printr-o secţiune tip consolidare cu pereu zidit pe L = 

56 m, între profilele P4 şi P3. 

Se vor reface trei praguri cu cădere (Pg1 – Pg3) la cotele iniţiale şi se vor completa cu 

bazin disipator de energie şi rizbermă, iar pragul Pg4, situat aval de podul Rv4, se va reface cu h 

= 0,7 m pentru a permite tranzitarea debitului de calcul cu probabilitatea de depăşire de 1%, în 

secţiunea podului Rv4. Pentru stabilizarea talvegului se vor prevedea 7 bucăţi praguri de fund din 

gabioane cu dimensiunile de 1x2x3 m aşezate pe o saltea de gabioane cu dimensiunea de 

0,3x2x5 m, cu un prism de anrocamente în aval. Salteaua de gabioane şi anrocamentele se vor 

funda pe un strat de geotextil, la adâncimea de 1,5 m sub nivelul talvegului. Ca urmare a coborârii 

pantei talvegului proiectat, este necesară consolidarea infrastructurii podului RV1. 

Materialul rezultat din excavarea malurilor și a albiei minore pentru fundarea lucrărilor se 

foloseşte în spatele lucrărilor de costrucţii, pentru ridicarea cotei malului şi o parte (excedentul) 

se transportă în aval pe malul drept, unde pe o lungime de cca. 206 m se va supraînălţa cota 

existentă a malului printr-o sistematizare de terasament. 

Râu Cârţişoara 

În vederea apărării împotriva inundaţiilor a intravilanelor localităţilor Cârţişoara şi Cârţa s-

au proiectat diguri în lungime totală de L = 1.650 m (1.365 m în Cârţişoara şi 285 m în Cârţa). Cu 

acelaşi rol de apărare împotriva inundaţiilor sunt şi supraînălţările de maluri practicate pe râul 

Seaca pe 240 m şi respectiv pe râul Cârţişoara pe 210 m. Pentru consolidarea terasamentelor 

de la aceste supraînălţări s-au folosit consolidări de mal în secţiune tip cu coşuri de gabioane, cu 

dimensiunile 2x1x3 m, 1,5x1,0x3 m, 1x1x3 m aşezate pe o saltea de gabioane cu grosimea de 

0,30 m, fundată sub cota talvegului proiectat. Consolidările de mal au o lungime totală de 2.277 

ml, în secţiune coşuri de gabioane. 
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În momentul în care se realizează excavaţiile pentru pozarea lucrărilor de construcţii se 

realizează practic şi excavaţiile de recalibrare albie minoră. In general aceste excavaţii se practică 

pe lungimile aferente construcţiilor plus racordurilor amonte şi aval care se fac pentru aducerea 

la secţiunile de terasamente existente.  

O măsură verde propusă este cea de reglementare a unei zone naturale umede 

(inundabile) cu o suprafață de 1.116.645,47 mp = 111,66 ha. În zona adiacentă albiei minore vor 

fi realizate terasamente. 

Alternativele 1 și 2 ale proiectului prevedeau realizarea unor lucrări în zona satului de 

vacanță, sub forma a 70 de praguri de fund însoțite de lucrări de consolidare a malurilor, într-un 

areal cu grad de naturalitate ridicat, dar cu imobile construite în zona inundabilă, pe malul cursului 

de apă, uneori până în albie. Datorită potențialului impact asociat acestor alternative asupra stării 

corpurilor de apă și a constrângerilor legate de protecția mediului, având în vedere suprapunerea 

cu un sit Natura 2000, s-a renunțat la aceste lucrări, cu următoarele condiții:  

− interzicerea construirii în zone inundabile, respectarea acestei restricții de către toate UAT-

urile la eliberarea autorizaţiilor de construire; 

− interzicerea construirii de poduri, podeţe pentru crearea de accese în astfel de zone. În 

acest fel se evită obligația autorităţilor de a construi infrastructură rutieră în spaţii limitate, 

înguste, greu accesibile, cu costuri suplimentare mari. 

Râul Porumbacu 

In cadrul acestui obiect lucrările proiectate constau din: 

− realizarea închiderii breșelor, refacerea liniei de diguri de apărare a localităţii Porumbacu 

de Jos (măsură structurală). Aceasta refacere a liniei de apărare este necesară a se 

efectua pe o lungime de 1150 m. Se va amenaja o breșă existentă în varianta unui 

deversor cu cotă creastă deversor pentru nivelul corespunzător debitului cu probabilitatea 

de depășire de 5% și un debit maxim la cota de 1% de 35 m3/s; 

− consolidarea digurilor de apărare, pe o lungime de 1200 m în dreptul localității Porumbacu 

de Jos, respectiv consolidare și supraînălțare L=2400 m în dreptul localității Porumbacu 

de Sus. Modalitatea de protejare a taluzului digului dinspre apă reprezintă o soluţie verde 

combinată cu una structurală gri şi anume saltele geocompozite antierozionale, peste care 
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se pozează pământ vegetal care se înierbează. Aceste saltele reprezintă un sistem de 

prevenire și control al eroziunii pantelor, alcătuit din trei rețele suprapuse din poliester, cu 

o înaltă rezistență la rupere și nivel redus de deformare, astfel încât să se obțină o 

configurație tridimensională volumetrică:  

o rețea de bază din PP, cu ochiuri pătrate, cu rol de rezistență; 

o rețea de PEHD, cu ochiuri romboidale, peste cea de bază; 

o a doua rețea de PEHD, cu ochiuri romboidale, prinsă de prima, astfel încât să 

formeze onduleuri (valuri). Cele două rețele romboidale au rolul de fixare a solului 

vegetal însămânțat.  

o Salteaua formează un strat dens, care previne erodarea suplimentară a solului și 

ajută rădăcinile să se fixeze. Rețeaua ondulată este o plasă volumetrică, care 

prezintă cavități, în care se pot adăuga cantități suplimentare de pământ; 

Sunt necesare măsuri de reabilitare a consolidarii existente deteriorate în intravilanul 

localităţii Porumbacu de Jos aval de podul Rv2 (DN1), având lungimea L=300 m, fiind alcătuită 

din cutii de gabioane cu dimensiunea 1mx1mx3m şi 1,5mx1mx3m aşezate pe o saltea de 

gabioane cu dimensiunea 0,3mx2mx4m. În spatele gabioanelor s-a pozat un geotextil. 

− reprofilarea albiei pe o lungime de 1800 m, materialul rezultat din reprofilare va fi utilizat 

pentru umpluturi în spatele digului; 

− reabilitarea pragurilor existente deteriorate si realizarea a 2 noi praguri de fund.  

Pragurile noi se vor executa în soluţia utilizării materialelor locale (fascine, anrocamente) 

si beton ciclopian. Pragurile vor avea in general o înălţime variabilă de 0,5 m- maxim 1 m. Se va 

realiza scară de pești la fiecare prag mai înalt de 30 cm, pentru asigurarea conectivității 

longitudinale a râului Porumbacu. 

Pragurile cu efect maxim de împiedicare a mișcării aluviunilor, în special grosiere, de fund, 

sunt cele îngropate sau înalte de cel mult 30 cm deasupra talvegului, soluție în care nu sunt 

necesare scări de pești. De asemenea, trebuie cunoscut că zona vulnerabila a unui prag este la 

încastrarea pragului în mal. Din acest motiv trebuie ca pragul să aibă corp comun cu consolidarea 

malului amonte și aval de prag la încastrarea pragului. Inexistența consolidării la încastrare, poate 

permite curentului de apă să pătrundă prin spatele capătului pragului și apoi ruperea acestuia.  
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Zona umedă va fi cu o suprafață de circa 11 ha, folosință pășune, în administrarea 

Primăriei Porumbacu de Jos. Din calculele de infiltrații s-a constatat o alimentare a freaticului în 

timpul inundațiilor pentru debite mai mari de 5% (debitul cu probabilitatea de depășire de 5%), 

dar cu o stagnare a apei pe o durată mare. Pentru drenare, în cazul stagnării apei pentru o 

perioadă mai mare de 20 ore, se va realiza un nod hidrotehnic simplu, format din tuburi PAFSIN, 

echipate cu clapete unisens.  

Lucrările hidrotehnice prevăzute în acest proiect implică în primul rând volume importante 

de terasamente, atât în ceea ce privește punerea în opera cât și mișcarea și transportul unor 

mase importante de pământ.  

Acest proiect este de natură tehnologică prin esență lui, astfel încât implică o foarte bună 

organizare în ceea ce privește începerea, finalizarea și alternanța etapelor de execuție. Lucrările 

de execuție pentru materializarea în teren a construcțiilor vor fi realizate din aval spre amonte. 

Ampriza lucrărilor va fi pregătită după cum urmează: 

− curățarea zonei; 

− decopertarea stratului vegetal de pe taluz (unde este cazul) și de pe mal și strângerea 

pământului vegetal în deponii; 

− excavarea mecanică a tranșeei pentru pozarea lucrării; 

− excavarea mecanică prin pozarea construcțiilor se va realiza cu taluzuri de 1:1,067. 

Datorită acceselor limitate este posibil ca înaintarea utilajelor să se facă prin albie, drept 

pentru care o parte din materialul excavat se folosește pentru realizarea unor batardouri 

longitudinale pentru consolidări și respectiv transversale pe albie pentru praguri, căderi și 

consolidare pod; 

− săpătura manuală a fost prevăzută în proporție ridicată datorită condițiilor de lucru, atât 

simplă, cât și cu sprijiniri;  

− săpătura mecanică inițială se va opri cu cca. 10 cm înainte de cota de fundare proiectată 

a zidurilor de sprijin, urmând ca panta pentru talpa de fundație să fie excavată manual. 

Eventualele corecturi ale înclinării se pot realiza și din stratele de piatră spartă și respectiv 

beton de egalizare; 

− taluzurile săpăturilor spre aval se vor executa cu un taluz de 1:1, pentru siguranță; 
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− suprafețele ajunse la cota de fundare din proiect vor fi acoperite cât mai repede cu stratul 

de piatră spartă compactată, beton de egalizare de clasa C 8/10 sau se vor poza saltelele 

din gabioane, pentru a evita suprinderea terasamentelor de apele din precipitații. 

Umpluturile ce se vor realiza sunt de mică anvergură, dar foarte importante pentru 

stabilitatea malurilor. Aceste umpluturi se vor realiza manual la început, treptat, după cofrarea 

betoanelor, execuția zidăriei, execuția coșurilor din gabioane. Pentru materialul de umplutură se 

va folosi materialul excavat care va trebui să nu cuprindă resturi vegetale sau de altă natură 

(resturi de beton, fier beton, piatră, etc.), conform STAS 7107/1-76. Umplutura se va realiza în 

straturi de maxim 20 cm grosime. 

În cazul lucrărilor executate pe Sebeș, pentru materialul ce va fi folosit în umpluturi se va 

efectua o analiză Proctor normal (STAS 1913/13-85), urmând a se determina greutatea 

volumetrică uscată, naturală și umiditatea. Din aceste analize care se vor face pentru fiecare 

pământ în parte dacă acesta diferă se vor determina umiditatea optimă de compactare și lucrul 

mecanic necesar pentru atingerea unui grad de compactare de minim 92% și mediu de 95%. 

Umiditatea optimă de compactare poate varia într-o marjă de ± 5%, față de cea obținută prin 

analiza Proctor. Probele de verificare a gradului de compactare se vor efectua câte una la 100 m 

la fiecare strat de 1,0 m compactat. 

La lucrǎrile de terasamente de la protecţie taluz (secţiune tip III), vor fi executate excavaţia 

mecanicǎ, excavaţia pentru grindă, turnarea betonului, finisarea taluzelor, aşternerea materialului 

geotextil de 600 g/mp, stratului drenant din balast, hârtia biodegradabilǎ şi execuţia pereului din 

piatră. La zona malului mai înalt decât construcţia, se va taluza, se aşterne un strat de 10 cm de 

pǎmânt vegetal, strat ce se va înierba (aval Sebeș – pereu zidit pe grindă). 

La lucrările de consolidare cu ziduri sau cu gabioane se vor executa lucrări de protecţii din 

batardouri, din materialul excavat, firul de apă deviindu-se spre malul opus. De asemenea, pentru 

zidurile de sprijin au fost prinse şi ore de epuisment. Pentru lucrările transversale pe albie se vor 

executa batardouri transversale pe albie şi devierea apelor se face printr-o conductă metalică de 

1.000 mm diametrul. La aceste lucrări se poate lucra şi pe cca. jumătate de secţiune, curentul 

apei fiind deviat pe jumătatea cealaltă şi apoi execuţia se mută pe partea cealaltă. Nu se vor 
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executa lucrări de terasamente în avans, pe alte tronsoane decât pe cele pe care se pozează 

lucrările de construcţii. 

Dezafectarea lucrărilor existente va fi realizată atât prin mijloace mecanice, cât și mijloace 

manuale, materialele rezultate fiind sortare, parțial refolosite în cadrul lucrărilor. Materialele 

recuperate vor fi direcționate în scopul valorificării lor, iar deșeurile rezultate vor fi colectate și 

eliminate conform prevederilor din secțiunea 1.8. 

Situația ocupării terenurilor la nivelul amplasamentelor propuse pentru realizarea 

proiectului propus este prezentată în cele ce urmează: 

− Sebeșu de Jos – 2292,2 mp ocupați permanent, respectiv 300 mp ocupați temporar cu 

organizarea de șantier; 

− Cârțișoara – 14490 mp ocupați permanent, respectiv 300 mp ocupați temporar cu 

organizarea de șantier; 

− Cârțișoara, zona Seaca – 2640 mp ocupați permanent; 

− Cârța – 4395 mp ocupați permanent; 

− Porumbacu de Sus – 26305 mp ocupați permanent; 

− Porumbacu de Jos – 41730 mp ocupați permanent, respectiv 300 mp ocupați temporar cu 

organizarea de șantier. 

Secțiunile tip ale lucrărilor propuse în cadrul proiectului propus sunt prezentate în cadrul 

Anexei nr. 3 a raportului privind impactul asupra mediului. 

1.4 DURATA CONSTRUCȚIEI, FUNCȚIONĂRII ȘI DEZAFECTĂRII PROIECTULUI ȘI 

EȘALONAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PROPUS 

Faza de construcție a proiectului propus este estimată a se desfășura pe o perioadă de 24 

de luni, în afara perioadelor de ape mari și îngheț, în condițiile în care lucrările se desfășoară 

concomitent pe cele 3 cursuri de apă. Lucrările aflate pe sectoarele din arii naturale protejate vor 

fi realizate în afara perioadelor de maximă vulnerabilitate a speciilor și habitatelor de interes 

comunitar, conform recomandărilor din capitolul 7 al prezentei documentații.  
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Tabel 4. Planul de execuție a lucrărilor propuse 

Lucrări Anul I Anul II 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV 

Organizare șantier         

Sebeș         

Cârțișoara         

Porumbacu         

 

În perioada de funcționare, exploatarea și întreținerea lucrărilor structurale și non-

structurate realizate prin proiect vor fi efectuate de către Administrația Bazinală Olt și se va realiza 

prin structurile sale specializate de funcționare: Compartimentul de Apărare împotriva Inundațiilor, 

Serviciul Prognoză Bazinală, Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul Administrației Bazinale de Apă 

Olt, precum și Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu. 

Dacă pe durata funcționării lucrărilor, de peste 30 de ani, sunt semnalate procese de 

degradare sau semne de uzură, vor fi făcute demersuri în vederea restaurării lor, astfel încât 

eventualul impact al degradării lor asupra factorilor de mediu să fie prevenit sau remediat.  

1.5 DOCUMENTELE/ ACTELE DE REGLEMENTARE EXISTENTE PRIVIND PLANIFICAREA 

/ AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI 

Principalele instrumente de reglementare a planificării și amenajării teritoriului în zona 

amplasamentului lucrărilor sunt următoarele: 

− Plan Urbanistic General al comunei Turnu Roșu; 

− Plan Urbanistic General al comunei Cârțișoara; 

− Plan Urbanistic General al comunei Cârța; 

− Plan Urbanistic General al comunei Porumbacu de Jos. 

La acestea se adaugă Strategia de dezvoltare a comunei Turnu Roșu, județul Sibiu pentru 

perioada 2015-2020, ca stabilește direcțiile de dezvoltare a comunei Turnu Roșu pentru perioada 

respectivă. 
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1.6 MODALITATEA DE CONECTARE LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ 

Lucrările propuse sunt complementare infrastructurii existente de protecție împotriva 

inundațiilor. Odată realizate lucrările propuse, nu este necesară racordarea acestora la utilități.  

1.7 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ETAPEI DE REALIZARE ȘI DE FUNCȚIONARE 

A PROIECTULUI 

În cadrul aceste secțiuni sunt prezentate informații cu privire la caracteristicile etapei de 

realizare a proiectului propus și cu privire la caracteristicile etapei de funcționare. Având în vedere 

natura proiectului, perioada de funcționare nu asociază desfășurarea unor procese tehnologice. 

1.7.1 Caracteristicile etapei de realizare a proiectului propus 

Lucrări necesare organizării de șantier 

Pe perioada de desfăşurare a execuţiei lucrărilor este necesară realizarea unor organizări 

de şantier, unde se vor depozita materialele necesare execuţiei lucrărilor, deşeurile rezultate din 

execuţie şi unde vor fi amplasate containerul mobil pentru vestiar, containerul pentru portar, 

punctul PSI. La nivelul organizărilor de şantier va fi amenajată o zonă pentru gararea 

autovehiculelor şi utilajelor folosite la execuţia lucrărilor şi vor fi amplasate grupuri sanitare cu 

toalete ecologice.  

La stabilirea locațiilor organizărilor de șantier se va avea în vedere reducerea la minimum 

a necesarului de suprafețe acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării 

planului de execuție a proiectului, dirijarea și concentrarea activității în perimetrul vizat și utilizarea 

unor suprafețe minime ocupate cu depozitări. Pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect vor 

fi amenajate 3 organizări de șantier a câte 300 mp, aferente fiecăruia din cele 3 cursuri principale 

de apă. Acestea vor fi poziționate cât mai aproape de centrul de greutate al lucrărilor propuse; 

alegerea precisă a locațiilor organizărilor de șantier depinde de disponibilitatea terenurilor la 

nivelul administrațiilor locale. La întocmirea documentației tehnice privind organizarea execuției 

se va avea în vedere ca organizările de șantier să fie amenajate pe terenuri neproductive și fără 

valoare ecologică, în zona de intravilan sau la limita intravilanului, de preferat pe suprafețe de 
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teren care au mai servit acestui scop și anterior. Localizarea organizărilor de şantier va fi stabilită 

prin documentaţia tehnică de organizare a execuţiei, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. Amplasamentele acestora vor fi avizate de către autorităţile publice locale, înainte ca 

lucrările să fie demarate și vor îndeplini cerințele prezentate în cadrul secțiunii anterioare.  

Pentru amenajarea organizărilor de șantier, se va decoperta stratul vegetal pe suprafaţa 

aferentă, după care se va aşterne un strat de balast. Incinta amenajată va fi împrejmuită pe durata 

execuţiei lucrărilor. Pentru accesul la amplasamentele organizărilor de șantier se vor utiliza strict 

căile de acces existente și nu vor fi realizare accese suplimentare în organizările de șantier și în 

zonele de lucru. La nivelul organizărilor de șantier nu vor fi stocate materiale combustibili, uleiuri 

și alte materiale cu caracter periculos. 

Materii prime și auxiliare folosite la realizarea proiectului propus 

Morfologia cursurilor de apă și condițiile de scurgere a acestora, în special viteza la viituri, 

impun ca soluții de protecție măsurile de tip structural. Astfel, materialele folosite la realizarea 

lucrărilor propuse sunt pe de o parte cele de tip natural, respectiv nisip, balast, pietriș, piatră 

spartă, anrocamente și pământuri vegetale și de tip artificial. Materialele de tip artificial folosite 

sunt: gabioanele, betonul, betonul ciclopian sau geotextilul. În tabelul de mai jos este prezentată 

lista materiilor prime și a materialelor folosite pentru realizarea proiectului, precum și cantitățile 

necesare estimate. 

Tabel 5. Materii prime folosite și modul de gestionare a acestora în cadrul proiectului propus 

Nr. 
Crt. 

Materii prime și 
auxiliare 
folosite 

Mod de utilizare în 
cadrul proiectului 

Mod de depozitare a materialelor 
Cantități 
estimate 

Lucrări pe cursul de apă Sebeș 

1. Pământ pentru 
umpluturi 

Terasamente la lucrările 
de consolidare a 
malurilor 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

9416 mc 

2. Strat vegetal 
înierbat G=10 cm 

La realizarea lucrărilor 
de reprofilare a albiei 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

10780 mc 

4. Beton ciclopian 
fundație zid de 
sprijin 

La realizarea lucrărilor 
de consolidare a 
malurilor cu ziduri de 
sprijin 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

1664 mc 

5. Beton elevație 
(zidărie) 

La realizarea lucrărilor 
de consolidare a 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

2451 mc 
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Nr. 
Crt. 

Materii prime și 
auxiliare 
folosite 

Mod de utilizare în 
cadrul proiectului 

Mod de depozitare a materialelor 
Cantități 
estimate 

malurilor cu ziduri de 
sprijin 

6. Zidărie parament La realizarea lucrărilor 
de consolidare a 
malurilor cu ziduri de 
sprijin 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

176 mc 

5. Beton armat La realizarea pragurilor 
de fund 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

388 mc 

6. Geotextil  La realizarea 
consolidărilor de mal cu 
zid de sprijin și a 
pragurilor de fund 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

6270 mp 

7. Barbacane La realizarea 
consolidărilor de mal cu 
zid de sprijin și a 
pragurilor de fund 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

1321 ml 

8. Dren zid de 
sprijin 

La realizarea 
consolidărilor de mal cu 
zid de sprijin  

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

1075 mp 

9. Beton de 
egalizare 

La realizarea 
consolidărilor de mal cu 
zid de sprijin și a 
pragurilor de fund 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

596 mc 

10. Clapet DN800 La realizarea 
consolidărilor de mal cu 
zid de sprijin 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

1 buc 

11. Anrocamente La realizarea 
consolidărilor de mal cu 
zid de sprijin și a 
pragurilor de fund 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

2180 mc 

12. Dop argilă La realizarea 
consolidărilor de mal cu 
zid de sprijin 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

113 mc 

13. Gabion 2x1x3 m La realizarea pragurilor 
de fund 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

234 mc 

14. Saltea de 
gabioane 
0,3x5x2 m 

La realizarea pragurilor 
de fund 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

195 mc 

15. Strat drenant de 
15 cm 

La realizarea 
consolidărilor de mal cu 
gabioane 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

25 mc 

16. Grindă beton 
0,4x0,4 m 

La realizarea 
consolidărilor de mal cu 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

47 mc 
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Nr. 
Crt. 

Materii prime și 
auxiliare 
folosite 

Mod de utilizare în 
cadrul proiectului 

Mod de depozitare a materialelor 
Cantități 
estimate 

ziduri de sprijin și cu 
gabioane 

17. Beton 
impermeabilizare 

La realizarea pragurilor 
de fund 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

59 mc 

18. Prag din 
anrocamente 

La realizarea 
consolidării albiei în 
zona RV1 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

33 ml 

19. Batardouri 
pentru realizarea 
pragului din 
anrocamente 

La realizarea 
consolidării albiei în 
zona RV1 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

260 mc 

20. Batardouri și 
conductă de 
servitute 

La realizarea 
consolidării albiei în 
zona RV1 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

30 ml 

21. Radier beton La realizarea 
consolidării albiei în 
zona RV1 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

24 mc 

Lucrări pe cursul de apă Cârțișoara 

1. Pământ pentru 
umpluturi 

Terasamente pentru 
consolidările de mal cu 
gabioane, lucrările de 
îndiguire și supraînălțare 
a malurilor 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

38505 mc 

2. Saltea gabioane 
0,3x5x2 m 

Fundarea consolidărilor 
cu gabioane 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

3060 mc 

3. Strat vegetal 
înierbat G=10 cm 

Terasamente pentru 
consolidările de mal cu 
gabioane 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

18792 mp 

4. Gabion 1x1x3 m La realizarea 
consolidărilor de mal 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

969 mc 

5. Gabion 1x1,5x3 
m 

La realizarea 
consolidărilor de mal 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

3075 mc 

6. Gabion 1x2x3 m La realizarea 
consolidărilor de mal 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

2916 mc 

7. Gabion 1,5x2x3 
m 

La realizarea 
consolidărilor de mal 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

1773 mc 
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Nr. 
Crt. 

Materii prime și 
auxiliare 
folosite 

Mod de utilizare în 
cadrul proiectului 

Mod de depozitare a materialelor 
Cantități 
estimate 

8. Geotextil La realizarea 
consolidărilor de mal 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

6961 mp 

9. Clapet DN800 La realizarea 
consolidărilor de mal 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

4 buc 

10. Anrocamente La realizarea lucrărilor 
de îndiguire și a 
supraînălțărilor 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

3352 mc 

11. Strat drenant de 
15 cm 

La realizarea lucrărilor 
de îndiguire și a 
supraînălțărilor 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

12375 mp 

12. Grindă beton 
0,4x0,4 m 

La realizarea lucrărilor 
de îndiguire și a 
supraînălțărilor 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

264 mc 

13. Beton Impermeabilizare  - 
realizarea lucrărilor de 
îndiguire și a 
supraînălțărilor 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

67,5 mc 

14. Timpan beton Subtraversare -  
realizarea lucrărilor de 
îndiguire și a 
supraînălțărilor 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

140 mc 

15. Clapet La realizarea lucrărilor 
de îndiguire și a 
supraînălțărilor 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

14 buc 

16. Stavilă La realizarea lucrărilor 
de îndiguire și a 
supraînălțărilor 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

14 buc 

17. Tub premo 
DN800  

Subtraversare – la 
realizarea lucrărilor de 
îndiguire și a 
supraînălțărilor 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

32 buc 

18. Pământ pentru 
umpluturi dig 

La realizarea digurilor Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

25208 mc 

19. Geotextil La realizarea digurilor Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

14673 mp 

Lucrări pe cursul de apă Porumbacu 

1. Pământ pentru 
umpluturi 

Terasamente – la 
realizarea digurilor, 
refacerea liniei de 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

24090 mc 
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Nr. 
Crt. 

Materii prime și 
auxiliare 
folosite 

Mod de utilizare în 
cadrul proiectului 

Mod de depozitare a materialelor 
Cantități 
estimate 

apărare, a 
supraînălțărilor și 
consolidărilor de mal 

2. Torcret La realizarea lucrărilor 
de consolidare a 
malurilor 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

28,5 mc 

3. Gabion 1x1,2x2 
m 

La realizarea 
consolidărilor de mal 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

2280 mc 

4. Gabion 2x1x3 m La realizarea pragurilor Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

180 mc 

5. Saltea de 
gabioane 
0,3x5x2 m 

La realizarea pragurilor Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

90 mc 

6. Clapet La realizarea 
consolidărilor de mal – 
diguri 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

4 buc 

7. Tub premo DN 
800 

La realizarea 
consolidărilor de mal – 
diguri 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

32 buc 

8. Geotextil La realizarea 
consolidărilor de mal – 
diguri 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

508 mp 

9. Geomembrană 
antierozională 

La realizarea 
consolidărilor de mal – 
diguri 

Se depozitează pe amplasament în 
cadrul organizării de șantier sau se 
descarcă direct la frontul de lucru. 

4000 mp 

10. Beton ciclopian 
fundație și 
praguri îngropate 

La realizarea pragurilor Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

89 mc 

11. Beton elevație 
(zidărie) + grindă 
+ torcret 

La realizarea 
consolidărilor de mal – 
diguri 

Se descarcă direct la frontul de 
lucru. 

549 mc 

 
În ceea ce privește periculozitatea, materialele folosite la realizarea lucrărilor propuse au 

caracter nepericulos. 

Pentru realizarea lucrărilor de amenajare a albiilor, pentru lucrările aferente fiecăruia dintre 

cele 3 cursuri de apă se vor utiliza următoarele utilaje: 

− excavator; 

− încărcător frontal; 
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− autocamion; 

− autobetonieră; 

− buldozer de capacitate mică; 

− compactor – la realizarea digurilor; 

− cisternă – la realizarea digurilor. 

Energia electrică la execuția lucrărilor va fi asigurată prin generatoare electrice, nefiind 

necesară realizarea de racorduri noi. Apa potabilă asigurată va fi cea îmbuteliată, iar cea 

tehnologică va fi furnizată din surse locale. Încălzirea va fi asigurată prin radiatoare electrice. 

În perioada execuţiei lucrărilor, se vor utiliza carburanți și lubrifianți pentru mijloace auto și 

utilaje. Pe amplasamentul investiției nu sunt prevăzute amenajări de spaţii şi dotarea cu instalaţii 

pentru depozitare de substanţe periculoase. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto, 

schimburile de ulei, lucrările de întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor auto şi utilajelor se vor face 

la staţii de distribuţie carburanţi auto şi în ateliere specializate. 

Metode folosite în construcție/demolare 

În cele ce urmează sunt prezentate metodele de lucru folosite în cadrul lucrărilor propus. 

Lucrările hidrotehnice prevăzute în acest proiect implică în primul rând volume importante 

de terasamente, atât în ceea ce privește punerea în opera cât și mișcarea și transportul unor 

mase importante de pământ.  

Acest proiect este de natură tehnologică prin esență lui, astfel încât implică o foarte bună 

organizare în ceea ce privește începerea, finalizarea și alternanța etapelor de execuție. Lucrările 

de execuție pentru materializarea în teren a construcțiilor vor fi realizate din aval spre amonte. 

Ampriza lucrărilor va fi pregătită după cum urmează: 

− curățarea zonei; 

− decopertarea stratului vegetal de pe taluz (unde este cazul) și de pe mal și strângerea 

pământului vegetal în deponii; 

− excavarea mecanică a tranșeei pentru pozarea lucrării; 

− excavarea mecanică prin pozarea construcțiilor se va realiza cu taluzuri de 1:1,067. 

Datorită acceselor limitate este posibil ca înaintarea utilajelor să se facă prin albie, drept 

pentru care o parte din materialul excavat se folosește pentru realizarea unor batardouri 
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longitudinale pentru consolidări și respectiv transversale pe albie pentru praguri, căderi și 

consolidare pod; 

− săpătura manuală a fost prevăzută în proporție ridicată datorită condițiilor de lucru, atât 

simplă, cât și cu sprijiniri;  

− săpătura mecanică inițială se va opri cu cca. 10 cm înainte de cota de fundare proiectată 

a zidurilor de sprijin, urmând ca panta pentru talpa de fundație să fie excavată manual. 

Eventualele corecturi ale înclinării se pot realiza și din stratele de piatră spartă și respectiv 

beton de egalizare; 

− taluzurile săpăturilor spre aval se vor executa cu un taluz de 1:1, pentru siguranță; 

− suprafețele ajunse la cota de fundare din proiect vor fi acoperite cât mai repede cu stratul 

de piatră spartă compactată, beton de egalizare de clasa C 8/10 sau se vor poza saltelele 

din gabioane, pentru a evita suprinderea terasamentelor de apele din precipitații. 

Umpluturile ce se vor realiza sunt de mică anvergură, dar foarte importante pentru 

stabilitatea malurilor. Aceste umpluturi se vor realiza manual la început, treptat, după cofrarea 

betoanelor, execuția zidăriei, execuția coșurilor din gabioane. Pentru materialul de umplutură se 

va folosi materialul excavat care va trebui să nu cuprindă resturi vegetale sau de altă natură 

(resturi de beton, fier beton, piatră, etc.), conform STAS 7107/1-76. Umplutura se va realiza în 

straturi de maxim 20 cm grosime. 

În cazul lucrărilor executate pe Sebeș, pentru materialul ce va fi folosit în umpluturi se va 

efectua o analiză Proctor normal (STAS 1913/13-85), urmând a se determina greutatea 

volumetrică uscată, naturală și umiditatea. Din aceste analize care se vor face pentru fiecare 

pământ în parte dacă acesta diferă se vor determina umiditatea optimă de compactare și lucrul 

mecanic necesar pentru atingerea unui grad de compactare de minim 92% și mediu de 95%. 

Umiditatea optimă de compactare poate varia într-o marjă de ± 5%, față de cea obținută prin 

analiza Proctor. Probele de verificare a gradului de compactare se vor efectua câte una la 100 m 

la fiecare strat de 1,0 m compactat. 

La lucrǎrile de terasamente de la protecţie taluz (secţiune tip III), vor fi executate excavaţia 

mecanicǎ, excavaţia pentru grindă, turnarea betonului, finisarea taluzelor, aşternerea materialului 

geotextil de 600 g/mp, stratului drenant din balast, hârtia biodegradabilǎ şi execuţia pereului din 
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piatră. La zona malului mai înalt decât construcţia, se va taluza, se aşterne un strat de 10 cm de 

pǎmânt vegetal, strat ce se va înierba (aval Sebeș – pereu zidit pe grindă). 

La lucrările de consolidare cu ziduri sau cu gabioane se vor executa lucrări de protecţii din 

batardouri, din materialul excavat, firul de apă deviindu-se spre malul opus. De asemenea, pentru 

zidurile de sprijin au fost prinse şi ore de epuisment. Pentru lucrările transversale pe albie se vor 

executa batardouri transversale pe albie şi devierea apelor se face printr-o conductă metalică de 

1.000 mm diametrul. La aceste lucrări se poate lucra şi pe cca. jumătate de secţiune, curentul 

apei fiind deviat pe jumătatea cealaltă şi apoi execuţia se mută pe partea cealaltă. Nu se vor 

executa lucrări de terasamente în avans, pe alte tronsoane decât pe cele pe care se pozează 

lucrările de construcţii. 

Dezafectarea lucrărilor existente va fi realizată atât prin mijloace mecanice, cât și mijloace 

manuale, materialele rezultate fiind sortare, parțial refolosite în cadrul lucrărilor.  

Căi noi de acces și schimbări ale celor existente 

Proiectul propus nu presupune realizarea unor căi noi de acces sau schimbări ale căilor 

de acces existente. Pentru accesul utilajelor la organizările de șantier și pentru pătrunderea 

acestora în zona fronturilor de lucru vor fi folosite căile de acces existente și vor fi amenajate câte 

8 rampe de acces în zonele de dig la Porumbacu și la Cârțișoara.  

Lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de proiect 

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele 

măsuri: 

− aducerea la cadrul natural existent a tronsoanelor de râu afectate temporar prin 

desființarea lucrărilor provizorii, nivelarea rambleurilor și acoperirea excavațiilor cu 

material local; 

− îndepărtarea tuturor resturilor materiale de pe maluri sau din albie și transportul deșeurilor 

pe amplasamente autorizate; 

− în zonele de execuție a lucrărilor directe cu deviere de debite, albia râului va fi readusă 

obligatoriu la stadiul inițial; 
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− se vor reface zonele afectate de lucrări de decopertare, prin reducerea terenului în starea 

inițială, inclusiv cu reinstalarea vegetației acolo unde este afectată, prin aşternerea unui 

orizont de sol fertil la suprafaţă şi asigurarea regenerării naturale cu specii de plante locale. 

− suprafeţele de teren destinate organizării de şantier vor fi eliberate şi redate cadrului 

natural, în stare nealterată. 

Readucerea terenului la starea sa inițială se va face progresiv, pe măsură ce fronturile de 

lucru se închid. 

1.7.2 Caracteristicile etapei de funcționare a proiectului propus 

Funcționarea lucrărilor care fac obiectul proiectului nu presupune desfășurarea unor 

procese tehnologice. Odată ce etapa de execuție a lucrărilor va fi încheiată, lucrările vor fi 

definitivate, asigurând protecția comunităților împotriva inundațiilor produse din viituri rapide cu 

probabilitatea de producere de 1%. În timp, sub acțiunea factorilor de mediu, în special a apei, 

lucrările vor fi expuse degradării, astfel încât vor fi necesare lucrări de mentenanță sau de 

reabilitare, desfășurate conform normelor specifice din domeniu. Eventualele lucrări de reabilitare 

a investițiilor propuse, se vor reglementa în conformitate cu procedurile legale în vigoare. 

1.8 REZIDUURI ȘI EMISII PRECONIZATE 

În cadrul acestei secțiuni vor fi prezentate informații cu privire la deșeurile și emisiile 

rezultate în perioada de realizare și de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect. Lucrările de 

protecție împotriva inundațiilor propuse prin proiect nu necesită activități de operare care să 

presupună desfășurarea unor procese tehnologice, prin urmare potențialele surse de emisii pe 

durata funcționării investițiilor din proiect sunt cele asociate activităților de mentenanță. 

1.8.1 Tipuri și cantități de deșeuri rezultate în etapa de realizare și în etapa de funcționare 

a proiectului propus 

În perioada de realizare a lucrărilor de investiţie cuprinse în proiectul propus, vor rezulta 

deşeuri periculoase, nepericuloase şi inerte care trebuie valorificate şi/sau eliminate conform 
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prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare. 

Pe amplasamentele tuturor organizărilor de şantier, pe durata realizării investiţiilor prevăzute în 

cadrul acestui proiect, vor fi prevăzute spaţii amenajate corespunzător pentru colectarea şi 

stocarea preliminară a deşeurilor generate înaintea evacuării de pe aceste amplasamente. 

Aceste spaţii vor fi desfiinţate la momentul finalizării lucrărilor de investiţie şi desfiinţării 

organizărilor de şantier. 

Gestionarea deşeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face cu 

respectarea reglementărilor menţionate mai sus. Principalele deşeuri codificate conform HG nr. 

856/2002 cu modificările și completările ulterioare care vor rezulta pe parcursul execuţiei lucrărilor 

propuse sunt: 

 Tabel 6. Tipuri de deșeuri generate pe amplasament la realizarea lucrărilor 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 

generat 

Mod de 

depozitare 

temporară 

Modalităţile de 

gestionare propuse 

Cantități estimate 

Sebeș Cârțișoara Porumbacu 

17 05 04 

Pământ şi 

pietre din 

excavarea în 

albie  

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Parțial vor fi 

valorificate ca 

material de umplutură 

(pentru corpul 

digurilor, în spatele 

consolidărilor de mal 

etc.), parțial vor fi 

valorificate pentru 

execuția unor lucrări 

de terasamente și 

pentru preparare 

betoane.  

1906 t 2800 t 4500 t 

17 04 05 

Deşeuri 

metalice 

rezultate de 

la carcase 

gabioane 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca 

provizoriu în 

containere amplasate 

în zonele 

organizărilor de 

șantier şi vor fi 

predate la societăţi 

autorizate pentru 

valorificare, pe bază 

de contract. 

156 mc 180 mc 60 mc 

17 01 01 
Deșeuri din 

beton 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

Se vor stoca 

provizoriu în incinta 

organizărilor de 

2805 t 1274 t 612 t 



 

52 

 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 

generat 

Mod de 

depozitare 

temporară 

Modalităţile de 

gestionare propuse 

Cantități estimate 

Sebeș Cârțișoara Porumbacu 

organizărilor de 

şantier 

șantier; vor fi 

valorificate ca 

material de 

construcții sau vor fi 

eliminate în depozite 

autorizate pentru 

deșeuri din 

construcții. 

20 03 01 

Deșeuri 

menajere 

provenite de 

la personalul 

care execută 

lucrările 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca 

provizoriu în pubele şi 

vor fi preluate de 

operatorul de 

salubrizare din zonă, 

pe bază de contract. 

0,9 t 0,9 t 0,9 t 

02 01 07 

Deșeuri din 

defrișare a 

vegetației 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor preda 

proprietarului/ 

administratorului 

terenului respectiv, în 

vederea valorificării 

De pe o 

suprafață 

de 0,76 ha 

De pe o 

suprafață 

de 3,92 ha 

- 

17 09 04 

Deșeuri de 

la 

igienizarea 

fronturilor de 

lucru și a 

arealelor 

care vor fi 

desemnate 

zone umede 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor colecta și 

elimina prin operatori 

autorizați 

0,25 t 2 t 2 t 

 

Pe durata funcţionării obiectivului propus prin proiect, nu vor rezulta deşeuri de la lucrările 

de protecție împotriva inundațiilor realizate. Eventualele deșeuri rezultate vor fi depozitate în spații 

special amenajate în cadrul organizărilor de șantier aferente lucrărilor, iar valorificarea și 

eliminarea lor se vor realiza prin operațori autorizați și în conformitate cu prevederile legale. 

1.8.2 Spații de depozitare temporară 

Pentru realizarea proiectului propus vor fi amenajate 3 organizări de șantier, câte una pe 

fiecare curs de apă principal la nivelul căruia vor fi realizate lucrările propuse prin proiect. Având 
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în vedere faptul că pentru realizarea lucrărilor propuse nu se vor folosi substanțe chimice cu 

caracter periculos, iar operațiunile de întreținere și reparație ale utilajelor nu se vor desfășura la 

nivelul organizărilor de șantier, nu este considerată a fi necesară amenajarea unor spații închise 

de depozitare a materialelor. Materiile prime și auxiliare necesare realizării lucrărilor vor fi stocate 

la nivelul organizărilor de șantier pe categorii, în funcție de tipul și de ordinea în care vor fi utilizate. 

Deșeurile de construcție rezultate din demolările lucrărilor degradate vor fi stocate într-un 

container cu capacitatea de 32 mc cu care va fi dotată fiecare din organizările de șantier 

amenajate. 

1.8.3 Managementul deșeurilor 

Deșeurile rezultate în etapa de realizare a proiectului propus vor fi gestionate de către 

antreprenorul executant al lucrărilor în baza unui Plan complet de gestionare a deșeurilor ce va 

conține următoarele elemente, în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența 

gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurilor, inclusiv deșeurile 

periculoase. 

Astfel, în ceea ce privește generarea deșeurilor, vor fi înregistrate tipurile și cantitățile 

generate lunar din realizarea lucrărilor, cantitatea valorificată, cea eliminată și dacă este cazul 

rămasă în stoc. Totodată, se va ține evidența modalității de stocare a deșeurilor (recipient metalic 

pentru deșeurile rezultate din dezafectarea lucrărilor existente, recipienți de plastic pentru 

deșeurile menajere) și a modalităților de valorificare și respectiv de eliminare a acestora și 

operatorul/operatorii care vor realiza aceste activități. 

Pământul rezultat din lucrările de excavație va fi refolosit pe cât posibil ca material de 

umplutură, stratul de sol vegetal va fi îndepărtat și depozitat în grămezi separate și va fi utilizat la 

refacerea amplasamentului în zonele neacoperite de lucrări. 

Depozitarea temporară a materialelor de construire sau a deșeurilor rezultate se va realiza 

numai în spațiile special amenajate în cadrul organizărilor de șantier, astfel încât să se reducă 

riscul poluării solului, al apei de suprafață și al apei freatice. 
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2 ALTERNATIVE REZONABILE 

În realizarea proiectului propus au fost luate în considerare 4 alternative, în așa fel încât 

să fie asigurată protecția împotriva inundațiilor la un debit de calcul cu probabilitatea de depășire 

de 1% pentru mediul rural. S-a pornit de la situația actuală din teren cu lucrările de protecție 

existente. Pornind de la prognozele privind regimul precipitațiilor și de la informațiile 

hidrogeologice furnizate de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, a fost 

realizată o modelare hidraulică, cu ajutorul căreia a fost identificată banda de inundabilitate la 

debite cu probabilitatea de depășire de 1%, conform metodologiei europene privind gestionarea 

riscului la inundații. Astfel, au fost identificate arealele vulnerabile la producerea inundațiilor din 

viituri rapide pe cele 3 cursuri de apă și au fost stabilite 4 variante de amenajare în scopul 

protecției împotriva inundațiilor, urmând pașii recomandați în ghidul de finanțare. Alternativele de 

amenajare propuse sunt prezentate în cele ce urmează.  

2.1 ALTERNATIVA 0 – NICIO ACȚIUNE  

Alternativa 0 presupune lipsa acțiunilor împotriva inundațiilor prevăzute prin proiectul 

propus în zona studiată. Nerealizarea proiectului ar avea efecte negative asupra comunităților 

situate în proximitatea cursurilor de râu, acestea prezentând o vulnerabilitate ridicată la 

producerea inundațiilor din viituri rapide. În ceea ce privește impactul asupra factorilor de mediu, 

se apreciază existența unui impact negativ nesemnificativ asupra apei și a biodiversității datorat 

degradării structurilor existente în zona studiată. 

2.2 ALTERNATIVA INTEGRAL INFRASTRUCTURĂ VERDE 

Alternativa care abordează exclusiv doar lucrări de infrastructură verde presupune 

următoarele măsuri împotriva inundațiilor: 

− Sebeșu de Jos 

o lucrări de recalibrare și decolmatare locală; 

o consolidare de mal în zonele cu eroziuni active exclusiv prin măsuri verzi; 
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o lucrări de împădurire cu specii de arbori corespunzătoare pentru echilibrarea 

ecosistemelor locale, stabilizarea solului și reducerea formării de viituri rapide; 

o realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu traductori de nivel 

amplasați pe râul Sebeș, pe podurile din localitatea Sebeșul de Jos, cu transmitere 

automată la Primărie și A.B.A. Olt; 

o recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de 

interes. 

− Cârțișoara și Cârța 

o lucrări recalibrare și decolmatare locală; 

o consolidare de mal în zonele cu eroziuni active exclusiv prin măsuri verzi; 

o îndiguire râu Cârțișoara; 

o lucrări de împădurire cu specii de arbori corespunzătoare pentru echilibrarea 

ecosistemelor locale, stabilizarea solului și reducerea formării de viituri rapide; 

o realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu traductori de nivel 

amplasați pe râul Cârțișoara, pe podurile reabilitate cu transmitere automată la 

Primărie și A.B.A. Olt; 

o recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de 

interes; 

− Porumbacu de Jos și Porumbacu de Sus 

o îmbunatăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale râului 

Porumbacu aferentă A.P.S.F.R. 21 - r. Porumbacu, aval confl. pr. Porumbacel, S = 

3,34 ha; 

o menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Porumbacu  aferentă 

A.P.S.F.R. 21 - r. Porumbacu, aval confl. pr. Porumbacel S = 4344,4 ha; 

o lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor. Se va amenaja o bresa 

existenta in varianta unui deversor cu cotă creastă deversor pentru nivelul 

corespunzător debitului cu probabilitatea de depășire de 5% și un debit maxim la 

cota de 1% de 35 mc/s; 
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o consolidarea lucrărilor existente în zona Porumbacu de Sus se va face conform 

tipicului fiecarei lucrări in parte (zid de beton, gabioane, etc). Consolidarea digurilor 

se va face prin măsuri verzi, prin cleionaje in terase; 

o reabilitarea pragurilor existente deteriorate și realizarea a 2 noi praguri de fund. 

Implementare scară de pești la fiecare prag. Scările de pești propuse a se 

implementa la toate pragurile existente mai înalte de 30 cm, vor fi placate cu piatră 

de râu pentru o mai bună integrare în mediul natural, respectiv pentru a imita cât 

mai fidel condițiile naturale de curgere. Placarea se va face în mod asimetric și 

aleatoriu. 

2.3 ALTERNATIVA 1 

Alternativa 1 presupune lucrări de recalibrare și decolmatare locală în localitatea Sebeșul 

de Jos, reabilitări ale consolidărilor de mal în zonele cu eroziuni active, reabilitări praguri cu 

treaptă de cădere, praguri de fund pentru stabilizare talveg și lucrări de împădurire cu specii de 

arbori corespunzătoare pentru echilibrarea ecosistemelor locale, stabilizarea solului și reducerea 

formării de viituri rapide. 

O altă măsură pentru scăderea riscului la inundații  este realizarea unor sisteme locale de 

monitorizare și alarmare cu traductori de nivel amplasați pe râul Sebeș, pe podurile din localitatea 

Sebeșu de Jos, cu transmitere automată la Primărie și A.B.A. Olt. De asemenea, se pot face 

recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de interes. 

Pe râul Cârțișoara, prin această alternativă, sunt propuse lucrări de: 

− recalibrare și decolmatare locală în intravilanul localităților Cârțișoara și  Cârța; 

− consolidare de mal în zonele cu eroziuni active exclusiv prin măsuri verzi în intravilanul 

localităților Cârțișoara și  Cârța (425 m); 

− refacere a podețelor din intravilanul loc. Cârțișoara; 

− îndiguire a râului în intravilanul comunei Cârțișoara (1650 m); 

− împădurire cu specii de arbori corespunzătoare pentru echilibrarea ecosistemelor locale, 

stabilizarea solului și reducerea formării de viituri rapide; 
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− realizare de  sisteme locale de monitorizare și alarmare cu traductori de nivel amplasați pe 

râul Cârțișoara, pe podurile reabilitate cu transmitere automată la Primărie și A.B.A. Olt; 

− crearea/menținerea unor zone umede pe râul Cârțișoara (între intravilan Cârța și intravilan 

Cârțișoara); 

− recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de interes. 

Pentru scăderea riscului la inundații în loc. Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos se 

propun măsuri precum îmbunătăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale râului 

Porumbacu aferentă A.P.S.F.R. 21 - r. Porumbacu, aval confl. pr. Porumbăcel, S = 3,34 ha, lucrări 

hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor și reprofilarea albiei pe o lungime de 1800 m, în 

localitatea Porumbacu de Jos. Materialul rezultat din reprofilare va fi utilizat pentru umpluturi în 

spatele digului. 

 De asemenea se propun: consolidarea lucrărilor existente de apărare în localităților 

Porumbacu de Jos (L=1800m) și Porumbacu de Sus (L=1200m), respectiv supraînălțare lucrări 

protecție existente mal stâng (L=1200m) și mal drept (L=1200m) în localitatea Porumbacu de 

Sus, consolidarea lucrărilor existente în zona Porumbacu de Sus și supraînălțarea acestora se 

va face conform tipicului fiecărei lucrări în parte (zid de beton, gabioane, etc). Consolidarea 

digurilor se va face cu o soluţie elastică realizată dintr-o saltea de gabioane fundată sub nivelul 

talvegului pe care se așează un gabion pe care să se sprijine o saltea de gabioane așternută pe 

taluzul digului. În spatele gabioanelor se pozează un geotextil cu rol de strat drenant. Gabioanele 

for fi torcretate în zonele de eroziune puternică (structurile prin torcretare trebuie să rămână 

flexibile, torcretarea este de 2.5 cm). 

Se propune reabilitarea pragurilor existente deteriorate (praguri de cădere - com. 

Porumbacu de Jos, praguri de fund - com. Porumbacu de Sus) și anume reabilitarea a  5 praguri 

de cădere și a 3 praguri de fund, iar, în plus, se vor construi 2 praguri de fund noi. Pentru a realiza 

conectivitatea longitudinală, se vor realiza scări de pești sau pasaje optimizate pentru speciile 

indigene. Scările de pesti propuse se vor  implementa pentru  toate pragurile existente mai înalte 

de 30 cm, vor fi placate cu piatră de râu pentru o mai bună integrare în mediul natural, respectiv 

pentru a imita cât mai fidel condițiile naturale de curgere. Placarea se va face în mod asimetric și 

aleatoriu. 
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Alternativa 1 mai propune ziduri parapet de protecție în zona Satului de Vacanță (amonte 

de localitatea Porumbacu de Sus), pe o lungime de 1000 m și lucrări de împădurire cu specii de 

arbori corespunzătoare pentru echilibrarea ecosistemelor locale, stabilizarea solului și reducerea 

formării de viituri rapide. Menținerea zonei umede (pârâu Liscov) și zonei inundabile în 

Porumbacu de jos este o măsură de asigurare a conectivității laterale a cursului de apă 

Porumbacu. 

Totodată se vor face recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială 

în zona de interes și realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu senzori de tip 

radar amplasați pe Porumbacu, în amonte de satul de vacanța, cu transmitere automată la 

Primărie și A.B.A. Olt. 

2.4 ALTERNATIVA 2 

Prin alternativa 2 se propun următoarele măsuri împotriva înundațiilor, astfel încât să fie 

asigurată protecția la debite cu probabilitatea de depășire de 1% în zonele de intravilan Sebeșu 

de Jos, Cârțișoara, Cârța, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, cât și în zona satelor de 

vacanță Cârțișoara și Porumbacu: 

− Râul Sebeș 

o lucrări de recalibrare și decolmatare locală în localitatea Sebeșul de Jos; 

o reabilitări ale consolidărilor de mal în zonele cu eroziuni active; 

o reabilitări praguri cu treaptă de cădere, praguri de fund pentru stabilizare talveg 

(înălțimi reduse la consolidări de mal); 

o lucrări de împădurire cu specii de arbori corespunzătoare pentru echilibrarea 

ecosistemelor locale, stabilizarea solului și reducerea formării de viituri rapide; 

o realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu traductori de nivel 

amplasați pe râul Sebeș, pe podurile din localitatea Sebeșul de Jos, cu transmitere 

automată la Primărie și A.B.A. Olt; 

o recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de 

interes – r. Sebeș; 
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o realizarea unei acumulări nepermanente – în bazinul superior al Sebeșului (măsură 

de retenție pentru asigurarea stocării în condiții de siguranță a apei din scurgerile 

de suprafață din bazinul r. Sebeș în vederea asigurării atenuării undelor de viitură, 

la debitele de calcul de 1%). 

− Râul Cârțișoara 

o lucrări de recalibrare și decolmatare locală în intravilan localităților Cârțișoara și 

Cârța; 

o consolidare de mal în zonele cu eroziuni active exclusiv prin măsuri verzi în 

intravilanul loc Cârțișoara și Cârța (215 m); 

o refacere podețe pe râul Cârțișoara în intravilanul loc. Cârțișoara; 

o îndiguire râu Cârțișoara în intravilanul loc. Cârțișoara (1170 m); 

o realizarea unei acumulări nepermanente – pr. Laița (măsură de stocare pentru 

asigurarea stocării în condiții de siguranță a apei din scurgerile de suprafață din 

bazinul r. Cârțișoara în vederea asigurării atenuării undelor de viitură, la debitele de 

calcul de 1%); 

o lucrări de împădurire cu specii de arbori corespunzătoare pentru echilibrarea 

ecosistemelor locale, stabilizarea solului și reducerea formării de viituri rapide – b.h. 

Cârțișoara; 

o realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu traductori de nivel 

amplasați pe râul Cârțișoara, pe podurile reabilitate cu transmitere automată la 

Primărie și A.B.A Olt; 

o crearea/menținerea unor zone umede pe râul Cârțișoara (între intravilan Cârța și 

intravilan Cârțișoara); 

o recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de 

interes. 

− Râul Porumbacu 

o îmbunătăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale râului 

Porumbacu aferentă A.P.S.F.R. 21 - r. Porumbacu, aval confl. pr. Porumbacel, S = 

3,34 ha; 
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o menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Porumbacu  aferentă 

A.P.S.F.R. 21 - r. Porumbacu, aval confl. pr. Porumbacel S = 4344,4 ha; 

o lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor – refacerea liniei de apărare. 

Se va amenaja o breșă existentă (cea mai din amonte) în varianta unui deversor cu 

cotă creastă, deversor pentru nivelul corespunzător debitului cu probabilitatea de 

depășire de 5% și un debit maxim la cota de 1% de 35 m3/s; 

o reprofilarea albiei pe o lungime de 1800 m, în localitatea Porumbacu de Jos. 

Materialul rezultat din reprofilare va fi utilizat pentru umpluturi în spatele digului; 

o consolidarea lucrărilor existente de apărare în localitatea Porumbacu de Jos 

(L=1800m) și Porumbacu de Sus (L=1200m), respectiv supraînălțare lucrări 

protecție existente mal stâng (L=1200m) și mal drept (L=1200m) în localitatea 

Porumbacu de Sus; 

o consolidarea lucrărilor existente în zona Porumbacu de Sus și supraînălțarea 

acestora se va face conform tipicului fiecărei lucrări în parte (zid de beton, gabioane, 

etc). Consolidarea digurilor se va face cu o soluţie elastică realizată dintr-o saltea 

de gabioane fundată sub nivelul talvegului pe care se așeaza un gabion pe care să 

se sprijine o saltea de gabioane așternută pe taluzul digului. În spatele gabioanelor 

se pozează un geotextil cu rol de strat drenant. Gabioanele for fi torcretate in zonele 

de eroziune puternică (structurile prin torcretare trebuie să rămână flexibile, 

torcretarea este de 2.5 cm);  

o reabilitare praguri existente deteriorate (praguri de cădere - com. Porumbacu de 

Jos, praguri de fund - com. Porumbacu de Sus); reabilitare 5 buc. praguri de cadere, 

3 buc. reabilitare praguri de fund, 2 buc. praguri de fund noi; 

o realizarea conectivității longitudinale prin scări de pești sau pasaje optimizate pentru 

speciile indigene. Scările de pești propuse a se implementa la toate pragurile 

existente mai înalte de 30 cm, vor fi placate cu piatră de râu pentru o mai bună 

integrare în mediul natural, respectiv pentru a imita cât mai fidel condițiile naturale 

de curgere. Placarea se va face în mod asimetric și aleatoriu; 
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o lucrări de împădurire cu specii de arbori corespunzătoare pentru echilibrarea 

ecosistemelor locale, stabilizarea solului și reducerea formării de viituri rapide – b.h. 

Porumbacu; 

o ziduri parapet de protecție în zona Satului de Vacanță (amonte de localitatea 

Porumbacu de Sus), pe o lungime de 1000 m; 

o menținerea zonei umede (pârâu Liscov); 

o menținerea zonei inundabile in Porumbacu de Jos prin amenajarea unei brese 

existente in dig mal drept (cea mai din amonte) în varianta unui deversor, cu cotă 

creastă deversor pentru nivelul corespunzător debitului cu probabilitatea de 

depășire de 5% și un debit maxim la cota de 1% de 35 m3/s. Este o măsura de 

asigurare a conectivității laterale a cursului de apă Porumbacu; 

o recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de 

interes; 

o realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu senzori de tip radar 

amplasați pe Porumbacu, în amonte de satul de vacanță, cu transmitere automată 

la Primărie și A.B.A. Olt. 

2.5 ALTERNATIVA 3 

Alternativa 3 s-a conturat în urma analizei multicriteriale a opțiunilor anterior prezentate. 

Având în vedere potențialul negativ semnificativ al soluțiilor propuse, alternativa 3 cuprinde un 

set de măsuri considerabil reduse față de celelalte opțiuni, astfel încât realizarea și funcționarea 

acestora să nu producă un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu, în special 

asupra corpului de apă și a comunităților acvatice. Astfel, prin alternativa 3 se propun 

următoarele: 

– Râul Sebeș 

o lucrări recalibrare și decolmatare locală în localitatea Sebeșu de Jos; 

o reabilitări ale consolidărilor de mal în zonele cu eroziuni active; 

o reabilitări praguri cu treaptă de cădere, praguri de fund pentru stabilizare talveg 

(volum mai redus de lucrări decât în Alternativele 1 și 2); 
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o realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu traductori de nivel 

amplasați pe râul Sebeș, pe podurile din localitatea Sebeșul de Jos, cu transmitere 

automată la Primărie și A.B.A. Olt; 

o recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de 

interes; 

– Râul Cârțișoara 

o lucrări recalibrare și decolmatare locală în intravilanul loc. Cârțișoara și Cârța; 

o consolidare de mal în zonele cu eroziuni active exclusiv prin măsuri verzi în 

intravilanul loc. Cârțișoara și Cârța (fără satul de vacanță); 

o îndiguire râu Cârțișoara în intravilan Cârțișoara (1650 m) și râu Seaca (240 m); 

o supraînălțări de mal pe râul Cârțișoara și pe afluentul Seaca pe o lungime de 210 

m, respectiv 240 m; 

o realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu traductori de nivel 

amplasați pe râul Cârțișoara, pe podurile reabilitate cu transmitere automată la 

Primărie și A.B.A. Olt; 

o crearea/menținerea unor zone umede pe râul Cârțișoara (între intravilan Cârța și 

intravilan Cârțișoara) cu suprafața totală de 111,66 ha; 

o recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de 

interes; 

– Râul Porumbacu 

o îmbunătăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale râului 

Porumbacu aferentă A.P.S.F.R. 21 - r. Porumbacu, aval confl. pr. Porumbacel, S = 

3,34 ha; 

o menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Porumbacu  aferentă 

A.P.S.F.R. 21 - r. Porumbacu, aval confl. pr. Porumbacel S = 4344,4 ha; 

o lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor - refacerea liniei de apărare. 

Se va amenaja o breșa existentă în dig mal drept (cea mai din amonte) în varianta 

unui deversor cu cotă creastă deversor pentru nivelul corespunzător debitului cu 

probabilitatea de depășire de 5% și un debit maxim la cota de 1% de 35 m3/s; 
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o reprofilarea albiei pe o lungime de 1800 m, în localitatea Porumbacu de Jos. 

Materialul rezultat din reprofilare va fi utilizat pentru umpluturi în spatele digului; 

o consolidarea lucrărilor existente de apărare în localitatea Porumbacu de 

Jos(L=1800m) și Porumbacu de Sus (L=1200m), respectiv supraînălțare lucrări 

protecție existente mal stâng(L=1200m) și mal drept (L=1200m) în localitatea 

Porumbacu de Sus; 

o consolidarea lucrărilor existente în zona Porumbacu de Sus și supraînalțarea 

acestora se va face conform tipicului fiecărei lucrări în parte (zid de beton, gabioane, 

etc);  

o consolidarea digurilor se va face cu o soluţie verde combinată cu una structurală gri 

şi anume saltele geocompozite antierozionale, peste care se pozează pământ 

vegetal care se înierbează; 

o reabilitare praguri existente deteriorate (praguri de cădere - com. Porumbacu de 

Jos, praguri de fund - com. Porumbacu de Sus); reabilitare 5 buc. praguri de cădere, 

3 buc. reabilitare praguri de fund, 2 buc. praguri de fund noi;  

o realizarea conectivității longitudinale prin scări de pești sau pasaje optimizate pentru 

speciile indigene. Scările de pești propuse a se implementa la toate pragurile 

existente mai înalte de 30 cm, vor fi placate cu piatră de râu pentru o mai bună 

integrare în mediul natural, respectiv pentru a imita cât mai fidel condițiile naturale 

de curgere. Placarea se va face în mod asimetric și aleatoriu; 

o menținerea zonei umede (pârâu Liscov); 

o menținerea zonei inundabile în Porumbacu de Jos prin amenajarea unei breșe 

existente (cea mai din amonte) în varianta unui deversor, cu cotă creastă deversor 

pentru nivelul corespunzător debitului cu probabilitatea de depășire de 5% și un 

debit maxim la cota de 1% de 35 m3/s. Este o măsură de asigurare a conectivității 

laterale a cursului de apă Porumbacu; 

o recomandări pentru coordonarea strategiilor de planificare teritorială în zona de 

interes; 



 

64 

 

o realizarea unor sisteme locale de monitorizare și alarmare cu senzori de tip radar 

amplasați pe Porumbacu, în amonte de satul de vacanța, cu transmitere automată 

la Primărie și A.B.A. Olt. 

2.6 ANALIZA COMPARATIVĂ A ALTERNATIVELOR DE PROIECT ȘI ALTERNATIVA 

OPTIMĂ ALEASĂ 

Sub aspectul criteriilor de mediu luate în considerare, analiza comparativă a alternativelor 

studiate din punctul de vedere al efectelor produse asupra mediului este redată în cele ce 

urmează. Punctajul alternativelor a fost acordat în conformitate cu Anexa 8. Ghid pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectele de management a riscului de inundații, 

aferentă Ghidului Solicitantului pentru OS 5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra 

populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 

schimbările climatice, în principal de inundații și de eroziune costieră. 
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 Tabel 4. Analiza alternativelor în raport cu obiectivele de mediu relevante 

Obiectiv de 
mediu 

Indicator 
Analiza alternativelor studiate  

A0 A0 – verde A1 A2 A3 

Respectarea 
obiectivelor 
Directivei-
Cadru Apă 

Numărul corpurilor de 
apă expuse riscului de 
a nu atinge o stare 
ecologică bună din 
cauza presiunilor 
hidromorfologice (în 
ceea ce privește 
gestionarea riscului la 
inundații) 

Lipsă de constrângeri 
în ceea ce privește 
îndeplinirea 
obiectivelor corpului 
de apă. 

Potențiale 
constrângeri în ceea 
ce privește 
îndeplinirea 
obiectivelor corpului 
de apă. 

Potențiale constrângeri 
în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor 
corpului de apă. 

Potențiale 
constrângeri în ceea 
ce privește 
îndeplinirea 
obiectivelor corpului 
de apă. 

Lipsă de 
constrângeri în ceea 
ce privește 
îndeplinirea 
obiectivelor corpului 
de apă. 

Reducerea 
riscului la 
inundații a 
zonelor de 
captare a 
apei 
destinate 
consumului 
uman 

Numărul și importanța 
zonelor de captare 
expuse riscului la 
inundații 

Nu se reduce /elimină 
riscul la inundații 
pentru captările de 
apă.  

Opțiunea propusă 
contribuie la 
reducerea riscului la 
inundații în zona 
proiectului. 

Opțiunea propusă 
contribuie la reducerea 
riscului la inundații în 
zona proiectului. 

Opțiunea propusă 
contribuie la 
reducerea riscului la 
inundații în zona 
proiectului. 

Opțiunea propusă 
contribuie la 
reducerea riscului la 
inundații în zona 
proiectului. 
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Obiectiv de 
mediu 

Indicator 
Analiza alternativelor studiate  

A0 A0 – verde A1 A2 A3 

Reducerea 
riscului de 
producere de 
inundații la 
potențialele 
surse de 
poluare 

Numărul zonelor 
reglementate de 
Directiva privind 
emisiile industriale 
(96/61/CE), Directiva 
IPPC, Directiva 
(97/271/CEE), 
Directiva Seveso II 
(96/82/CE) care 
prezintă risc de a fi 
inundate. 

Nu se reduce /elimină 
riscul la inundații 
pentru potențialele 
surse de poluare, în 
zona afectată de 
proiect nefiind astfel 
de obiective. 

Nu se reduce /elimină 
riscul la inundații 
pentru potențialele 
surse de poluare, în 
zona afectată de 
proiect nefiind astfel 
de obiective. 

Nu se reduce /elimină 
riscul la inundații pentru 
potențialele surse de 
poluare, în zona afectată 
de proiect nefiind astfel 
de obiective. 

Nu se reduce 
/elimină riscul la 
inundații pentru 
potențialele surse de 
poluare, în zona 
afectată de proiect 
nefiind astfel de 
obiective. 

Nu se reduce /elimină 
riscul la inundații 
pentru potențialele 
surse de poluare, în 
zona afectată de 
proiect nefiind astfel 
de obiective. 

Respectarea 
prevederilor 
obiectivelor 
Directivei 
Habitate 

Nici o deteriorare sau 
modificarea 
semnificativă a 
habitatelor/ speciilor 
care sunt listate în 
Directiva Habitate sau 
în siturile 
Natura 2000 

Nici o deteriorare sau 
modificarea 
semnificativă a 
habitatelor/ speciilor 
care sunt listate în 
Directiva Habitate sau 
în siturile 
Natura 2000 

Impact negativ pentru 
SCI și SPA sau la 
nivelul ariei naturale 
de interes național 
declarată la nivel 
național, inclusiv o 
întârziere în procesul 
de ameliorare a 
sitului, cu potențial 
impact asupra 
obiectivelor de 
conservare a 
acestuia, ca urmare a 
măsurilor de 
gestionare a riscurilor 
la inundații, fezabile 
din punct de vedere 
tehnic și pentru care 
se aplică măsuri de 
diminuare a 
impactului. 

Impact negativ pentru 
SCI și SPA sau la nivelul 
ariei naturale de interes 
național declarată la 
nivel național, inclusiv o 
întârziere în procesul de 
ameliorare a sitului, dar 
cu potențial impact 
asupra obiectivelor de 
conservare a acestuia, 
ca urmare a măsurilor de 
gestionare a riscurilor la 
inundații, fezabile din 
punct de vedere tehnic și 
pentru care se aplică 
măsuri de diminuare a 
impactului. 

Impact negativ 
pentru SCI și SPA 
sau la nivelul ariei 
naturale de interes 
național declarată la 
nivel național, 
inclusiv o întârziere 
în procesul de 
ameliorare a sitului 
cu potențial impact 
asupra obiectivelor 
de conservare a 
acestuia, ca urmare 
a măsurilor de 
gestionare a 
riscurilor la inundații, 
fezabile din punct de 
vedere tehnic și 
pentru care se aplică 
măsuri de diminuare 
a impactului. 

Impact negativ 
pentru SCI și SPA 
sau la nivelul ariei 
naturale de interes 
național declarată la 
nivel național, 
inclusiv o întârziere 
în procesul de 
ameliorare a sitului, 
dar fără impact 
asupra obiectivelor 
de conservare a 
acestuia, ca urmare 
a măsurilor de 
gestionare a 
riscurilor la inundații, 
fezabile din punct de 
vedere tehnic și 
pentru care se aplică 
măsuri de diminuare 
a impactului. 
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Obiectiv de 
mediu 

Indicator 
Analiza alternativelor studiate  

A0 A0 – verde A1 A2 A3 

Evitarea 
modificării 
statutului de 
conservare 
către o clasă 
inferioară/ 
Menținerea 
sau 
îmbunătățire
a statutului 
de 
conservare 
în bazinul 
hidrografic 

Modificarea statutului 
de conservare al 
speciilor și habitatelor 
protejate la nivel 
național către o clasă 
inferioară 

Nicio modificare a 
statutului de 
conservare a speciilor 
și habitatelor protejate 
la nivel național către 
o clasă inferioară, 
eventual o ușoară 
degradare a 
habitatelor ripariene în 
zonele de eroziune a 
malurilor. 

Impact negativ 
asupra stării de 
conservare existente 
a ariilor naturale 
protejate ca urmare a 
măsurilor de 
gestionare a riscului 
la inundații, fezabile 
din punct de vedere 
tehnic și pentru care 
se aplică măsuri de 
diminuare a 
impactului. 

Impact negativ asupra 
stării de conservare 
existente a ariilor 
naturale protejate ca 
urmare a măsurilor de 
gestionare a riscului la 
inundații, fezabile din 
punct de vedere tehnic și 
pentru care se aplică 
măsuri de diminuare a 
impactului. 

Impact negativ 
asupra stării de 
conservare existente 
a ariei naturale 
protejate ca urmare a 
măsurilor de 
gestionare a riscului 
la inundații, fezabile 
din punct de vedere 
tehnic și pentru care 
se aplică măsuri de 
diminuare a 
impactului. 

Reduceri ale 
biodiversității sau 
modificări ale 
florei/faunei pe 
durata execuției 
lucrărilor din proiect. 

Protejarea și, 
acolo unde 
este posibil, 
sporirea 
resurselor 
piscicole în 
cadrul 
bazinului 
hidrografic 

Menținerea și, dacă 
este posibil, crearea de 
noi habitate piscicole, 
inclusiv menținerea 
sau îmbunătățirea 
condițiilor care permit 
migrația în amonte a 
speciilor de pești 

Menținerea habitatelor 
piscicole, inclusiv 
menținerea condițiilor 
care permit migrația în 
amonte a speciilor de 
pești. 

Impact pe termen 
mediu și lung pentru 
habitatul piscicol 

Impact pe termen mediu 
și lung pentru habitatul 
piscicol. 

Impact pe termen 
mediu și lung pentru 
habitatul piscicol. 

Impact limitat și pe 
termen scurt pentru 
habitatul piscicol. 

 

În urma analizei multicriteriale a alternativelor studiate în cadrul proiectului studiat a rezultat că alternativa 3 este 

cea mai potrivită în vederea îndeplinirii obiectivelor de proiect, respectiv protecția împotriva inundațiilor la un debit de 

calcul cu probabilitatea de depășire de 1% și în același timp afectarea în limite cât mai reduse posibil a obiectivelor de 

mediu. 
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3 DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A 

MEDIULUI 

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informații cu privire la starea actuală a factorilor 

de mediu în zona acoperită de proiectul propus. Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu 

se va realiza prin raportare la starea de referință inițială, descrisă în cele ce urmează. Informațiile 

prezentate în cadrul acestui capitol au fost obținute atât prin studierea surselor bibliografice și a 

documentelor oficiale existente cu privire la starea factorilor de mediu în zona din care face parte 

proiectul (ex. Raport anual privind starea mediului în județul Sibiu, în anul 2018, Planul de 

Management al Bazinului Hidrografic Olt, actualizat 2015-2021, etc.), cât și prin observațiile și 

investigațiile de teren desfășurate în perioada februarie – noiembrie 2019). 

3.1 APĂ 

În cadrul prezentei secțiuni sunt evidențiate corpurile de apă subterană și de suprafață de 

pe teritoriul proiectului propus, caracteristicile lor sub aspect fizico-chimic și ecologic, sunt 

identificate sursele generale de poluare a factorului de mediu apă și calitatea apei la nivelul 

amplasamentului proiectului ca stare de referință pentru evaluarea ulterioară a impactului asociat 

proiectului asupra factorului de mediu apă.  

Condițiile hidrologice și hidrogeologice ale amplasamentului 

Lucrările propuse în proiect sunt situate în județul Sibiu, pe teritoriul comunelor Porumbacu 

de Jos, Cârța, Cârțișoara și Turnu Roșu, la nivelul corpurilor de apă de suprafață Sebeș – Sebeș 

și afluentul Moașa, cod RORW8.1.119_B1, Cârțișoara – Cârțișoara și afluenții Laița, Seaca, cod 

RORW8.1.109_B1 și Porumbacu - Porumbacu cu afluenții Porumbăcel și Liscov, cod 

RORW8.1.114_B1. Din punctul de vedere al situării în raport cu corpurile de apă subterane, 

proiectul propus este suprapus corpului de apă subterană ROOT07 Depresiunea Făgăraș. 

Lungimile celor 3 corpuri de apă de suprafață la nivelul cărora vor fi realizate lucrările 

propuse prin proiect sunt enumerate în cele ce urmează: 

− Corpul de apă Sebeș – Sebeș și afluentul Moașa, cod RORW8.1.119_B1 are lungimea de 

25 km; 
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− Corpul de apă Cârțișoara – Cârțișoara și afluenții Laița, Seaca, cod RORW8.1.109_B1 are 

lungimea de 50 km; 

− Corpul de apă Porumbacu – Porumbacu cu afluenții Porumbăcel și Liscov, cod 

RORW8.1.114_B1 are lungimea de 55 km.  

Starea actuală a corpurilor de apă de pe amplasamentul proiectului 

Conform prevederilor Directivei-Cadru Apă, ”starea unei ape de suprafață” este expresia 

generală a stării unui corp de apă de suprafață, determinată pe baza celei mai nefavorabile valori 

a stării sale ecologice și chimice. La nivelul corpurilor de apă Porumbacu și Cârțișoară, iar pe 

cursul Olt, în zona de confluența a acestuia cu Sebeșul sunt amplasate stații hidrometrice care 

permit monitorizarea caracteristicilor fizico-chimice ale apei. 

Caracterizarea stării ecologice a corpurilor de apă se realizează pe baza unor parametri 

biologici, hidromorfologici care susțin parametrii biologici, parametri chimici și fizico-chimici care 

susțin parametrii biologici, prezentați în cele ce urmează: 

− Parametri biologici 

o compoziția și abundența florei acvatice; 

o compoziția și abundența faunei bentonice nevertebrate; 

o compoziția, abundența și structura pe vârste a faunei piscicole; 

− Parametri hidromorfologici care susțin parametrii biologici 

o regim hidrologic 

▪ cantitatea și dinamica debitului; 

▪ legături cu corpurile de apă subterană; 

o continuitatea râului; 

o condiții morfologice 

▪ variații în adâncimea și deschiderea râului; 

▪ structura și substratul patului râului; 

▪ structura zonei riverane; 

− Parametri chimici 

o condiții termice; 

o condiții de oxigenare; 
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o salinitate; 

o nivel de acidifiere; 

o concentrațiile nutrienților; 

o poluarea cu toate substanțele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpul de 

apă; 

o poluarea cu alte substanțe identificate ca fiind evacuate în cantități importante în 

corpul de apă. 

Cele 3 corpuri de apă la nivelul cărora sunt propuse lucrări sunt corpuri de apă naturală cu 

stare ecologică bună, conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt actualizat 

2016-2021.  

Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață constă în controlul conformării 

concentrațiilor de substanțe prioritare determinate în corpurile de apă de suprafață. În evaluarea 

stării chimice s-a aplicat principiul celei mai defavorabile situații ”one out, all out”, adică dacă una 

dintre concentrațiile de substanțe prioritare găsită în corpurile de apă de suprafață depășește 

valorile maxime admise și standardele de calitate a mediului, se consideră că acel corp nu atinge 

stare chimică bună. 

 

Tabel 7. Starea ecologică a corpurilor de apă potențial afectate de proiect (conf. PMBH Olt 2015-
2021) 

Denumire corp apă 
Codul corpului de 

apă de suprafață 

Categoria 

corpului de apă 

Stare / Potențial 

Ecologic 

Stare 

chimică 

Sebeș – Sebeș și afluentul 

Moașa 
RORW8.1.119_B1 RW Râu 

Stare ecologică 

bună 
Bună 

Cârțișoara – Cârțișoara și 

afluenții Laița și Seaca 
RORW8.1.109_B1 RW Râu 

Stare ecologică 

bună 
Bună 

Porumbacu – Porumbacu și 

afluenții săi Porumbăcel și 

Liscov 

RORW8.1.114_B1 RW Râu 
Stare ecologică 

bună 
Bună 

 

Starea bună a unei ape de suprafață înseamnă starea unui corp de apă de suprafață a 

cărui stare ecologică și chimică sunt cel puțin bune. Cele 3 corpuri de apă de suprafață sunt 

considerate ape de suprafață cu o stare bună.  

Corpul de apă subterană ROTO07 Depresiunea Făgăraș freatic, de tip poros permeabil, 

este localizat în depozitele aluvial-proluviale, de vârstă cuaternară, ale luncii și teraselor Oltului, 
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în special pe partea stângă și ale afluenților acestuia. În terasele Oltului, dezvoltate pe malul 

stâng, zonă în care este amplasat proiectul propus, depozitele sunt constituite din bolovănișuri și 

pietrișuri în masă de nisipuri de granulometrie diferită și local cu liant argilos, în care se 

intercalează uneori strate lenticulare argiloase siltice, separând unul sau mai multe orizonturi 

acvifere. Acoperișul stratului acvifer este constituit din sol nisipos, care uneori poate lipsi și a cărui 

grosime este de aproximativ 40 m în terasa medie și depășește 85 m în terasa superioară. Nivelul 

hidrostatic se află la adâncimi relativ mari care depășesc frecvent 10 m. Oltul și afluenții săi 

drenează corpul de apă, direcțiile de scurgere fiind orientate către râu. Alimentarea corpului de 

apă se face din precipitații, valoarea infiltrației eficace fiind cuprinse între 31,5-157,5 mm/an. Din 

punct de vedere chimic apele subterane sunt de tipul bicarbonato-sulfato-calcico-magneziene 

sau sodice. 

În vederea evaluării calității corpului de apă subterană ROOT07 Depresiunea Făgăraș în 

anul 2013 au fost realizate de către Administrația Bazinală de Apă a Bazinului Hidrografic Olt 

investigații prin intermediul unui număr mare de foraje. Sub aspect cantitativ, în 79% dintre foraje 

s-au constatat scăderi ale nivelurilor hidrostatice medii anuale la nivelul anului 2013 față de media 

multianuală, cu o tendință medie anuală ușor crescătoare. Rezultatele analizelor chimice realizate 

au pus în evidență depășiri cu caracter local la standardul de calitate pentru azotați și față de 

valorile de prag pentru fosfați (stabilite prin  Ordinul nr. 621/2014 conform Directivei-Cadru Apă). 

Starea cantitativă şi starea chimică ale corpului de apă subterană sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 

Tabel 8. Starea cantitativă și starea chimică ale corpului de apă subterană potențial afectate de 
proiect (conf. PMBH Olt 2015-2021) 

Denumire corp apă 

subterană 

Codul corpului 

de apă 

subterană 

Stare 

cantitativă 
Stare chimică 

Depresiunea Făgăraș ROOT07 Stare bună 

Stare bună, datorită faptului că suprafețele 

ocupate de punctele cu depășiri ale valorilor prag 

la azotați și la fosfați nu exced 20% din suprafața 

întregului corp de apă. 

Corpurile de apă de suprafață la nivelul cărora vor fi realizate lucrările propuse prin proiect 

sunt amenajate în zonele construite ale comunelor pe care le străbat. Râul Cârțișoară este parțial 

amenajat în intravilan cu lucrări de consolidare a malurilor cu gabioane, resursa de apă fiind 

exploatată și în scop energetic la o microhidrocentrală situată în amonte de sectorul propus spre 
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amenajare, cu putere instalată de 1,60 MW. Totodată, pe sectorul cursului de apă situat între 

localitățile Cârțișoara și Cârța în prezent funcționează o amenajare piscicolă și două unități de 

exploatare a agregatelor minerale din luncă. La nivelul cursului de apă este amplasată o stație 

hidrometrică a SGA Sibiu, în aval de confluența cu pârâul Laița, în Cârțișoara. Râul Porumbacu 

este de asemenea amenajat cu lucrări de consolidare a malurilor și de stabilizare a talvegului în 

zonele de intravilan. La nivelul cursului de apă funcționează o microhidrocentrală cu putere 

instalată de 2,97 MW și este amplasată o stație hidrometrică a SGA Sibiu în localitatea 

Porumbacu de Sus. Râul Sebeș este amenajat cu praguri de cădere și ziduri de sprijin din beton 

în zona de intravilan a localității Sebeșul de Jos, iar în amonte de sectorul de intravilan este o 

microhidrocentrală nefuncțională și neamenajată. Cele 3 corpuri de apă potențial afectate de 

proiect îndeplinesc obiectivele de mediu privind starea ecologică și starea chimică stabilite prin 

planul de management al bazinului hidrografic Olt. 

Tabel 9. Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață potențial afectate de proiect 

(conf. PMBH Olt 2015-2021) 

Numele 

corpului de 

apă suprafață 

Codul 

corpului 

de apă de 

suprafață 

Obiectiv de mediu 

Termenul de atingere 

a obiectivului de 

mediu 

Tip excepție 

de la 

obiectivul 

de mediu – 

Stare 

ecologică 

Tip 

excepție 

de la 

obiectivul 

de mediu 

– Stare 

chimică 

Stare 

ecologică 

Stare 

chimică 

Stare 

ecologică/ 

potențial 

ecologic 

Starea 

chimică 

Sebeș – 

Sebeș și 

afluentul 

Moașa 

RORW8.1.

119_B1 

Stare 

ecologică 

bună 

Stare 

chimică 

bună 

Atins Atins 
Fără 

excepții 

Fără 

excepții 

Cârțișoara – 

Cârțișoara și 

afluenții Laița 

și Seaca 

RORW8.1.

109_B1 

Stare 

ecologică 

bună 

Stare 

chimică 

bună 

Atins Atins 
Fără 

excepții 

Fără 

excepții 

Porumbacu – 

Porumbacu și 

afluenții săi 

Porumbăcel și 

Liscov 

RORW8.1.

114_B1 

Stare 

ecologică 

bună 

Stare 

chimică 

bună 

Atins Atins 
Fără 

excepții 

Fără 

excepții 
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Evaluarea impactului asupra corpurilor de apă s-a realizat prin raportare la starea actuală 

a corpurilor de apă de suprafață și a celor de apă subterană cu care se suprapune proiectul 

propus, precum și prin raportare la obiectivele de mediu stabilite pentru acestea. 

3.2 AER 

În cadrul următorului subcapitol sunt evidențiate condițiile climatice ale teritoriului acoperit 

de proiectul propus, sunt identificate sursele generale de poluare a factorului de mediu aer și 

calitatea aerului pe amplasament ca stare de referință pentru evaluarea impactului asupra 

mediului. 

Condiții meteorologice de pe amplasament 

Județul Sibiu este caracterizat de o climă temperat-continentală de tranziție cu nuanțe 

climatice în funcție de particularitățile reliefului, respectiv de altitudinea, expoziția și forma 

acestuia. În sectorul montan, sunt caracteristice verile răcoroase cu precipitații abundente și 

iernile friguroase, cu ninsori bogate și cu strat de zăpadă stabil pe o perioadă îndelungată. Zona 

de dealuri este caracterizată prin veri calde, cu precipitații relativ frecvente și prin ierni reci, cu 

strat de zăpadă relativ stabil, punctate de intervale mai rare de încălzire. Zona depresionară, unde 

este parțial situat proiectul propus, se caracterizează prin frecvența ridicată a inversiunilor 

termice. Circulația generală a atmosferei este caracterizată prin frecvența mare a advecțiilor de 

aer temperat-oceanic din vest și nord-vest, mai ales în semestrul cald și prin frecvența relativ 

mică a advecțiilor de aer temperat-continental din nord-est și est. 

În zona amplasamentului proiectului temperatura medie anuală este situată în jurul valorii 

de 9°C, iar precipitațiile medii anuale sunt în jurul valorii de 700 mm. Temperatura medie anuală 

a lunii iulie în perioada 1961-1990 a fost în intervalul 18,0 – 20°C pe sectoarele superioare ale 

cursurilor de apă, în zona piemontană și respectiv în intervalul 20,1 – 22,0 °C în zona 

depresionară, imediat în amonte de confluența cu Oltul. Temperatura medie anuală a lunii 

ianuarie în perioada 1961-1990 a fost situată în intervalul dintre -3,9°C și -2°C în zona cursurilor 

superioare și respectiv între -1,9 și 0,0°C în zona de depresionară. Și regimul pluviometric 

înregistrează diferențe la nivelul unităților de relief: în iulie, în zona depresionară au fost 

înregistrate valori între 100 și 125 mm, în timp ce zona piemontană este mai bogată în precipitații, 
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cu valori între 125,1 și 150 mm. Media de precipitații a lunii ianuarie arată o valoare situată între 

30,1 și 40 mm, cu valori mai ridicate doar în zona montană înaltă. 

Evaluarea calității aerului în arealul din care face parte proiectul propus 

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 

privind calitatea aerului înconjurător publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.452 

din 28 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  În prezent Reţeaua Naţională de 

Monitorizarea a Calităţii Aerului (RNMCA) efectuează măsurători continue de dioxid de sulf (SO2), 

oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în supensie (PM10 şi PM2.5), 

benzen (C6H6), plumb (Pb), etc. La nivelul județului Sibiu există o rețea de monitorizare a calității 

aerului, în general concentrată în zone industriale (din Mediaș, Copșa Mică și Sibiu) și în centrul 

urban al Sibiului, caracterizat de o densitate crescută a traficului și cu o intensitate ridicată a 

activităților desfășurate. Prin intermediul rețelei de monitorizare a calității aerului sunt măsurați și 

următorii parametri: direcția vântului și viteza vântului, temperatura aerului, presiunea 

atmosferică, umiditatea relativă, radiația solară și precipitațiile. 

Calitatea aerului în zona proiectului propus 

Conform Raportului Anual Privind Starea Mediului, județul Sibiu, realizat de Agenția pentru 

Protecția Mediului Sibiu, în anul 2018, calitatea aerului este una bună deoarece nicio valoare ale 

indicatorilor enumerați mai în sus nu a depășit valorile limite stabilite prin lege. Spre deosebire de 

zonele unde se realizează monitorizarea calității aerului, caracterizate de o intensitate a traficului 

și a activităților economice cu potențial de poluare a calității aerului, lucrările propuse prin proiect 

sunt situate în zone semi-naturale. Biodiversitatea vegetală ridicată din arealul extins al proiectului 

propus, lipsa unor obiective poluatoare conduc la deducția că zona aferentă proiectului 

beneficiază de o calitate superioară a aerului. 

3.3 SOL 

În cadrul următorului subcapitol sunt evidențiate tipurile de sol care acoperă teritoriul 

proiectului propus și starea acestora. 

Tipuri de soluri de pe amplasament 
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Județul Sibiu se caracterizează printr-o mare varietate a solurilor, datorită diversității sale 

morfologice și a nuanțelor climatice de care dispune, fiind reprezentat prin solurile brune și brun 

gălbui de pădure, solurile negre argiloase, solurile podzolice argilo-iluviale, regosolurile și 

litosolurile, solurile brune acide datorate șisturilor cristaline, cernoziomurile levigate și solurile de 

luncă.În zona de luncă a Oltului predomină solurile argiloiluviale podzolice pseudogleice și 

pseudogleizate, inclusive planosoluri, soluri brune acide, aluviale, regosoluri, soluri brune 

podzolice și soluri gleice și amfigleice. La nivelul amplasamentului propus pentru amenajare 

solurile sunt de tip aluvial și aluviuni frecvent gleizate.  

Calitatea solurilor și utilizarea acestora  

În Raportul Anual Privind Starea Mediului realizat pentru județul Sibiu, de către Agenția 

pentru Protecția Mediului Sibiu este surprinsă calitatea solului în primul rând din punctul de vedere 

al pretabilității sale și a utilizării sale în scop agricol. Terenurile sunt, în general, repartizate pentru 

mai multe folosințe: fânețe, livezi, vii, arabil și pășuni. În zona amplasamentului proiectului, tipurile 

de sol sunt de fertilitate moderată, relativ vechi, dezvoltate în condiții de drenaj natural în general 

bun sau moderat. Sunt propice pentru creșterea cerealelor, viticulturii, pomiculturii și silviculturii.  

Utilizarea terenurilor în proximitatea zonei de intravilan Sebeșu de Jos este dominată de 

activități agricole, cu suprafețe semnificative vegetație naturală (pășuni semi-împădurite), 

arealele din proximitatea confluenței cu Oltul sunt predominant arabile. În comuna Porumbacu de 

Jos, terenul din extravilan este predominant agricol. Între localitățile Porumbacu de Jos și 

Porumbacu de Sus există suprafețe semnificative acoperite de pășune. Zona din proximitatea 

cursului de apă este acoperită cu terenuri agricole și cu vegetație ripariană. În amonte de 

Porumbacu de Jos terenul este ocupat și cu amenajări piscicole. Suprafețele de teren situate în 

proximitatea cursului de apă Cârțișoara pe sectorul dintre Cârțișoara și Cârța sunt în principal 

agricole, cu intercalări de vegetație naturală, ripariană. În zonă se desfășoară și activități de 

exploatare a agregatelor minerale din albie. 

Având în vedere că proiectul este amplasat într-o zonă naturală și seminaturală, neafectată 

de agricultura intensivă și contaminarea cu metale provenite din minerit, calitatea solurilor este 

una bună. O mare parte dintre solurile enumerate în zona proiectului propus prezintă eroziuni în 

diferite stadii de degradare, astfel că lucrările de îndiguire și antierozionale realizate pe cursurilor 

de apă sunt necesare pentru stabilizarea solului și protecția populațiilor rezidente în zonă. 
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3.4 SUBSOL/GEOLOGIE 

În cadrul următorului subcapitol este prezentată geologia amplasamentului proiectului, 

cercetată în cadrul studiilor geotehnice realizate în zona celor 3 cursuri de apă. 

Județul Sibiu se extinde peste două mari unități structurale: masivul cristalin al 

Meridionalilor și bazinul sedimentar al Transilvaniei. Zona cristalină, ce cuprinde o parte din Munții 

Făgăraș, Lotrului și Cindrelului este compusă din șisturi cristaline aparținând Pânzei Getice; ele 

sunt formate din: micașisturi, paragnaise, cuarțite, șisturi cloritoase și sericioase, toate cu 

intercalații de calcare amfibolite dispuse pe direcția E-V în Munții Făgăraș și SE-NV în Munții 

Cindrel. În zona de realizare a lucrărilor propuse, resursele subsolului datează din: 

− Cuaternar nediferențiat: pietrișuri, argile nisipoase; 

− Torțonian: conglomerate, nisipuri, marne, tufuri, sare; 

− Sarmațian: marne, nisipuri, pietrișuri, tufuri; 

− Burdigalian-Helvețian: conglomerate, gresii, nisipuri, marne tufuri. 

Râul Sebeș 

Din punct de vedere structural zona studiată aparţine unităţii sedimentare a Bazinului 

Transilvaniei. Roca de bază pe aproape întreaga suprafață cercetată este de vârstă Miocen 

(Tortonian – to) şi este reprezentată în general prin marne fin stratificate cu filme nisipoase. Pe o 

zonă restrânsă din amonte (în perimetrul acumulării proiectate) se întâlnesc marne, gresii, şisturi 

marnoase de vârstă Helvețian. Structurile majore care afectează zona sunt cele de tip plicativ – 

anticlinale şi sinclinale. Formaţiunile acoperitoare sunt de vârstă Cuaternar şi sunt alcătuite din: 

− depozite ale teraselor medii – superioare de vârstă Pleistocen superior (qp3), alcătuite din 

pietrişuri cu nisipuri şi blocuri deluvial coluviale în zona amonte, respectiv pietrişuri, 

bolovănişuri, argile nisipoase aluviale – în aval; 

− depozite aluvionare ale sesului aluvial – de vârstă Holocen (qh2, qh1) alcătuite din pietrişuri, 

nisipuri, bolovănișuri, blocuri. 

Zona studiată se remarcă printr-o uniformitate litologică a depozitelor acoperitoare care 

sunt de tip macrogranular cu origine aluvionară, deluvio-proluvială, deluvială. Se estimează că 

grosimea aluviunilor grosiere în maluri nu depășește 2,50 – 3,00 m (în general 1,20 – 2,30 m), 

iar în albia minoră aluviunile grosiere nu au grosimi mai mari de 1,40 – 1,80 m (în general 1,00 – 
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1,20 m). Roca de bază constituită din marne de vârstă Helvețian și Tortonian aflorează atât în 

baza malurilor cât și în maluri la niveluri diferite – ceea ce conferă și gradul ridicat de asimetrie 

pentru maluri.  

Roca de bază are în general direcții oblice pe valea r. Sebeș și înclinări către aval la 

unghiuri sub 300, excepție făcând zona din capătul amonte al lucrării unde stratele de roci 

stâncoase de vârstă Helvețian – marne, gresii – se prezintă uneori aproape la verticală în 

aflorimente. În zona axului barajului proiectat roca de bază are direcții oblice pe valea r. Sebeș și 

înclinări de 45 – 500 către malul drept. 

Diametrele caracteristice ale aluviunilor grosiere prezintă valori cuprinse în general între: 

− pentru d10 = 0,1  0,7 mm; 

− pentru d15 = 0,6  1,0 mm; 

− pentru d85 = 100  300 mm. 

Se menționează că partea fină în cadrul granulometriei materialelor din șesul aluvial al r. 

Sebeș nu depășește în general 10 %, iar gradul de neuniformitate este de Un > 50 ceea ce 

favorizează antrenarea hidrodinamică a particulelor fine la gradienți critici reduși icr ≤ 0,2. În 

zonele cercetate omogenitatea litologică a depozitelor acoperitoare se reflectă şi în distribuţia 

valorilor parametrilor geotehnici care caracterizează aceste pământuri granulare. Roca de bază 

este de asemenea omogenă și preia uniform încărcările date de construcții. 

Râul Cârțișoara 

Din punct de vedere structural zona studiată aparţine cuverturii sedimentare a Bazinului 

Transilvaniei. Roca de bază este de vârstă Sarmaţian (Bessarabian – Volhinian (vh – bs1)) şi este 

reprezentată prin marne, nisipuri şi pietrişuri, tufuri, argile nisipoase. Pe o porţiune restrânsǎ în 

amonte – în zona stâncoasǎ – roca de bazǎ aparţine cristalinului Carpaților Meridionali fiind 

reprezentată prin roci metamorfice de epizonǎ – șisturi sericito – cloritoase. Structurile majore 

care afectează zona sunt cele de tip plicativ – anticlinale şi sinclinale. Formaţiunile acoperitoare 

sunt alcătuite din: 

− depozite ale albiei majore şi ale teraselor care sunt alcătuite în principal din aluviuni 

grosiere - pietriş cu nisip, bolovăniş, agabariţi şi blocuri prinse  într-o slabă matrice 
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argiloasă prăfoasă. În zona şesului aluvial și a terasei joase aluviunile grosiere pot avea 

grosimi de 1,50 – 5,50 m funcție de cota verticalei punctului de măsură; 

− depozite deluvial – proluviale şi coluviale – se întâlnesc la baza versanţilor, la debuşarea 

torenţilor şi pâraielor care traversează zona şi sunt alcătuite din depozite afânate cu grad 

ridicat de umiditate constituite din aluviuni grosiere cu grad ridicat de neuniformitate, prinse 

într-o masă argiloasă nisipoasă; 

− depozite ale albiei minore alcătuite din pietriş cu bolovăniş, nisip şi blocuri, cu grade medii 

de rulare (pentru fracţiunile pietriş mare – bolovăniş). Fracţiunile granulometrice 

caracteristice pot avea valori de φ15 = 0,7 - 1,7 mm, respectiv φ85 = 100 – 300 mm. 

Frecventele aluvionări şi eroziunile de mal provoacă modificarea periodică a 

granulometriei materialelor din albia minoră. Grosimea acestor depozite este in general de 

cca. 2 – 3 m, mai redusa - 1,00 - 1,50 m, chiar sub 1,00 m - în zonele din aval unde roca 

de baza apare in afloriment în baza malurilor. 

În zona stâncoasǎ din amonte grosimea aluviunilor grosiere din albia minorǎ este estimată 

a fi sub 1 m. Diametrele caracteristice prezinta diferite ecarturi de valori: d10 = 0,25 – 0,7 mm, d85 

= 100 – 300 mm. Gradul de neuniformitate este ridicat – Un = 80.  

Roca de bază  care a fost întâlnită în aflorimente în aval (după traversarea DN1) în baza 

terasei joase din malul stâng şi a malurilor,  este de vârstă Sarmaţian (vh – bs1), fiind reprezentată 

în principal din marne cu intercalaţii de nisipuri şi pietrişuri, nisipuri gresificate. În sectorul stâncos 

din amonte roca de baza este alcǎtuită  din roci metamorfice – şisturi sericito – cloritoase. În 

ambele cazuri roca de bazǎ prezintǎ o zona de intensă alteraţie la contactul cu formaţiunile 

acoperitoare  care poate fi de cca. 1,20 – 2,00 m. 

Râul Porumbacu 

Din punct de vedere structural zona studiată aparţine cuverturii sedimentare a Bazinului 

Transilvaniei. Roca de bază aparţine de două complexe petrografice fiind reprezentată prin:  

− marne stâncoase, conglomerate, tufuri – de vârstă Tortonian – în amonte, respectiv  

− marne argiloase, nisipuri gresificate, pietrişuri de vârstă Sarmaţian (Volhinian – 

Bessarabian) – în aval. 

Formaţiunile acoperitoare sunt alcătuite din: 
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− depozite ale albiei majore şi ale teraselor care sunt alcătuite în principal din aluviuni 

grosiere - pietriş cu nisip, bolovăniş, agabariţi şi blocuri prinse  într-o slabă matrice 

argiloasă prăfoasă. În zona şesului aluvial aluviunile grosiere pot avea grosimi de 2 – 4 m 

funcție de cota verticalei punctului de măsură. În zona unde roca de bază apare la zi sau 

se găsește în apropierea suprafeței terenului grosimea aluviunilor luncii este mai redusă; 

− depozite deluvial – proluviale şi coluviale – se întâlnesc la baza versanţilor, la debuşarea 

torenţilor şi pâraielor care traversează zona şi sunt alcătuite din depozite afânate cu grad 

ridicat de umiditate constituite din aluviuni grosiere cu grad ridicat de neuniformitate, prinse 

într-o masă argiloasă nisipoasă. Aceste depozite se întâlnesc la limita amonte a teritoriului 

studiat; 

− depozite ale albiei minore alcătuite din pietriş cu bolovăniş, nisip (şi blocuri în zona din 

amonte – Porumbacu de Sus). Frecventele aluvionări şi eroziunile de mal provoacă 

modificarea periodică a granulometriei materialelor din albia minoră. Grosimea aluviunilor 

grosiere din albia minoră este  variabilă, fiind mai redusă - 1,00 - 1,30 m, în zonele din 

amonte unde roca de baza apare la zi (amonte de localitatea Porumbacu de Jos – Dealul 

Cimitirului) – respectiv peste 2,00 – 2,50 m în celelalte zone. 

Roca de bază a fost întâlnită în afloriment (marnă stâncoasă) în amonte de Porumbacu de 

Jos (între Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos – zona Dealul Cimitirului). În aval, în malul 

stâng al pr. Lișcov, în baza terasei medii roca de bază se găsește în apropierea suprafeței 

terenului. Roca de bază aparține la două complexe petrografice fiind reprezentată prin: 

− marne stâncoase, conglomerate, tufuri – de vârstă Tortonian – în amonte, respectiv 

− marne argiloase (semistâncoase), nisipuri gresificate, pietrișuri – de vârstă Sarmațian 

(Volhinian – Bessarabian) – în aval. 

În ambele cazuri roca de bazǎ prezintǎ o zona de intensă alteraţie la contactul cu 

formaţiunile acoperitoare  care poate fi de cca. 1,20 – 2,00 m. Oricare ar fi structura rocii de bază, 

aceasta preia uniform încărcările transmise de construcții. 
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3.5 BIODIVERSITATE 

În cadrul acestei propuneri de proiect, lucrările se suprapun în proporție de 90% cu aria de 

protecție  specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș și se află în proximitatea (avalul) 

sitului de interes comunitar ROSCI0122 Munții Făgăraș (Anexa nr. 5). În acest sens, toate cele 3 

cursuri de apă implicate (Sebeș, Porumbacu și Cârțișoara) izvorăsc din Munții Făgăraș și se află 

pe teritoriul ariilor naturale protejate amintite.  

Este de menționat că aceste arii protejate sunt gestionate prin Administrația Siturilor 

Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș, o asociere a Ocolului Silvic Răşinari RA 

împreună cu Ocolul Silvic Izvorul Florii pe baza unui plan de management integrat aprobat prin 

Ordinul nr. 1156/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor 

Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş şi ROSPA0098 Piemontul Făgăraş. 

Lucrările care nu se suprapun cu arii naturale protejate sunt cele situate pe râul Cârțișoara, 

în localitatea Cârța și amonte de intravilan, și lucrările de pe râul Porumbacu, la nord de DN1, 

până la confluența cu râul Olt. Pentru toate lucrările propuse a fost obținut avizul administratorului. 

În cadrul următorului subcapitol sunt descrise ariile protejate care se suprapun sau sunt în 

proximitatea lucrărilor propuse și indicatorii generali de evaluare a stării ecologice a acestora.   

Ariile protejate care se suprapun sau se află în proximitatea lucrărilor 

ROSPA0098 Piemontul Făgăraș este o arie naturală protejată cu o suprafață de 71.201 

ha, înființată în anul 2007 prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială 

avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România și este situată în 2 

regiuni biografice diferite, având suprafețe aproximativ egale: 50,5% în regiunea alpină și 49,5% 

în regiunea continentală. Statutul de arie naturală protejată este dat de identificarea și 

desemnarea în cadrul regiunii a 26 de specii de păsări, printre care: acvila de munte (Aquila 

chrysaetos), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), ieruncă (Bonasa bonasia), barză albă 

(Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), șerpar (Circaetus gallicus), cristel de câmp (Crex 

crex), presură de grădină (Emberiza hortulana), ciuvică (Glaucidium passerinum), cocoș de 

munte (Tetrao urogallus) etc. 

În proximitatea lucrărilor propuse, suprapus și cu ROSPA0098 Piemontul Făgăraș, este 

situl de interes comunitar ROSCI0122 Munții Făgăraș. 
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ROSCI0122 Munții Făgăraș a fost instituit în anul 2007 prin Ordinul ministrului mediului și 

dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu o suprafață de 19.8620,5 ha, fiind inclus în totalitate în 

regiunea biogeografică alpină. În același timp este suprapus cu 3 regiuni administrative (Centru, 

Sud și Sud-Vest), dar și alte arii naturale protejate, ca de exemplu arii naturale protejate de interes 

național: Golul alpin al Munților Făgăraș între Podragu – Suru, Lacul Iezer, Valea Bâlii, Lacul 

Valea Rea, Lacul Mănăstirii, Golul alpin Moldoveanu – Capra, Lacurile Izvorul Mușeteică, Peștera 

de la Piscul Negru, Lacul Scărișoara Galbenă, Valea Vâlsanului, Lacul Hârtop I-V și Golul alpin 

Valea Rea – Zârna. 

Referitor la speciile și habitatele de interes comunitar desemnate pentru acest sit, este de 

menționat că zona este foarte bogată din punct de vedere al biodiversității, fiind semnalate și 

descrise 28 de habitate și 40 specii de interes comunitar, dintre care 12 specii de mamifere, 4 

specii de amfibieni, 4 specii de pești, 13 specii de nevertebrate și 7 specii de plante. Alături de 

acestea, s-au mai identificat o serie întreagă de specii de plante și animale menționate în 

Formularul standard al sitului în capitolul 3.3 Alte specii importante de floră și faună. Dintre 

acestea amintim doar o mică parte: Larix decidua ssp. carpatica, Orchis palustris ssp. elegans, 

Felis silvestris, Rupicapra rupicapra, Anguis colchica, Coronella austriaca, Elaphe longissima, 

Rana arvalis, Vipera berus, Thymallus thymallus, Sabanejewia romanica, Parnassius 

mnemosyne, Dactylorhiza majalis, D. maculata, D. incarnata, Dianthus tenuifolius etc.   

Tabel 10. Habitate de interes comunitar pentru care a fost constituit ROSCI0122 Munții Făgăraș 

Cod Denumire habitat Suprafață (ha) 
Statut de 

conservare 

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

198 A 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 1787 B 

91Q0 Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros 1 B 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 71503 A 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-

Piceetea) 

42306 A 

9180 Păduri de Tilio-Acerion pe versanți, grohotișuri și ravene 397 B 

9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 198 B 

9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 198 B 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 21649 A 

3220 Cursuri de apă montane și vegetație erbacee de pe malurile 

acestora 

5958 B 
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Cod Denumire habitat Suprafață (ha) 
Statut de 

conservare 

3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor 

montane 

1986 B 

3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor 

montane 

1986 B 

4060* Tufărișuri alpine și boreale 1986 A 

4070 Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium 1986 A 

4080 Tufărişuri subarctice de Salix 19 B 

6150 Pajiști boreale și alpine pe substrate silicatice 13500 B 

6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine 195 B 

6230* Pajiști bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale 

zonelor muntoase 

2500 B 

6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-

nămoloase 

14 C 

6430 Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de la nivel montan 

până la alpin 

14 B 

6440 Pajiști aluviale ale văilor cu râuri cu Cnidion dubii 175 B 

6520 Fânețe montane 1250 A 

7240* Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae 19 A 

8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin 

(Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani) 

1986 B 

8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan 

până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

99 B 

8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase 1 B 

8220 Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică 19 A 

8310 Peșteri închise accesului public 198  

 

Tabel 11. Specii pentru care a fost instituit ROSCI0122 Munții Făgăraș 

Cod Denumire specie Denumire populară 
Efective 

(indivizi) 

Statut de 

conservare 

Specii de mamifere 

1308 Barbastella barbastellus Liliac cârn 500-1000 B 

1310 Miniopterus schreibersii Liliac cu aripi lungi 250-500 B 

1323 Myotis bechsteinii Liliac cu urechi late 500-1000 B 

1307 Myotis blythii  500-1000 B 

1321 Myotis emarginatus Liliacul cu urechile scobite 150-300 B 

1324 Myotis myotis Liliacul mare comun 2000-3000 B 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Liliacul mare cu potcoavă 50-100 C 

1303 Rhinolophus hipposideros Liliacul mic cu potcoavă 500-800 B 

1355 Lutra lutra Vidră   C/A* 
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Cod Denumire specie Denumire populară 
Efective 

(indivizi) 

Statut de 

conservare 

1352* Canis lupus Lup   B/A* 

1361 Lynx lynx Râs   B/A* 

1354* Ursus arctos Urs   B/A* 

Specii amfibieni si reptile 

1166 Triturus cristatus Triton cu creastă  B* 

1193 Bombina variegata Buhai de baltă cu burta 

galbenă, izvoraș cu burta 

galbenă 

 B/A* 

2001 Lissotriton montandoni Triton carpatic  B 

4008 Lissotriton vulgaris ampelensis Triton comun transilvănean  B 

Specii de pesti 

1168 Cottus gobio Zglăvoc  B/C* 

1138 Barbus meridionalis Mreană vânătă  C/A* 

2484 Eudontomyzon mariae Chișcar   -* 

1122 Gobio uranoscopus Chetrar   -* 

Specii de nevertebrate 

1065 Euphydryas aurinia Marmoratul Aurinia  B/A* 

1060 Lycaena dispar Fluturele de foc al măcrișului  B/A* 

1078* Callimorpha quadripunctaria   B/A* 

4012 Carabus hampei    

4057 Chilostoma banaticum   C/A* 

1083 Lucanus cervus Rădașcă   B 

1089 Morimus funereus   B 

1037 Ophiogomphus cecilia   B 

1084* Osmoderma eremita   B/-* 

4054 Pholidoptera transsylvanica   B/A* 

1087* Rosalia alpina   B 

1927 Stephanopachys substriatus   B/-* 

1014 Vertigo angustior   B/A* 

Specii de plante 

4070* Campanula serrata   B 

1393 Drepanocladus vernicosus   B 
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Cod Denumire specie Denumire populară 
Efective 

(indivizi) 

Statut de 

conservare 

1898 Eleocharis carniolica   B 

1903 Liparis loeselii    B 

1389 Meesia longiseta   B 

4122 Poa granitica ssp. disparilis   B 

4116 Tozzia carpathica   B 

A – conservare excelentă, B – conservare bună, C – conservare medie sau redusă, conform Ordinul 207/2006 

privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 și manualul de completare al acestuia 

*Stare de conservare conform Planului de management aprobat: A – Favorabilă, B – Nefavorabilă-inadecvat, C – 

Nefavorabilă-rea, la speciile la care starea de conservare diferă de evaluarea din formularul standard. 

 

Amenințări generale pentru biodiversitate și indicatori de cuantificare 

1) Speciile alogene invasive 

În România s-au identificat următoarele specii invazive: ambrosie (Ambrosia artemisifolia), 

arţar american (Acer negundo), bunghişor american (Erigeron annuus), cornuţi (Xanthium 

italicum), dud alb (Morus alba), napi porceşti (Helianthus tuberossus), salcâm (Robinia 

pseudacacia), amorfă (Amorpha fruticosa), sânziene canadiene (Solidago canadensis), viţă 

canadiană (Parthenocissus inserta) și altele. 

Pentru a inventaria speciile invazive s-a finanțat proiectul Managementul integrat al 

diversităţii biologice şi a peisajului pentru dezvoltare regională durabilă şi conectivitate ecologică 

în Carpaţi – BIOREGIO Carpathian, proiect în care APM Sibiu a fost partener. În cadrul acestuia, 

au fost identificate 24 de specii invazive pe teritoriul județului Sibiu. 

Pe amplasamentul proiectului, s-au desfășurat numeroase ieșiri pe teren și s-a constatat 

prezența unui număr de specii invazive. Acestea sunt menționate în tabelul 12 grupate pe 

localități. 

Tabel 12. Specii invazive identificate pe amplasamentul proiectului 

Nr. 

crt. 
Localitate Specie invazivă 

1. Sebeșu de Jos 

Amorpha fruticosa – amorfă  

Robinia pseudacacia – salcâm 

Ailanthus altissima – fals oțetar 



 

85 

 

Nr. 

crt. 
Localitate Specie invazivă 

Erigeron annuus – bunghișor american 

2. Porumbacu de Jos 

Robinia pseudacacia – salcâm 

Reynoutria japonica – iulișcă 

Rhus typhina – oțetar roșu  

3. Cârțișoara 
Robinia pseudoacacia – salcâm  

Reynoutria japonica – iulișcă 

 

2) Poluarea cu nutrienți și deșeuri 

Așa cum am precizat și în subcapitolele anterioare, poluarea cu nutrienți se referă la 

diverse forme ale azotului şi fosforului (de ex: nitraţii, nitriţii, amoniul, azotul organic din resturile 

vegetale sau alţi compuşi organici şi fosfaţii). Sursele de îmbogățire a apelor cu nutrienți sunt 

numeroase: apele din sistemele de canalizare (atât menajere, cât și industriale), îngrășămintele 

folosite în agricultură, din care o parte importantă este dizolvată și spălată de apele de șiroire, de 

infiltrație sau prin apele de irigații, ajungând în râuri sau în pânze freatice, deșeurile provenite din 

fermele pentru creșterea intensivă a animalelor, precum si din eroziunea solurilor.  

Pe cursurile de apă unde se propun lucrări, acest tip de poluare se poate justifica prin 

prezența deșeurilor menajere și a efluenților asociați gospodăriilor și anexele acestora, în paralel 

cu creşterea în mod intensiv a animalelor domestice. Un exemplu concret fiind râul Porumbacu, 

unde în localitatea Porumbacu de Jos, digul existent este parțial distrus și malul stâng puternic 

erodat, iar în Porumbacu de Sus, pragurile de cădere sunt deteriorate și în albia râului sunt 

adunate deșeuri. Terenurile agricole prezintă zone suprapășunate. Consecințele acestei poluări 

sunt acidifierea, eutrofizarea, slăbirea sistemului imunitar al plantelor și afectarea sănătății 

omului. 

3) Fragmentarea arealelor naturale și semi-naturale  

Fragmentarea habitatelor este procesul prin care o suprafaţă mare şi continuă a unui 

habitat este divizată în două sau mai multe fragmente.  

Cauze ale fragmentării:  

• conversia terenurilor în favoarea dezvoltării infrastructurii urbane, industriale, 

agricole, turistice sau de transport, aceasta reprezentând cauza principală a 
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pierderii biodiversităţii, ducând la degradarea, distrugerea şi fragmentarea 

habitatelor şi implicit la declinul populaţiilor naturale;  

• procesul de extindere şi dezvoltare a aşezărilor umane. În prezent se consideră 

că aproximativ 6,5% din suprafaţa ţării este destinată construcţiei de locuinţe. 

Fragmentarea habitatelor apare şi atunci când există aglomerări mari de locuinţe, 

dar şi în cazul celor izolate, datorită construcţiei suplimentare de căi de acces şi 

utilităţi. 

Zona de realizare a lucrărilor propuse prin proiect este cunoscută pentru potențialul turistic, 

de aceea lucrările propuse în satul de vacanță Cârțișoara au fost eliminate, iar actualele lucrări 

rămase se află preponderent în intravilan, în locuri puternic antropizate și sărace în habitate și 

specii.  

Calitatea ecologică a ariilor protejate suprapuse sau din proximitatea proiectului 

Datorită diversităţii formelor de relief, a faptului că se intersectează 2 regiuni biogeografice 

europene (continentală şi alpină), biodiversitatea județului Sibiu este ridicată. Cele două situri 

Natura 2000 au fost instituite pentru a conserva biodiversitatea ridicată și a menține o stare 

ecologică bună la nivelul județului.  

Activitatea antropică are efect de diminuare a biodiversităţii, atât prin utilizare directă a 

resurselor naturale, cât şi prin transformarea zonelor naturale cu o mare diversitate biologică, prin 

reamenajări teritoriale, depozitare de deşeuri, poluare atmosferică, poluarea solului şi a apelor.  

Astfel că în intravilanul localităților unde se vor realiza lucrările împotriva inundațiilor, numărul de 

specii de interes este scăzut. 

3.6 PEISAJ 

La nivelul arealului propus pentru realizarea proiectului, valoarea vizuală și estetică a 

peisajului este dată de combinarea unor factori de structurare, respectiv relieful, clima, 

hidrografia, vegetația, fauna, factorul antropic. Peisajul în zona proiectului este unul caracteristic 

zonelor de munte (de-a lungul celor 3 râuri din cadrul proiectului: Cârțișoara, Porumbacu și 

Sebeș) și tipic de luncă inundabilă, în zonele de confluență ale răurilor cu râul Olt. Deși în prezent 

acest peisaj este antropizat în anumite locuri (în principal în zonele de intravilan), se păstrează 
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zone cu peisaj mozaicat, divers, cu terenuri agricole, pajiști și păduri. Terenul prezintă o energie 

de relief redusă (în zona confluenței Oltului cu cei 3 afluenți) și parțial moderată de-a lungul 

afluenților amintiți: Sebeș, Cârțișoara și Porumbacu. Creșterea nivelului de antropizare determină 

scăderea valorii peisagistice în zonă, una din marile provocări ale proiectului fiind efectuarea 

lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor în contextul păstrării sau al îmbunătățirii valorii vizuale 

și estetice a peisajului, cu atât mai mult cu cât arealul este parțial situat în zone aflate sub regim 

de protecție. Vegetația este condiționată de relief, fiind vorba de râuri de munte. Situarea într-o 

zonă piemontană, oferă avantaje de natură estetică, în schimb crește riscul de producere a 

viiturilor rapide, cu impact (inclusiv de natură estetică) la producerea unor astfel de fenomene. 

Amplasamentul lucrărilor se suprapune aproape în totalitate cu zona de intravilan construit, 

cu un areal care prezintă grad ridicat de antropizare. La nivelul trupurilor de intravilan propuse 

spre amenajare, procentul de ocupare a terenurilor este unul relativ ridicat, zona construită având 

un aspect compact, specific arealelor de deal. Zona aferentă proiectului propus este caracterizată 

printr-o energie de relief moderată, cu toate acestea, relieful muntos din apropiere constituie un 

element care crește impactul vizual și valoarea estetică. În zonele de intravilan, în care vor fi 

realizate lucrărilor, peisajul cursurilor de apă este actualmente afectat de structurile de protecție 

împotriva inundațiilor aflate în diferite stadii de degradare, de eroziunea puternică a malurilor care 

a contribuit la îndepărtarea vegetației, precum și de deșeurile depozitate neconform în albia 

râurilor sau transportate de apă din amonte la debite mari (a se vedea fotografiile de la secțiunea 

1.2 a prezentei documentații). 

3.7 MEDIU SOCIAL ȘI ECONOMIC 

Situată în zona de piemont al Munților Făgăraș, sub aspect economico-social, zona cu 

care se suprapune proiectul propus este una cu profil orientat spre activități din domeniul turistic, 

acest lucru fiind reflectat în numărul ridicat al pensiunilor și în general al unităților de cazare 

existente în cele 4 unități administrativ-teritoriale cu care se suprapune proiectul, în special în 

Cârțișoara și în Porumbacu de Jos. Fluctuațiile sezoniere specifice activităților de turism asociază 

perioade cu trafic intensificat și perioade mai degajate sub aspectul fluxului de mașini și de 
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persoane. Activitățile agricole, piscicultura reprezintă de asemenea o pondere importantă a 

activităților economice din zonă.   

Populația afectată de inundații în zona de interes a proiectului a fost estimată la 40242 

oameni afectați de efectele inundațiilor, din care direcți 2163  (462 populație rezidentă și populație 

sezonieră). Populația sezonieră a fost calculată în baza capacităților de cazare în zonele de 

vacanță – Cârțișoara și Porumbacu de Sus, la un procent de ocupare de 60% și un sejur mediu 

de 3 zile/an.  

3.8 CONDIȚII CULTURALE, ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL 

În ceea ce privește amplasarea proiectului propus în raport cu patrimoniul cultural, în 

localitățile din vecinătarea cursurilor de apă pe care vor fi realizate lucrările propuse se află 

următoarele monumente istorice sau situri arheologice cu valoare de patrimoniu: 

Tabel 12. Lista monumentelor istorice/siturilor arheologice aflate în zona proiectului propus 
Nr. 

Crt. 

Cod 

LMI/RAN 

Denumire Categorie Localitate Datare 

1. SB-II-a-A-

12348 

Ansamblul fostei 

mănăstiri cisterciene 

Monument de 

arhitectură de 

interes național 

Cârța, comuna 

Cârțișoara 

Epoca medievală/ 

sec. XIII, transf. Sec. 

XV 

2. SB-II-m-A-

12348.01 

Biserica evanghelică Monument de 

arhitectură de 

interes național 

Cârța, comuna 

Cârțișoara 

Epoca medievală/ 

sec. XIII, transf. Sec. 

XV 

3. SB-II-m-A-

12348.02 

Fațada vestică a 

bisericii fostei mănăstiri 

Monument de 

arhitectură de 

interes național 

Cârța, comuna 

Cârțișoara 

înc.sec. XIV - a doua 

jum. a sec. XV 

4. SB-II-m-A-

12348.03 

Closter (parțial și în 

substrucțiile casei 

parohiale evanghelice) 

Monument de 

arhitectură de 

interes național 

Cârța, comuna 

Cârțișoara 

Sec. XIII-XVI 

5. SB-II-m-B-

12349 

Casă Monument de 

arhitectură de 

interes local 

Cârța, comuna 

Cârțișoara 

1827 

6. SB-II-m-A-

12350 

Biserica Buna Vestire – 

Streza Cârțișoara 

Monument de 

arhitectură de 

interes național 

Cârțișoara, 

comuna 

Cârțișoara 

1818-1821 

7. SB-II-m-A-

12351 

Biserica Sf. Nicolae – 

Oprea Cârțișoara 

Monument de 

arhitectură de 

interes național 

Cârțișoara, 

comuna 

Cârțișoara 

1806 

9. SB-II-m-B-

12543 

Biserica Adormirea 

Maicii Domnului 

Monument de 

arhitectură de 

interes local 

Sebeșu de Jos, 

comuna Turnu 

Roșu 

1823-1830 
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Nr. 

Crt. 

Cod 

LMI/RAN 

Denumire Categorie Localitate Datare 

10. SB-II-m-A-

12574 

Biserica Sf. Nicolae – 

Porcești a fostei 

mănăstiri 

Monument de 

arhitectură de 

interes național 

Turnu Roșu, 

comuna Turnu 

Roșu 

1653, 1827-1828; 

refaceri sec. XX 

11. SB-IV-m-B-

12639 

Troiță Monument 

memorial și funerar 

de interes local 

Turnu Roșu, 

comuna Turnu 

Roșu 

Sec. XVIII 

12. 144517.01 Ruinele Mănăstirii 

Cisterciene (fostă Santa 

Maria Candelis) 

Structură de 

cult/religioasă – 

mănăstire  

Cârța, comuna 

Cârța 

Epoca medievală/ 

sec. XIII, transf. Sec. 

XV 

13. 144544.01 Așezarea medievală de 

la Cârțișoara – La 

Glăjărie  

Locuire – așezare  Cârțișoara, 

comuna 

Cârțișoara 

Epoca medievală/ sec 

XVIII-XIX d. Hr. 

14. 145328.01 Atelierul de sticlărie de 

la Porumbacu de Sus – 

la Richirie 

Atelier de sticlărie – 

cuptor 

Porumbacu de 

Sus, comuna 

Porumbacu de 

Sus 

Epoca medievală 

15. 145300.01 Clădirea fostului Oficiu 

Poștal Tranzit de la 

Porumbacu de Jos 

Construcție – casă  Porumbacu de 

Jos, comuna 

Porumbacu de 

Sus 

Epoca medievală/ sec 

XVIII 

16. 145943.04 Cetatea Lotrioara de la 

Turnu Roșu 

Fortificație – cetate  Turnu Roșu, 

comuna Turnu 

Roșu 

Epoca medievală/ sec 

XIV-XV, sec XV 

17. 145943.05 Turnul Turnu-Roșu Fortificație – turn  Turnu Roșu, 

comuna Turnu 

Roșu 

Epoca medievală/ sec 

XV  

18. 145943.02 Mănăstirea ortodoxă de 

la Turnu Roșu – Valea 

Caselor în Curechiuri 

Edificiu de cult – 

mănăstire  

Turnu Roșu, 

comuna Turnu 

Roșu 

Neprecizată 

19. 145943.03 Biserica Sf. Nicolae din 

Turnu Roșu 

Structură de 

cult/religioasă - 

biserică 

Turnu Roșu, 

comuna Turnu 

Roșu 

Epoca medievală/ sec 

XVII 

 

În general, amplasamentele de execuție a lucrărilor sunt la distanță semnificativă de 

obiectivele cu valoare de patrimoniu, prin urmare realizarea proiectului propus nu prezintă 

potențial impact negativ semnificativ asupra elementelor sus-menționate. În eventualitatea în care 

fronturile de lucru sunt situate în vecinătatea obiectivelor cu valoare de patrimoniu, se va avea în 

vedere ca execuția lucrărilor să nu producă perturbații asupra acestora. 
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4 IMPACTUL PROIECTULUI PROPUS ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informații cu privire la modul în care proiectul 

propus interferează cu factorii de mediu, la efectele pe care acesta le poate avea asupra factorilor 

de mediu, prin raportare la stare actuală a acestora, descrisă în cadrul capitolului 3.  

4.1 APĂ 

În conformitate cu prevederile Directivei-Cadru Apă, se consideră semnificative presiunile 

care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă studiate. Presiunile 

hidromorfologice influențează caracteristicile apelor de suprafață, cu efecte asupra stării 

ecosistemelor acestora.  

Pe parcursul realizării lucrărilor un factor cu mare expunere la impact este reprezentat de 

morfologia albiei. Astfel, corpurile de apă suportă modificări sub aspect morfologic datorită 

lucrărilor propuse în albia minoră. Parametrii fizico-chimici ai apei precum gradul de oxigenare și 

turbiditatea pot fi afectați pe durata de realizare a investiției, urmând ca la încheierea lucrărilor, 

acestea să revină treptat la starea inițială. Poluarea accidentală cu nutrienți este posibilă datorită 

toaletelor ecologice de pe amplasament, iar poluarea chimică datorită depozitării 

necorespunzătoare la nivelul șantierelor de lucru a substanțelor potențial periculoase. 

Astfel că, în faza de realizare a investiţiei, sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a 

celor subterane sunt următoarele: 

− depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea investiţiei;  

− scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor de intervenție în caz de avarii; 

− depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice care pot contamina factorul de 

mediu apă şi pot modifica proprietăţile fizico-chimice ale componentei hidrice;  

− modificarea morfologiei albiei prin realizarea lucrărilor propriu-zise, creșterea turbidității, 

potențiale creșteri ale temperaturii apei, reducerea gradului de oxigenare a apei; 

− amplasarea necorespunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul organizării 

de șantier. 
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Având în vedere că lucrările sunt proiectate pentru a funcționa pentru o perioadă lungă de 

timp,  în faza de implementare a investiţiei, sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor 

subterane sunt eventuale avarii ale lucrărilor realizate și activitățile de intervenție pentru 

remedierea avariilor. 

Prognozarea impactului 

Natura investițiilor precum cele prevăzute prin proiectul propus manifestă atât forme de 

impact negativ asupra factorului de mediu apă, cât și de impact pozitiv. În cadrul acestor proiecte 

impactul negativ este de regulă asociat etapei de execuție a lucrărilor, specifică oricăror lucrări 

de infrastructură, în timp ce pe durata funcționării investițiilor propuse prin proiect, impactul 

asociat este unul pozitiv, contribuind la îmbunătățirea modalității de gestionare a resurselor de 

apă și la scăderea riscului de producere al inundațiilor. 

Astfel că, în perioada de execuție a lucrărilor, impactul asociat proiectului este unul negativ 

moderat, cu caracter direct, pe termen scurt și mediu, reversibil și redus ca extindere, datorită 

faptului că pe durata execuției lucrărilor sursele de poluare a apelor de suprafață și a apelor 

subterane sunt de natură fizică (lucrări în albie) și de natură chimică. Cele chimice apar doar în 

situații excepționale, de nefuncționare corespunzătoare a utilajelor sau de gestionare 

necorespunzătoare a materiiilor prime utilizate sau a deșeurilor la realizarea proiectului. În acest 

fel considerăm că impactul fizic generat pe parcursul execuției lucrărilor este unul cu o 

probabilitate mare  de producere, spre deosebire de cel chimic care se va produce cu probabilitate 

scăzută. 

În perioada de funcționare a proiectului, în momentul apariției unor degradări la nivelul 

lucrărilor, se va produce cu siguranță un impact negativ, dar având în vedere că structurile 

construite sunt prevăzute pentru a avea o durată lungă de viață, sunt mici șansele ca aceste 

deteriorări să se întâmple. 

Analiza elaborată pentru cele trei corpuri de apă de suprafață Sebeș – Sebeș și afluentul 

Moașa, cod RORW8.1.119_B1, Cârțișoara – Cârțișoara și afluenții Laița, Seaca, cod 

RORW8.1.109_B1 și Porumbacu - Porumbacu cu afluenții Porumbăcel și Liscov, cod 

RORW8.1.114_B1 (considerând cumulativ impactul lucrărilor existente și propuse, pe termen 

lung) indică faptul că proiectul nu prezintă riscul deteriorării stării corpul de apă la nivelul 

elementelor de calitate prevăzute de Ghidul Optional tool for WFD Compliance (JASPERS). 
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Odată realizate lucrările, se va observa că lungimea totală amenajată a celor 3 corpuri de 

apă este una redusă raportată la lungimea totală a corpurilor de apă, astfel încât din punct de 

vedere morfologic, efectul lucrărilor propuse, cumulat cu cel al lucrărilor existente este unul care 

nu afectează îndeplinirea obiectivelor de mediu stabilite prin Directiva-Cadru Apă.  

− Corpul de apă Sebeș – Sebeș și afluentul Moașa, cod RORW8.1.119_B1 va fi amenajat 

pe lungime de 1,53 km, reprezentând 6,12% din lungimea sa; 

− Corpul de apă Cârțișoara – Cârțișoara și afluenții Laița, Seaca, cod RORW8.1.109_B1 va 

fi amenajat pe lungime de 5,12 km, reprezentând 10,22% din lungimea sa; 

− Corpul de apă Porumbacu – Porumbacu cu afluenții Porumbăcel și Liscov, cod 

RORW8.1.114_B1 va fi amenajat pe lungime de 9,25 km, reprezentând 16,81% din 

lungimea sa. 

4.2 AER 

În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate potențialele surse de poluare a factorului de 

mediu aer și se stabilește prognoza impactului proiectului asupra calității aerului. 

Surse de poluare pentru aer, poluanți 

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu aer în 

faza de realizare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind emisiile de gaze 

(monoxid de carbon, benzen, dioxid de sulf, dioxid de azot) rezultate din traficul auto generat, de 

aprovizionarea cu materii prime a obiectivului şi de manipularea acestora pe amplasamentul 

proiectului și antrenarea unor particule fine (pulberi în suspensie) în atmosferă datorată lucrărilor 

de excavare, transvazare a pământului excavat şi manipulării materiilor prime pe amplasament. 

În faza de funcţionare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind emisii de 

gaze şi antrenarea unor particule în suspensie rezultate din traficul auto generat ca urmare a 

activităţilor de mentenanţă sau de intervenţie în caz de avarii. 

Prognoza poluării și a impactului asupra aerului 

În cadrul secțiunii 5.3.3 a raportului privind impactul asupra mediului sunt prezentate 

sursele de poluare a aerului pe durata etapei de realizare a lucrărilor propuse și sunt calculate 
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emisiile atmosferice și cele fugitive rezultate din transportul materialelor de construcție și al 

deșeurilor și din activitățile de șantier desfășurate la nivelul fronturilor de lucru.  

În timpul realizării investițiilor, impactul asociat acestor surse de poluare este unul cu 

caracter direct, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca și complexitate și 

extindere și cu probabilitate crescuta de producere, iar în perioada de funcționare a investiției 

sursele de poluare a factorului mediu aer vor fi determinate doar în momentul producerii unor 

avarii la nivelul lucrărilor care să necesite intervenție. Astfel, acest impact este negativ 

nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca și complexitate și extindere și cu probabilitate 

mare de producere, dar având în vedere că lucrările sunt proiectate pentru a rezista o perioadă 

lungă de timp, sunt mici șansele ca aceste degradări să apară în timpul funcționării investiției. 

Efectul proiectului asupra climei 

În ceea ce privește impactul proiectului asupra climei, se apreciază faptul că în etapa de 

realizare a proiectului, pot exista unele mici modificări ale condițiilor termice în zona fronturilor de 

lucru datorate funcționării utilajelor. Efectul local al acestora dispare când utilajele sunt oprite. 

Proiectul prezintă beneficii în sensul reducerii vulnerabilității la schimbările climatice pentru 

populația și bunurile din zona sa de influență. În cadrul secțiunii 5.6 a prezentei documentații sunt 

furnizate informații privind analiza vulnerabilității proiectului propus la schimbările climatice 

evaluată în cadrul “Studiului de evaluare a vulnerabilității și riscului la schimbările climatice” și 

concluziile acestuia.  

4.3 SOL/SUBSOL 

În cadrul acestui subcapitol sunt invetariate potențialele surse de poluare a factorilor de 

mediu sol și subsol și se stabilește prognoza impactului proiectului asupra calității aerului. 

Surse de poluanți pentru sol, subsol ape freatice și de adâncime 

În perioada de realizare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

− execuției lucrărilor de excavare pentru pregătirea malurilor în vederea execuției 

supraînălțărilor, consolidărilor de mal și a lucrărilor de amplasare a pragurilor de fund; 

− scurgerilor de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament; 

− contactului deşeurilor tehnologice rezultate cu componenta edafică.  
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Prin contact direct cu solul se produce o modificare a proprietăţilor fizico-chimice ale 

acestuia şi pot să apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura edafică. 

Produsele petroliere (motorină, uleiuri minerale) se pot scurge pe amplasament de la 

motoarele autovehiculelor care transportă materiale de construcţie. În cazul unei depozitări 

necorespunzătoare direct pe sol, deşeurile rezultate (deşeuri de ambalaje, deşeuri menajere) pot 

să deprecieze calitatea solului şi subsolului.  

Cantităţile de sol rămase în exces de la lucrările executate pe maluri sau în albia râurilor 

vor fi utilizate pentru lucrările de ecologizare pe amplasament și la cele de umplere pentru 

supraînălțări și îndiguiri. Solul fertil se va depozita separat de solul nefertil, de unde mai apoi se 

va refolosi la refacerea zonei şi aducerea ei la starea iniţială. Surplusul de pământ se va folosi la 

lucrările de terasamente ale digurilor. 

În perioada de funcţionare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

− degradarea în timp a lucrărilor poate conduce la descompunerea materialelor din care 

acestea sunt realizate (de exemplu a structurilor de beton) și la contaminarea mediului 

edafic; 

− potenţialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele folosite pentru 

intervenţie în situaţii de avarii; 

− execuției lucrărilor de intervenţie la eventualele situaţii de avarii. 

− Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, pe termen 

scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate redusă de 

producere. 

Prognoza impactului asupra solului și subsolului 

Odată cu implementarea proiectului are loc exercitarea unui impact asupra componentei 

sol, impact care este de natura duală, și anume: 

− din activitățile de decopertare, un impact de natură fizică; 

− un impact de natura chimică, din potențiala contaminare accidentală cu poluanți. 

În perioada de execuție a investiției, lucrările de pe amplasament vor exercita, în faza 

de construcție un impact direct asupra componentei sol prin înlăturarea stratului edafic, prin 
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fenomenul de tasare, care are efect asupra aerației solului și prin infiltrațiile carburanților și 

lubrifianților provenite din scurgerile accidentale de la vehiculele aflate în dotare.  

Trebuie menționat că după execuția lucrărilor de excavare și pozare a infrastructurii 

împotriva înundațiilor, solul rezultat din săpături va fi utilizat în lucrările de rambleiere a șanturilor, 

gropilor formate, astfel încât într-o perioadă relativ scurtă de timp structura edafică să fie refăcută, 

iar vegetația se va instala la partea superioară. Nu trebuie neglijat nici impactul indirect rezultat 

din depunerea particulelor solide și a prafului pe suprafața solului, unde prin astuparea porilor, 

poate modifica regimul de aerație a solului. La rândul său acest fenomen are repercusiuni asupra 

tuturor proprietăților solului: fizică, chimică și microbiologică. 

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ moderat, pe termen 

scurt și mediu, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate ridicată de 

producere.  

Lucrările propuse vor afecta de manieră permanentă componenta edafică prin amprenta 

la sol a acestora. În cele ce urmează este prezentată situația suprafețelor ocupate permanent și 

temporar ca urmare a realizării lucrărilor propuse prin proiect, la nivelul fiecăreia dintre localitățile 

la nivelul căreia vor fi amenajate: 

− Sebeșu de Jos – 2292,2 mp ocupați permanent, respectiv 300 mp ocupați temporar cu 

organizarea de șantier; 

− Cârțișoara – 14490 mp ocupați permanent, respectiv 300 mp ocupați temporar cu 

organizarea de șantier; 

− Cârțișoara, zona Seaca – 2640 mp ocupați permanent; 

− Cârța – 4395 mp ocupați permanent; 

− Porumbacu de Sus – 26305 mp ocupați permanent; 

− Porumbacu de Jos – 41730 mp ocupați permanent, respectiv 300 mp ocupați temporar cu 

organizarea de șantier. 

 Modificările de natură fizică, rezultate din realizarea lucrărilor (prin ampriza lor) au un 

impact direct, redus ca şi complexitate, cu extindere medie şi probabilitate mare de producere.  
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În perioada de funcționare a investiției, solul și subsolul pot fi afectate datorită degradării 

în timp a lucrărilor ce pot conduce la descompunerea materialelor din care acestea sunt realizate 

(de exemplu a structurilor de beton) și la contaminarea mediului edafic.  

Având în vedere că lucrările sunt prevăzute să reziste o perioadă îndelungată (aprox. 30 

ani), impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, pe termen scurt, 

reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate mică de producere. 

4.4 BIODIVERSITATE 

În cazul celor 3 cursuri de apă posibil a fi afectate (se va vedea în următoarele rânduri 

măsura în care vor fi), trebuie repetat faptul că lucrările se suprapun cu ROSPA0098 Piemontul 

Făgăraș, arie protejată cu rol în protecția și conservarea speciilor de păsări. În proximitate, în 

zona de amonte a celor 3 râuri, distanța față de situl de importanță comunitară ROSCI0122 Munții 

Făgăraș este următoarea: 

− 2900 m pe r. Sebeș  

− 745 m pe r. Porumbacu; 

− 2800 m pe r. Cârțișoara. 

Distanța a fost măsurată cu programul ArcGIS 10.6 cu scopul de a evalua impactul 

impactul lucrărilor în amonte, în special pentru speciile de pești și cum poate fi afectată 

conectivitatea longitudinală.  

Prin aducerea la îndeplinire a obiectivelor propunerii de proiect, se estimează diferite tipuri 

de impact asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar, dar și asupra ariilor protejate în 

general. Astfel, impactul va fi tratat în funcție de mai multe caracteristici: pe perioada de 

manifestare (termen scurt sau lung), în mod direct sau indirect, sau tip de impact (negativ sau 

pozitiv), intensitate etc. 

Impactul asupra ariei protejate ROSPA0098 Piemontul Făgăraș 

Lucrările propuse pe cursul de apă Sebeș sunt localizate pe teritoriul ROSPA0098 

Piemontul Făgăraș în proporție de 100%, pe o lungime a cursului de apă de aproximativ 500 m. 

Lucrările sunt situate pe ambele maluri, mergând în paralel și presupun în principal realizarea 

consolidărilor de mal și realizarea a 7 praguri de fund noi și reabilitarea a 4 praguri de cădere 
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existente (cu dezafectarea unui prag de cădere existent). Consolidarea malurilor se face prin 

ziduri de beton ciclopian cu înălțimea cuprinsă între 2,5 – 3,5 m, fundate la circa 1 m sub nivelul 

talvegului proiectat.  

Pe cursul de apă Porumbacu, lucrările propuse ale proiectului sunt situate pe teritoriul 

ROSPA0098 (aproximativ 95%), dar și în afara acestuia, în aval, în proximitatea confluenței râului 

Porumbacu cu râul Olt. Acestea se realizează în localitățiile Porumbacu de Jos și Porumbacu de 

Sus, astfel că lucrările din Porumbacu de Jos sunt localizate doar pe malul drept și în talvegul 

cursului de apă (reprofilarea râului pe o lungime de 1800 m). În paralel cu lucrările de reprofilare, 

sunt necesare lucrări de consolidare a digului (1800 m), de refacere a liniei de apărare (1150 m) 

și amenajarea unei breșe (20 m) pentru crearea zonei inundabile. Refacerea liniei de apărare și 

amenajarea unei breșe în corpul digului vor duce la formarea/menținerea unei zone inundabile 

cu o suprafață de 11 ha. Spre deosebire de lucrările din Porumbacu de Jos care sunt localizate 

doar pe un mal, supraînălțarea lucrărilor existente din Porumbacu de Sus, merge în paralel pe 

ambele maluri (1200 m lungime mal stâng și 1200 m lungime mal drept), astfel că impactul negativ 

în perioada de realizare este mai pronunțat în această zonă față de cea din aval.  

Pe cursul de apă Cârțișoara, lucrările au fost proiectate în așa fel încât să se situeze în 

zone construite (de intravilan) sau în afara lor dacă prin poziție pot scoate din zona de 

inundabilitate terenurile construite. Zona localității Cârța (situată în afara ariilor naturale protejate, 

dar cu posibilitatea apariției impactului în aval asupra ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraș și 

ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu) va fi protejată cu 2 tipuri de lucrări diferite, acestea 

fiind supraînălțare de dig și consolidare de mal cu coșuri de gabioane. Consolidările de mal vor fi 

pozate pe o saltea de gabioane după excavarea zonei albie-mal. Lucrările pentru reducerea 

pagubelor la inundații în zona intravilan Cârțișoara propun 3 tipuri de lucrări: realizare dig nou, 

supraînălțare diguri existente și consolidare maluri cu coșuri de gabioane. 

Impactul direct asupra ariei naturale protejate este în cea mai mare parte unul temporar, 

manifestat în etapa de execuție a lucrărilor. Acesta este reprezentat de surse adiționale de 

zgomot, vibrații, noxe și deranj asupra habitatelor, solului și apei, în unele locuri fiind vorba de 

eliminarea vegetației care poate constitui habitat pentru o serie de specii de vertebrate și 

nevertebrate. Chiar dacă aria a fost instituită pentru protecția speciilor de păsări și a habitatelor 
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lor de hrănire și reproducere, impactul se răsfrânge și asupra celorlalte grupe taxonomice: 

amfibieni, pești, mamifere, nevertebrate și plante. 

De cele mai multe ori, majoritatea speciilor mobile (păsări, mamifere, reptile sau pești) vor 

părăsi amplasamentul și proximitatea acestuia pe perioada de execuție. Emisia de noxe va fi și 

ea accelerată, cu pulberi în suspensie, fum, toxine, rezultate arderilor interne ale motoarelor de 

la utilaje sau sedimente antrenate din bentos și substrat o dată ce se intervine în albia râurilor. O 

cantitate ridicată de sedimente în suspensie indirect modifică și caracteristicile fizico-chimice, 

ajungând să afecteze direct și imediat organismele acvatice: specii de pești, nevertebrate 

acvatice, plancton sau macrofite.  Emisiile de pulberi vor fi în cantități ridicate și vor ajunge o 

parte, să se depună de-a lungul cursurilor de apă, contribuind împreună cu particulele antrenate 

din substratul râurilor și al malurilor, la creșterea turbidității.  

O turbiditate ridicată cauzată de prezența pulberilor, nisipului, pietrișului și altele în volumul 

apei va favoriza depunerea acestora pe icre sau branhiile speciilor, pierzând capacitatea de a 

realiza schimburi de gaze cu mediu extern, favorizând apariția mortalității în rândul peștilor, în 

special al juvenililor și al indivizilor mai bătrâni, aceștia fiind mai sensibili la schimbările de mediu. 

Impactul fiind direct, se va manifesta pe termen scurt și cu o intensitate moderată, afectând specii 

asupra cărora există alte presiuni și au deja o stare de conservare nefavorabilă. Pentru a reduce 

sau evita apariția acestui tip de impact, este necesar să se respecte o serie de măsuri de 

conservare. Totodată, un  impact indirect  va fi scăderea cantității de hrană pentru speciile de 

păsări ihtiofage. De asemenea, vor fi influențate populațiile de nevertebrate acvatice, de cele mai 

multe ori, specii indicatori ai calității apei. 

Chiar dacă nu este un efect sigur, este posibil să apară accidental surse punctiforme de 

poluare prin pierderile de combustibil sau uleiuri ale utilajelor. Trebuie adăugat că pentru anumite 

efecte negative, se vor recomanda măsuri care să permită reducerea sau chiar prevenirea 

impactului negativ în așa manieră încât impactul rezidual să permită realizarea lucrărilor. 

În aer, lucrările vor reprezenta surse adiționale de zgomot, vibrații și noxe. Noxele vor 

modifica temporar caracteristicile fizice și chimice ale aerului, fiind compuse din gaze de la 

arderea internă a motoarelor și pulberi fine antrenate în curenții de aer. Impactul creat va alunga 

speciile mobile din zona proiectului.  
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În perioada de realizare a lucrărilor, precum a fost precizat și anterior sunt așteptate 

dispersii ale speciilor mobile sălbatice, și posibil a fi înlocuite de specii domestice/parțial 

domesticite care vor căuta adăpost sau hrană. Este vorba de pisici, câini și gâște domestice care 

se hrănesc/vânează specii sălbatice de genul amfibienilor, reptilelor sau rozătoarelor. Aceasta 

este cauza pentru care nu au fost observate o serie de specii comune în zona malurilor în 

intravilanul localităților (ex: Sebeșul de Jos). 

Pulberile ridicate din sol/subsol cauzate de excavații sau de utilajele grele folosite în cadrul 

proiectului se vor depune pe aparatul foliar al vegetației din vecinătate, scăzând într-o anumită 

măsură (nesemnificativ) capacitatea de fotosinteză sau de evapo-transpirație a plantelor. 

Impact indirect se manifestă prin eliminarea sau lipsa vegetației ripariene (ex: Salix alba, 

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Juglans regia) pe termen mediu care produce schimbări în 

gradul de oxigenare al cursurilor de apă și în același timp și de accentuare a diferențelor de 

temperatură, mai ales în sezonul cald și în zonele cu ape stătătoare.  Astfel, în zonele unde luciul 

apei nu va mai fi umbrit, va crește temperatura maximă din perioada caldă, în paralel cu o rată 

de evaporare mai ridicată și o concentrație de oxigen mai scăzută. În anumite condiții (extreme) 

de debit și viteze foarte scăzute, poate apărea eutrofizarea apei cu impact negativ semnificativ 

asupra comunităților acvatice (alge, nevertebrate, pești), indirect asupra vidrei prin pierderea 

bazei trofice.  

O dată decopertat stratul vegetal, speciile invazive se pot răspândi, astfel se propun măsuri 

de eliminare/ținerea sub control a acestora de pe amplasamentul proiectului. Având în vedere că 

pe cursul de apă Cârțișoara, se vor realiza supraînălțarea de dig și  consolidări de mal ce vor fi 

pozate pe o saltea de gabioane, după finalizarea acestora, digul va fi acoperit cu sol vegetal 

pentru a nu permite propagarea speciilor invazive pe terenurile nude astfel create, iar gabioanele, 

fiind structure mai flexibile vor permite o oarecare înierbare. 

În schimb, proiectul poate manifesta și impact pozitiv prin eliminarea punctelor de eroziune 

și scăderea turbidității în anumite perioade pe cursul de apă implicat. De o calitate superioară a 

apei vor beneficia speciile acvatice (pești, păsări, nevertebrate, amfibieni si reptile), dar și păsările 

dependente de apă.  

Un impact pozitiv vor produce zonele inundabile de pe corpurile de apă Porumbacu și 

Cârțișoara, cu beneficii multiple în urma inundării controlate (în intervalul probabilității de inundare 



 

100 

 

de 5%-1%) a pajiștilor datorate surplusului de materii și energie pe care le transportă râul. Odată 

cu apa, aceasta transportă și aluviuni, detritus vegetal și animal, macrofite și macronevertebrate 

acvatice, alge și altele. Depunerea aluviunilor pe terenuri naturale va crea apoi substrat pentru 

creșterea mai rapidă a plantelor ierboase și lemnoase, astfel vor crește resursele de hrană pentru 

anumite specii. 

Prin amplasarea scărilor de pești se reface conectivitatea laterală, astfel că va crește 

motilitatea peștilor, actual izolați din cauza pragurilor de cădere degradate sau a lucrărilor fără 

scări de pești. Indirect, prin finalizarea acestei lucrări, se va produce un impact pozitiv asupra 

vidrei și a speciilor de păsări care sunt dependente de populațiile de pești. 

În proximitatea lucrărilor propuse, suprapus și cu ROSPA0098 Piemontul Făgăraș, este 

situl de interes comunitar ROSCI0122 Munții Făgăraș. Aria protejată fiind situată în amonte de 

proiectul propus nu va suferi din cauza modificărilor ce se vor realiza la nivelul râului Cârțișoara 

Impactul asupra ariilor protejate din proximitatea amplasamentului proiectului 

Asupra ariilor protejate din amonte (ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest și ROSCI0122 Munții 

Făgăraș) nu va exista impact negativ, doar impact pozitiv moderat datorat montării rampelor 

pentru pești astfel încât să se poată realiza conectivitatea longitudinală a cursului de apă și 

punerea în legătură a populațiilor de pești care în acest moment sunt izolate de-o parte și de alta 

a pragurilor de cădere sau a altor bariere. De asemenea, pe termen scurt (perioada de realizare 

a lucrărilor) este posibil să se adăpostească pe afluenți sau pe zonele din amonte ale cursului de 

apă efective importante de pești, pe sectoarele unde nu există bariere transversale. 

Efective adiționale de pești vor apărea și pe sectoarele din aval, pe teritoriul ariilor protejate 

ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraș și ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, odată cu 

apariția în anumite cantități de materii în suspensie cauzate de realizarea lucrărilor propriu-zise 

în albie. Impactul asupra ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraș și ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-

Hârtibaciu este direct, negativ nesemnificativ. 

Impactul global al proiectului asupra stării de conservare a speciilor desemnate ariei de 

protecție specială avifaunistică, a speciilor sitului de interes comunitar sau a speciilor de interes 

conservativ poate fi cuantificat astfel: 
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− asupra speciilor desemnate ROSPA0098 Piemontul Făgăraș și observate în teren 

(Dendrocopos syriacus): impact negativ nesemnificativ; 

− asupra speciilor desemnate ROSPA0098 Piemontul Făgăraș care nu au fost observate în 

teren: fără impact; 

− asupra păsărilor acvatice observate în teren (Ardea cinerea, Cinclus cinclus, Anas 

platyrhynchos, Actitis hypoleucos): impact negativ nesemnificativ; 

− asupra păsărilor observate în habitatul riparian (Aegithalos caudatus, Garrulus glandarius, 

Parus major, Poecile palustris, Dendrocopos syriacus, Passer domesticus): impact negativ 

nesemnificativ; 

− asupra speciilor de pești (Cottus gobio, Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata 

balcanica, Alburnoides bipunctatus, Barbatula barbatula, Gobio gobio, Phoxinus phoxinus, 

Salmo trutta fario, Squalius cephalus): impact negativ moderat; 

− asupra speciilor de mamifere (Lutra lutra și Castor fiber): impact negativ nesemnificativ; 

− asupra habitatelor ripariene (91E0*): impact negativ nesemnificativ. 

Având în vedere suprapunerea cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0098, a 

fost solicitat avizul Administrației Siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș. În 

urma analizării de către aceasta a memoriului de prezentare și a studiului de evaluare adecvată 

și a corelării cu prevederilor Planului de management și ale Regulamentului ariilor naturale 

protejate, a fost emis avizul favorabil nr. 1 din 20.01.2020 (Anexa nr. 6). 

4.5 PEISAJ 

Este important de precizat faptul ca peisajul este o rezultantă a interrelaționării celorlalți 

factori de mediu, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu apă, aer, sol/subsol, 

biodiversitate și mediu social-economic, cultural și de patrimoniu cultural se va reflecta în calitatea 

peisajului, mai ales în zonele ariilor protejate. Pe durata execuției lucrărilor, peisajul va fi afectat 

în sensul apariției pe traseele drumurilor și ale cursurilor de apă a amenajărilor specifice 

organizărilor de șantier și fronturilor de lucru. Zona cursurilor de apă este doar parțial accesibilă 

vizual din zona drumurilor de acces, mare parte din lucrările propuse neavând neapărat un impact 

vizual perceptibil în contextul mai larg, ci doar punctual.  
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După finalizarea lucrărilor și în timpul funcționării investiției, peisajul își va recăpăta parțial 

aspectul inițial, cu excepția amplasamentelor lucrărilor propriu-zise. Din punct de vedere al 

efectului estetic, impactul asupra peisajului este mai nuanțat: 

− peisajul poate fi afectat de manieră negativă în zona amplasamentelor în prezent 

neocupate de lucrări și care prezintă vegetație autohtonă, puțin afectată de eroziuni – 

acestea sunt foarte puține, în general la limita zonelor din intravilan; 

− peisajul poate fi afectat de manieră pozitivă în cea mai mare parte din amplasamentele 

proiectului în care peisajul cvasi-natural al albiei este actualmente afectat negativ de 

lucrările de protecție împotriva inundațiilor actualmente aflate în diferite stadii de 

degradare și de depozitarea neconformă a deșeurilor. 

Pantele mari ale talvegului, viteza mare a cursurilor de apă la debite cu probabilitate de 

producere de 1% fac ineficiente lucrările de consolidare de tip verde care ar aduce un plus estetic 

zonei. Cu toate acestea, impactul proiectului propus asupra peisajului este unul limitat la zonele 

de intravilan, care prezintă un grad ridicat de antropizare și în care procentul de ocupare a 

terenului este unul crescut. 

4.6 MEDIU SOCIAL ȘI ECONOMIC 

Sub aspectul impactului proiectului propus se apreciază că se va produce o intensificare 

a traficului din zona proiectului pe durata execuției lucrărilor, fapt care va genera un disconfort 

populației locale și probabil turiștilor prin creșterea nivelului de zgomot, a pulberilor în suspensie 

și producerea de eventuale întârzieri datorită traficului suplimentar. 

Având în vedere faptul că lucrările propuse sunt desfășurate pe 3 cursuri de apă diferite, 

impactul resimțit este unul cu efect local, fără posibilitatea de cumulare a efectelor negative la 

nivelul mediului economic și social. 

Odată încheiate lucrările, însă, impactul negativ datorat traficului și disconfortului urban din 

perioada execuției acestora se transformă în impact pozitiv semnificativ, datorită faptului că 

lucrările vor oferi protecție populației rezidente și turiștilor în eventualitatea producerii unor viituri 

rapide. Pe de altă parte, populația afectată de inundații în zona de interes a proiectului a fost 

estimată la 66.191 oameni afectați direct de efectele inundațiilor (din care 710 populație rezidentă 
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și 65.481 populație sezonieră), și 280.289 oameni afectați indirect (din care 5.890 populație 

rezidentă și 194.399 populație sezonieră). Astfel, prin realizarea lucrărilor proiectate, localităţile 

de pe cele trei râuri, vor fi puse în siguranţă pentru viituri cu probabilităţi de depăşire de 1%, astfel 

că în perioada de implementare a proiectului, impactul va fi unul pozitiv pentru factorii sociali și 

economici.  

Un impact negativ, în perioada de funcționare a investiției, va fi produs de posibile avarii 

la nivelul lucrărilor pentru care vor necesita intervenție imediată. Factorii de poluare vor fi aceiași 

ca în faza de execuție a proiectul, dar având în vedere că lucrările sunt proiectate pentru a 

funcționa o perioadă lungă de timp, șansele sunt mici ca aceștia să apară, cel puțin pe durata de 

viață a lucrărilor, de 30 de ani.  

În general, amplasamentele de execuție a lucrărilor sunt la distanță semnificativă de 

obiectivele cu valoare de patrimoniu, prin urmare realizarea proiectului propus nu prezintă impact 

negativ semnificativ asupra elementelor sus-menționate. În eventualitatea în care fronturile de 

lucru sunt situate în vecinătatea obiectivelor cu valoare de patrimoniu, impactul va fi unul negativ 

nesemnificativ, produs în general de vibrații și de antrenarea particulelor în suspensie, dar se vor 

lua măsuri pentru prevenirea acestor surse de poluare. 

4.7 PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR 

În ceea ce priveşte proiectul propus, principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt cele din 

perioada de execuţie a lucrărilor şi sunt asociate utilajelor folosite în această etapă 

(excavatoare, autobasculante, etc). Activităţile generatoare de zgomot şi vibraţii sunt: 

− transportul pe amplasament al materiei prime necesare realizării investiţiei; 

− manipularea materialelor de construcţie, descărcarea şi depozitarea acestora pe 

amplasament; 

− lucrările desfăşurate la fronturile de lucru (excavarea solului, realizarea lucrărilor de 

consolidare, supraînălțările de dig, conduc la creşterea nivelului de zgomot în zona 

amplasamentului); 

− compactarea solului și pământului depus în cadrul lucrărilor de îndiguire.  

Utilaje folosite şi puteri acustice asociate: 
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− buldozer    Lw  100 dB(A); 

− excavator    Lw  104 dB(A); 

− basculantă     Lw  107 dB(A); 

− autobetoniere   Lw  95 dB(A); 

− mașină de compactat  Lw  105 dB(A). 

Nivelul de zgomot este reglementat prin STAS, norme pentru diverse tipuri de utilaje, 

vehicule, pentru incinte industriale etc., în funcţie de natura şi tipul de zgomot. Limitele maxim 

admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic sunt precizate 

în STAS 10009-2017 ”Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”. Prin acest 

STAS sunt impuse şi restricţii în funcţionarea utilajelor grele. Pentru obiectivul vizat, zgomotul 

produs de utilajele şi vehiculele care se vor utiliza pentru operaţiile de pe amplasament va trebui 

să se încadreze în următoarele limite: 65 dB la limita incintei, respectiv 90 dB în interiorul incintei, 

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. 

Potenţialul impact asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ moderat, pe 

termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate ridicată de 

producere. 

În perioada de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect, potențialele surse de zgomot 

și vibrații sunt cele asociate mentenanței acestora. Potenţialul impact asociat acestor surse de 

poluare este unul direct, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi 

complexitate şi extindere şi cu probabilitate redusă de producere. 

5 EFECTE SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA 

ASUPRA MEDIULUI 

Impactul asociat proiectului propus atât în etapa de realizare a acestuia, cât și în etapa de 

funcționare este descris detaliat în cadrul capitolului 4. Factorii de mediu susceptibili a fi afectați 

semnificativ prin realizarea proiectului propus sunt reprezentați de factorul de mediu apă, în 

special morfologia albiei, zona ripariană și comunitățile acvatice. În vederea stabilirii naturii, 

magnitudinii, extinderii, reversibilității și complexității impactului asociat al proiectului asupra 
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acestor factori de mediu au fost realizate un studiu de evaluare adecvată și un studiu de evaluare 

a impactului asupra corpurilor de apă ale căror concluzii sunt incluse în prezenta documentație. 

Cu respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului incluse în cele două 

studii sus-menționate și preluate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, impactul 

asupra factorilor de mediu este unul situat în limite acceptabile, efectele realizării proiectului 

nefiind negative semnificative. 

5.1 CONSTRUIREA ȘI EXISTENȚA PROIECTULUI 

În cadrul capitolului 4 și al secțiunilor 5.3 – 5.6 sunt furnizate informații atât cu privire la 

sursele și formele de impact asociate proiectului, atât în etapa de construire, cât și în etapa de 

existență/funcționare a lucrărilor propuse prin proiect. Efectele potențiale de poluare a factorilor 

de mediu sunt cele asociate etapei de realizare a investiției propuse și se pot datora pe de o parte 

intervențiilor realizate prin lucrările propuse și unor potențiale incidente sau nerespectări ale 

măsurilor de prevenire a impactului recomandate. Factorii de mediu susceptibili la a resimți un 

impact mai pronunțat ca urmare a realizării lucrărilor sunt apa și biodiversitatea. Este de așteptat 

ca și ulterior încheierii lucrărilor să se păstreze unele efecte asupra factorilor de mediu (spre 

exemplu modificări ale regimului sedimentelor cauzate de lucrările de consolidare a malurilor,  de 

realizarea pragurilor de fund și a celor de cădere), însă în condițiile respectării măsurilor de 

prevenire și reducere a impactului asupra factorilor de mediu, se apreciază că efectele produse 

nu vor avea un caracter semnificativ. 

Pe durata realizării proiectului propus, impactul asociat proiectului este unul potențial 

negativ în zonele direct afectate de lucrări, la nivelul fronturilor de lucru și al organizărilor de 

șantier. În ceea ce privește lucrările realizate în albie, modificări ale turbidității, temperaturii sau 

ale gradului de oxigenare pot apărea și în aval de amplasamentele propriu-zise ale lucrărilor 

propuse, efectul acestora diminuându-se progresiv pe măsură ce crește distanța față de frontul 

de lucru. Cu privire la populație, impactul asociat realizării lucrărilor este unul ce se extinde în 

principal la nivelul și în imediata vecinătate a organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru și a 

căilor de acces spre organizările de șantier și spre fronturile de lucru.  
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În perioada de funcționare a lucrărilor propuse prin proiect nu se estimează a fi premise 

ale producerii unor poluări asupra factorilor de mediu, investiția realizată nefiind de natură a 

genera poluare. Efectele asupra populației însă sunt unele benefice și care exced zona la nivelul 

căreia au fost amenajate.  

Ca și consecință a naturii lucrărilor propuse, impactul asupra factorilor de mediu se 

caracterizează prin complexitate redusă, cu extindere moderată, cu efecte atât pe durată redusă, 

cât și pe termen mediu și lung. De asemenea, impactul asociat proiectului este atât direct, cât și 

indirect, cu frecvență redusă spre medie și cu caracter reversibil. 

5.2 UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE 

Materialele naturale utilizate la realizarea proiectului propus sunt: pâmântul, necesar 

lucrărilor de terasamente necesare lucrărilor de consolidare a malurilor și celor de îndiguire, 

piatra, folosită la consolidările de mal din coșuri de gabioane și la realizarea lucrărilor cu zidărie 

de piatră, solul vegetal va fi folosit la acoperirea gabioanelor și la amenajarea stratului superior 

al taluzului și coronamentului digului. 

Apa este de asemenea o resursă folosită la realizarea proiectului. Astfel, va fi folosită apă 

potabilă îmbuteliată pentru personalul care va lucra la realizarea lucrărilor din proiect, va fi folosită 

apă în scop igienico-sanitar la containerele sanitare vidanjabile care vor fi amenajate la nivelul 

organizărilor de șantier și apă folosită în scop tehnologic pentru umectarea fronturilor de lucru în 

sezonul cald și în perioadele în care este o umiditate foarte scăzută a aerului cu sporirea gradului 

de antrenare a particulelor fine de sol de vânt. 

5.3 EMISIA DE POLUANȚI, ZGOMOT, VIBRAȚII, LUMINĂ, CĂLDURĂ ȘI RADIAȚII 

În cadrul acestei secțiuni sunt inventariate principalele surse potențiale de poluanți asociați 

realizării proiectului propus. În ceea ce privește etapa de funcționare a proiectului propus, aceasta 

nu este generatoare de emisii poluante, prin urmare sursele potențiale inventariate în cele ce 

urmează sunt asociate etapei de execuție a lucrărilor. 
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5.3.1 Poluanți fizici și chimici ai solului și subsolului 

Sursele de poluanți fizici și chimici ai solului și subsolului sunt reprezentate de eventualele 

scurgeri accidentale de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect. 

Asigurând însă starea de funcțională optimă a utilajelor la nivelul organizării de șantier și la nivelul 

fronturilor de lucru, precum și zonele de depozitare a materiilor prime și a deșeurilor rezulatate 

stabilite în cadrul proiectului, această formă de impact poate fi prevenită. Potenţialul impact 

asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ nesemnificativ, pe termen scurt, 

reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate foarte scăzută de producere. 

5.3.2 Poluanți fizici și chimici ai apei subterane și de suprafață 

Sursele de poluanți fizici și chimici ai apei subterane și de suprafață sunt reprezentate de: 

− lucrările de excavare desfășurate pe cursurile de apă, care vor genera creșteri ale 

turbidității, reducerea gradului de oxigenare a apei și posibil creșterea locală a temperaturii 

apei ca urmare a antrenării particulelor sedimentabile; 

− eventualele scurgeri accidentale de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor propuse 

prin proiect. Asigurând însă starea de funcțională optimă a utilajelor la nivelul organizării 

de șantier și la nivelul fronturilor de lucru, această formă de impact poate fi prevenită; 

− contactul deșeurilor rezultate din execuția lucrărilor cu mediul edafic. Prin gestionarea 

corespunzătoare a deșeurilor în cadrul etapei de execuție a lucrărilor, această formă de 

impact poate fi evitată. 

 Potenţialul impact asociat acestor surse de poluare este unul direct, negativ 

nesemnificativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate 

crescută de producere. 

5.3.3 Poluanți fizici și chimici ai aerului 

Principalele surse de poluare a aerului în perioada de execuție a lucrărilor sunt emisiile 

atmosferice ale utilajelor folosite la transportul materialelor necesare lucrărilor, la care se adaugă 

emisiile fugitive rezultate din activitatea de realizare propriu-zisă a lucrărilor. Emisiile atmosferice 

sunt cele rezultate din arderea combustibililor utilajelor folosite pentru transportul materiilor prime 
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și auxiliare folosite și cele fugitive sunt rezultate din activitățile de excavare și manipulare a 

pământului. 

Emisiile atmosferice rezultate din transportul materiilor prime și auxiliare au fost calculate 

în conformitate cu prevederile Ghidului EMEP/EEA privind inventarul emisiile atmosferice 

poluante publicat în octombrie 2019. Ghidul furnizează mai multe metode de calcul al emisiilor 

atmosferice, pentru proiectul propus s-au folosit factorii de emisie stabiliți pe unitate de km traseu 

parcurs, acestea regăsindu-se în tabelul 13 al prezentei documentații. Având ca date de intrare 

cantitatea de materiale necesar a fi transportate și distanțele pe care e necesar transportul, pentru 

fiecare dintre cele 3 obiecte ale proiectului (Sebeș, Cârțișoara și Porumbacu) s-a făcut un calcul 

al numărului de drumuri/transporturi necesare la o capacitate medie de transport de 20 tone, 

respectiv de 28 tone pentru autobetoniere și un calcul al distanței totale necesar a fi parcurse 

pentru ca materialul să poată fi utilizat (a se vedea tabelul 14 de mai jos). Obținând distanța totală 

necesar a fi parcursă și înmulțind-o cu factorii de emisie stabiliți prin ghidul sus-menționat au fost 

calculate emisiile atmosferice totale rezultate din transportul materialelor pe toată durata de 

execuție a lucrărilor propuse prin proiect (tabelul 15 al prezentului document). Au fost luați în 

considerare factorii de emisie aferenți vehicului cel mai slab performant, respectiv Euro IV-2005 

pentru estimarea unui nivel maxim de emisii. Se recomandă folosirea unor utilaje cu nivel de 

performanță peste Euro IV-2005. 

 

 

 



 

109 

 

 
Tabel 13. Factori de emisii atmosferice (conf. Ghidului EMEP/EEA privind inventarul emisiilor atmosferice poluante, tabel 3-21 și 3-22) 

Tip vehicul 

Factor de emisie (g/km) 

CO NMVOC 

NOx N2O NH3 

Pb 
CO2 ulei 
lubrifiant 

PM2.5 

ID(1,2,3,c,d)P B(k)F B(b)F B(a)P 
Echivalent NO2 

PM2.5= 
PM10= 
TSP 

Diesel 
<=7.5 

t 

Euro 
IV-
2005 

0,047 0,005 1,640 0,006 0,0029 0,00000517 0,486 0,0106 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 

Euro 
V-
2008 

0,047 0,005 0,933 0,017 0,011 0,00000517 0,486 0,0106 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 

Euro 
VI 

0,047 0,005 0,180 0,017 0,009 0,00000517 0,486 0,0005 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 

Diesel 
7.5 - 
16 t 

Euro 
IV-
2005 

0,071 0,008 2,650 0,012 0,0029 0,00000785 0,486 0,0161 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 

Euro 
V-
2008 

0,071 0,008 1,510 0,034 0,011 0,00000785 0,486 0,0161 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 

Euro 
VI 

0,071 0,008 0,291 0,033 0,009 0,00000785 0,486 0,0008 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 

Diesel 
16 - 
32 t 

Euro 
IV-
2005 

0,105 0,010 3,830 0,012 0,0029 0,0000106 0,486 0,0239 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 

Euro 
V-
2008 

0,105 0,010 2,180 0,034 0,011 0,0000106 0,486 0,0239 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 

Euro 
VI 

0,105 0,010 0,422 0,032 0,009 0,0000106 0,486 0,0012 0,0000014 0,00000609 0,00000545 0,0000009 
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Tabel 14. Calcul al distanțelor parcurse în vederea transportului materiilor prime pe amplasament 

Transport materiale lucrări Sebeș 

Material transportat 
Cantitate totală estimată de 

material transportat (t) 
Capacitate medie de 

transport a utilajelor (t) 
Număr total de 

transporturi necesare 
Distanță/ 

transport (km) 
Total distanță 
parcursă (km) 

Piatră 9800 20 490 50 24500 

Beton 7186 28 257 20 5133 

Balast 45 20 2 5 11 

Pământ 21448 20 1072 5 5362 

Pământ 10981 20 549 1 549 

Beton demolat 2806 20 140 10 1403 

Total distanță parcursă pentru transportul materialelor Sebeș (km) 36958 

Transport materiale lucrări Cârțișoara 

Material transportat 
Cantitate totală estimată de 

material transportat (t) 
Capacitate medie de 

transport a utilajelor (t) 
Număr total de 

transporturi necesare 
Distanță/ 

transport (km) 
Total distanță 
parcursă (km) 

Pământ 95406 20 4770 1 4770 

Pământ 51972 20 2599 3 7796 

Pământ 473 20 24 5 118 

Piatră 23688 20 1184 50 59220 

Beton 1146 28 41 20 819 

Balast 6202 20 310 10 3101 

Beton demolat 1274 20 64 10 637 

Total distanță parcursă pentru transportul materialelor Cârțișoara (km) 76461 
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Transport materiale lucrări Porumbacu 

Material transportat 
Cantitate totală estimată de 

material transportat (t) 
Capacitate medie de 

transport a utilajelor (t) 
Număr total de 

transporturi necesare 
Distanță/ 

transport (km) 
Total distanță 
parcursă (km) 

Pământ 43434 20 2172 5 10859 

Piatră 4590 20 230 50 11475 

Beton 1077 28 38 20 769 

Balast 612 20 31 15 459 

Total distanță parcursă pentru transportul materialelor Porumbacu (km) 23562 

 

 

Tabel 15. Emisii atmosferice totale rezultate din transportul materiilor prime 

Curs de apă 
propus spre 
amenajare  

Distanță totală 
parcursă 

pentru 
transportul 
materialelor 

(km) 

Total emisii rezultate din transportul materiilor prime (g) 

CO NMVOC 

NOx N2O NH3 

Pb 
CO2 ulei 
lubrifiant 

PM2.5 

ID 
(1,2,3,c,d)P 

B(k)F B(b)F B(a)P 
Echivalent NO2 

PM2.5=PM10= 
TSP 

Sebeș 36958 3880,59 369,58 141549,14 443,50 107,18 0,39 17961,59 883,30 0,05 0,23 0,20 0,03 

Cârțișoara 76461 8028,41 764,61 292845,63 917,53 221,74 0,81 37160,05 1827,42 0,11 0,47 0,42 0,07 

Porumbacu 23562 2474,01 235,62 90242,46 282,74 68,33 0,25 11451,13 563,13 0,03 0,14 0,13 0,02 
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Ghidul inventarului emisiilor atmosferice poluante din 2019 stabilit în cadrul Programului 

European de Monitoring și Evaluare al Agenției Europene de Mediu (EMEP/EEA), cunoscut 

anterior prin acronimul CORINAIR, stabilește ca relevante pentru domeniul construcțiilor emisiile 

rezultate din operațiunile desfășurate pentru realizarea lucrărilor de construcții. Pentru activitățile 

din domeniul construcțiilor, emisiile rezultate sunt direct influențate de umiditatea solului, având 

în vedere că gradul de umiditate ridicat asociază un sol mai compact, cu un risc mai redus de 

antrenare a particulelor de sol de către vânt. 

Pentru a calcula emisiile aferente lucrărilor de construcții, au fost folosiți factorii de emisie 

stabiliți prin Ghidul EMEP/EEA privind inventarul emisiilor atmosferice poluante din 2019 pentru 

pulberile totale în suspensie, pentru PM10 și PM2.5, prezentați în tabelul 16 al prezentei 

documentații. Formula de calcul al emisiilor rezultate din activitatea de construcții este 

următoarea:  

EMPM10 = EFPM10 ∙ Aafectată ∙ d (1-CE) ∙ (24/PE) ∙ (s/9%), unde: 

− EM PM10 este cantitatea de emisii PM10 (kg); 

− EFPM10 este factorul de emisie a PM10 (kg PM10/ mp ∙ an); 

− Aafectată este suprafața de teren totală potențial afectată de realizarea lucrărilor (mp); 

− d este durata de realizare a lucrărilor (ani); 

− CE este eficiența măsurilor de control al emisiilor aplicate; 

− PE este indicele de ariditate a solului Thornthwaite. 

Factorul de emisie luat în considerare la calculul emisiilor a fost cel cu valoare medie. 

Pentru categoria de activități din domeniul construcțiilor, PM2.5 se calculează la o zecime din PM10, 

în timp ce pulberile totale în suspensie sunt estimate la un factor de emisie de 3,3 mai mare. În 

cele ce urmează sunt explicate valorile atribuite fiecăruia dintre factorii dintre parametrii care intră 

în formula de calcul al cantității de emisii rezultate în urma realizării proiectului propus: 

− EFPM10 este factorul de emisie stabilit prin Ghidul EMEP/EEA; 

− Aafectată teren totală potențial afectată de realizarea lucrărilor (mp). Aceasta a fost calculată 

în funcție de ampriza lucrărilor necesar a fi efectuate pe fiecare curs de apă. În cazul 

lucrărilor propuse în Sebeșu de Jos, suprafața totală afectată pe durata execuției este de 

2229,2 mp, în localitatea Cârțișoara este de 14490 mp, în zona Cârțișoara – Seaca este 
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de 2640 mp, în Cârța este de 4395 mp, în Porumbacu de Sus este de 26305 mp și 

respectiv 47130 mp în Porumbacu de Jos; 

− d este reprezentată de durata de realizare a lucrărilor, respectiv de 15 luni pentru lucrările 

desfășurate pe cursurile de apă Sebeș și Cârțișoara și de 9 luni pentru cele de pe cursul 

de apă Porumbacu; 

− CE este eficiența măsurilor de control al emisiilor aplicate. În domeniul construcțiilor, cea 

mai eficientă măsură de control al emisiilor este reprezentată de umectarea spațiilor de 

lucru pentru a reduce riscul de antrenare a particulelor fine de vânt. Conform ghidului sus-

menționat se consideră în general în domeniul construcțiilor o eficiență de 50% a măsurilor 

de reducere a emisiilor. Având în vedere specificul proiectul, care în mare parte presupune 

realizarea unor lucrări în zona malurilor cursurilor de apă, unde solul este cu un grad de 

umiditate deja ridicat, s-a apreciat că procentul eficienței măsurilor de control aplicate 

poate fi ajustat la o valoare de 75%; 

− PE sau indicele de umiditate a solului Thornthwaite prezintă valori de la mai mici de 16 și 

până la mai mari de 128. Conform metodologiei Ghidului EMEP/EEA privind inventarul 

emisiilor de poluanți atmosferici din 2019 o valoare de 120 este folosită ca medie a indicelui 

de umiditate în zona Germaniei. S-a folosit această valoare și în cadrul prezentului studiu, 

ținând cont de faptul că arealul în care se desfășoară proiectul este unul care beneficiază 

de un regim mai bogat de precipitații similar cu cel al climatului temperat-oceanic; 

− În ceea ce privește conținutul în particule fine al solului, în metodologia menționată sunt 

prezentate valori între 52 pentru solul aluvionar și 12 pentru nisip. Este recomandată 

folosirea valorii de 20 pentru sol cu conținut moderat de particule fine. Această valoare a 

fost luată în considerare și pentru calculul de emisii de mai jos. 

Aplicând formula de calcul de mai sus, în cele ce urmează sunt prezentate rezultatele 

calcului emisiilor pe fiecare zonă de intravilan la nivelul căreia sunt propuse lucrări prin proiect 

(tabelul 17). Valorile rezultate în urma calculelor sunt tipice proiectelor de lucrări. Situarea într-un 

areal cu umiditate ridicată determină un potențial mai scăzut de antrenare a particulelor fine de 

sol pe durata realizării lucrărilor. 
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Tabel 16. Factori de emisie ai TSP, PM10 și PM2.5 (conf. Ghidului EMEP/EEA – tabelul 3.3) 

Factori de emisie (după tabel 3.3 Categoria 1 Factori de emisie pentru emisii fugitive pentru sursele din 2.A.5.b. Construcții și demolări - 
Construcții nerezidențiale) din Ghidul EMEP/EEA 2019 

  Cod Denumire activitate  

  

2.A.5.b 
Construcții și demolări - Construcții nerezidențiale (toate tipurile de construcții exceptând construcțiile rezidențiale 
și construcția de drumuri) 

Nu se aplică 
NOx, CO, SOx, NMVOC, BC, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, HCH, PCBs, PCDD/F, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, HCB 

Poluant 

Valoare de emisie (kg/mp∙an) 

Referință metodologică 
Valoare medie Valoare minimă Valoare maximă 

Particule totale în suspensie (TSP) 3,3 0,3 10 WRAP 2006, MRI 2006 

PM10 1 0,1 3 WRAP 2006, MRI 2006 

PM2.5 0,1 0,01 0,3 WRAP 2006, MRI 2006 

  

 
Tabel 17. Emisii fugitive totale rezultate pe durata execuției lucrărilor propuse prin proiect 

Localitate 
Suprafață 
afectată 

(mp) 

Durata 
execuției 
lucrărilor 

(ani) 

Eficiența 
măsurilor de 

control al 
emisiilor aplicate 

(%) 

Indicele de 
umiditate a 

solului 
Thornthwaite 

Conținutul 
de 

particule 
fine al 

solului (%) 

Factor de emisie 
(kg/mp ∙ an) 

Total emisii fugitive rezultate 
(kg) 

TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Sebeș 2229,2 1,25 75 120 20 3,3 1 0,1 1021,71 309,61 30,96 

Cârțișoara 14490 1,25 75 120 20 3,3 1 0,1 6641,25 2012,50 201,25 

Cârțișoara - 
Seaca 

2640 0,5 75 120 20 3,3 1 0,1 483,98 146,66 14,67 
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Localitate 
Suprafață 
afectată 

(mp) 

Durata 
execuției 
lucrărilor 

(ani) 

Eficiența 
măsurilor de 

control al 
emisiilor aplicate 

(%) 

Indicele de 
umiditate a 

solului 
Thornthwaite 

Conținutul 
de 

particule 
fine al 

solului (%) 

Factor de emisie 
(kg/mp ∙ an) 

Total emisii fugitive rezultate 
(kg) 

TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 

Cârța 4395 1,25 75 120 20 3,3 1 0,1 2014,35 610,41 61,04 

Porumbacu 
de Sus 

26305 0,75 75 120 20 3,3 1 0,1 7233,86 2192,08 219,21 

Porumbacu 
de Jos 

47130 0,75 75 120 20 3,3 1 0,1 12960,75 3927,50 392,75 

Organizări 
de șantier 

900 0,5 75 120 20 3,3 1 0,1 165 50 5 

 

 

Ținând cont de extinderea spațială a proiectului propus și de durata execuției lucrărilor propuse, se apreciază că emisiile 

fugitive rezultate au un caracter direct, reversibil, redus ca și complexitate și extindere, cu probabilitate crescută de reducere, 

negativ nesemnificativ. Odată cu încheierea lucrărilor, nu se vor genera poluanți asupra factorului de mediu aer. 
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5.4 RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ, PATRIMONIUL CULTURAL SAU PENTRU 

MEDIU 

Scopul proiectului este acela de a reduce riscul de producere a inundațiilor din viituri rapide 

la care este expusă zona aferentă celor 5 localități de pe cursurile de apă pe care sunt propuse 

lucrările. Odată cu încheierea execuției lucrărilor, acestea vor conduce la reducerea riscului la 

inundații la care sunt expuse populația și patrimoniul construit din zonă. 

În ceea ce privește riscurile pentru mediu, înlocuirea lucrărilor existente aflate în stadiu de 

degradare poate să contribuie la reducerea efectului negativ al degradării acestora asupra 

factorilor de mediu în general și asupra apei în particular. 

5.5 CUMULAREA EFECTELOR CU CELE ALE ALTOR PROIECTE EXISTENTE ȘI/SAU 

APROBATE 

Proiectul propus se află pe teritoriul administrativ a 4 unități administrativ-teritoriale 

dinamice sub aspect economic, în mare măsură datorită potențialului turistic pe care îl au. În urmă 

cu mai puțin de un an, Cârțișoara a fost denumită stațiune turistică de interes local, astfel încât 

se estimează în următoarea perioada o potențială accentuare a investițiilor în zonă, atât de natură 

economică, cât și în ceea ce privește infrastructura, aspect care ar putea conduce la o creștere 

a presiunii antropice în zonă. 

Având în vedere faptul că perspectivele descrise anterior nu vizează în mod direct zona 

cursurilor de apă, nu se estimează producerea unui impact cumulat semnificativ al proiectului 

propus cu acestea. Totuși, ținând cont de modul în care se realizează accesul în zonă, în 

eventualitatea suprapunerii temporale a mai multor proiecte, se apreciază o intensificare și o 

îngreunare a traficului în zonă datorat transportului de materii prime și auxiliare la organizările de 

șantier (cu efecte asupra emisiilor de particule fine, ale emisiilor atmosferice și ale nivelului de 

zgomot). În eventualitatea unor suprapuneri, impactul cumulat al proiectului propus cu acestea 

constă în crearea unui disconfort temporar pentru locuitori și pentru fauna din zona proiectului 

prin creșterea nivelului de zgomot și al pulberilor în suspensie și prin îngreunarea traficului rutier 

în zonă. 
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Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă evaluează și impactul cumulat 

cu proiectele în legatură cu apa autorizate sau aflate în curs de autorizare pe cursurile de apă pe 

care se va amplasa investiția. Conform Planului de Management al bazinului hidrografic Olt, în 

zonele de interes ale proiectului se vor implementa Măsuri aferente presiunilor provenite de la 

aglomerărilor umane – de bază și suplimentare (3 măsuri planificate a se realiza în 2020 și 2 

măsuri planificate a se realiza in 2024 – toate referindu-se la stații de epurare și canalizare). 

Aceste măsuri au ca scop, atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă din zona de 

interes (măsurile au fost descrise în capitolul 3.4 al Studiului de evaluare a impactului asupra 

corpurilor de apă). Elementele fizico-chimice (condiții termice, oxigenare, salinitate, acidifiere, 

nutrienți, poluanți specifici sintetici, poluanți specifici nesintetici), hidromorfologice, biologice, care 

caracterizează starea ecologică a corpurilor de apă nu vor fi influențate de proiectele de 

alimentare cu apă și canalizare, neexistând un mecanism cauzal cu efect direct sau indirect 

asupra acestora. 

În afară de aceste măsuri, se menționează că pe cursul de apă Sebes, este avizată o 

investiție, respectiv “Execuţie lucrări pentru debuşare pârâu Sebeş (protecţie pod CF) – linia CF 

205 Braşov – Podu Olt la km CF 125 + 628”, localitatea Sebeşu de Jos, comuna Turnu Roşu, 

zona aval CHE Racoviţa, judeţul Sibiu. Prin urmare, în evaluarea realizată în cadrul studiului, s-

a considerat impactul cumulat al proiectului cu acest proiect (viitor) asupra corpului de apă. Pe 

cursurile de apă Cârțișoara și Porumbacu nu sunt autorizate / în curs de autorizare / avizate / în 

curs de avizare și alte proiecte pe ape sau în legătură cu cursurile de apă, care fac obiectul 

investiției. 

Cursurile de apă Sebeș și Porumbacu cu afluenții lor sunt zone protejate pentru păstrăv 

(Salmo trutta fario). Conform Studiului de evaluare adecvată, în condițiile adoptării măsurilor de 

reducere a impactului asupra mediului, proiectul propus nu va determina un impact semnificativ 

asupra comunităților acvatice de pe cele 3 cursuri de apă. 

La nivelul cursurilor de apă Porumbacu și Cârțișoara sunt amenajate zone de exploatare 

a resurselor minerale, precum și amenajări de piscicultură. Având în vedere localizarea acestor 

investiții (în lunca cursurilor de apă), durata realizării lucrărilor propuse și modalitatea de execuție 
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a acestora, se apreciază că efectul cumulat al acestor investiții cu proiectul propus nu este unul 

care să influențeze de manieră semnificativă factorii de mediu. 

Din punct de vedere spațial suprafața acoperită de lucrări se suprapune în cea mai mare 

parte cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș, astfel încât 

măsurile propuse în vederea gestionării debitelor excedentare de la viituri au fost concepute de 

manieră să nu pună în pericol îndeplinirea obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor de 

interes național și comunitar, având totodată în vedere constrângerile morfo-dinamice ale 

cursurilor de apă care dau un grad foarte scăzut de pretabilitate a zonei la măsuri de infrastructură 

verde.  

Fundația Conservation Carpathia derulează în Munții Făgăraș și în zona Piemontului 

Făgăraș acțiuni de reconstrucție a habitatelor ripariene în arealele cu vegetație ripariană 

degradată. În cadrul întâlnirilor de consultare avute cu ONG-urile cu preocupări în domeniul 

protecției mediului în zona potențial afectată de proiectul propus la care au luat parte 

reprezentanți ai FCC, aceștia și-au arătat disponibilitatea de colaborare cu Administrația Bazinală 

de Apă Olt în a desfășura în parteneriat activități de reconstrucție a pădurilor ripariene. Dacă pe 

durata realizării lucrărilor propuse prin proiect sau în perioada de monitorizare post-implementare 

se constată pierderi/degradări ale habitatului riparian (cu valoare ecologică ridicată) pe sectoarele 

de curs amenajate sau în proximitatea acestora, se recomandă refacerea sectoarelor degradate, 

iar una dintre modalitățile de realizare a acestora este o posibilă colaborare cu Fundația 

Conservation Carpathia. 

Odată ce etapa de execuție a lucrărilor va fi încheiată, lucrările propuse prin proiect vor fi 

edificate și vor contribui la: 

− oprirea eroziunii malurilor pe sectoarele unde s-au înregistrat eroziuni majore ce pun în 

pericol siguranța comunităților riverane; 

− protecția comunităților riverane, a locuințelor, terenurilor și a altor obiective sociale și 

comerciale prin lucrările de protecție realizate. 

Inundarea frecventă a suprafețelor de teren acoperite de zonele umede desemnate ar 

putea conduce în timp la dezvoltarea unor noi ecosisteme și la creșterea valorii ecologice în 

arealul afectat de proiect. În cazurile de bună practică promovate la nivel european s-au remarcat 
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situațiile în care amenajarea unor zone umede a contribuit, printr-o viziune integrată și cu sprijinul 

administrației locale și al populației, la revitalizarea economică a zonei în care a fost adoptată 

această măsură și la conturarea unor puncte de atracție turistică. Desigur, acest lucru nu a fost 

un beneficiu imediat al adoptării acestei măsuri, ci mai degrabă unul pe termen mediu și lung. 

Având în vedere toate aspectele prezentate anterior, se apreciază că proiectele care se 

desfășoară pe cursurile de apă Sebeș, Cârțișoara, Porumbacu și afluenții acestora nu prezintă 

un potențial impact semnificativ asupra factorilor de mediu prin efectul cumulat al acestora cu 

proiectul propus.  

5.6 IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA CLIMEI ȘI VULNERABILITATE PROIECTULUI LA 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

În vederea evaluării impactului proiectului propus asupra climei și a stabilirii vulnerabilității 

proiectului la schimbările climatice a fost elaborat de către JBA Consulting Europe Studiul de 

Evaluare a Vulnerabilității și a Riscului la Schimbările Climatice. Parametrii elevanți pentru 

investițiile prevăzute în proiectul propus și analizați în cadrul studiului sunt: temperaturile extreme, 

precipitațiile extreme, inundații, procese de eroziune/depunere în albie, alunecările de teren și 

cutremurele. 

Etapa de analiză a vulnerabilității a fost elaborată cu scopul de a furniza informații privind 

vulnerabilitatea la hazardele specifice legate de schimbările climatice având în vedere 

amplasamentul/zona unde se vor realiza investițiile și de a permite prioritizarea hazardelor pentru 

a identifica care sunt pericolele cele mai semnificative și pentru care ar trebui continuată 

evaluarea riscurilor. Evaluarea vulnerabilității pentru situația existentă și cea viitoare pentru 

fiecare componentă a proiectului propus se prezintă după cum urmează: 

− Lucrări de refacere/ consolidare poduri/podețe pe cursurile de apă Sebeș și Cârțișoara 

o vulnerabilitate prezentă 

▪ vulnerabilitate medie: inundații, procese de eroziune/depunere, cutremure; 

o vulnerabilitate viitoare 

▪ vulnerabilitate mare: precipitații extreme, procese de eroziune/depunere, 

cutremure; 
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▪ vulnerabilitate medie: inundații; 

− Lucrări de protecție și stabilizare a albiei cursurilor de apă Sebeș, Cârțișoara și Porumbacu 

o vulnerabilitate prezentă 

▪ vulnerabilitate mare: inundații; 

▪ vulnerabilitate medie: precipitații extreme, alunecări de teren; 

o vulnerabilitate viitoare 

▪ vulnerabilitate mare: precipitații extreme, inundații, procese de 

eroziune/depunere; 

▪ vulnerabilitate medie: alunecări de teren. 

Evaluarea riscului la schimbări climatice se realizează pentru parametrii climatici pentru 

care proiectul/ zona proiectului prezintă vulnerabilitate mare și medie. Riscul se calculează ca 

produs între probabilitatea de producere a fenomenului și consecințele pe care acesta le 

asociază. Astfel, fenomele la care proiectul propus prezintă un risc semnificativ și în rapot cu care 

este necesară stabilirea unor măsuri de adaptare sunt următoarele: precipitații extreme, inundații, 

procese de eroziune/depunere, alunecări de teren, cutremure. 

Pentru a răspunde în întregime cerințelor analizei de evaluare a riscului la schimbările 

climatice și pentru o evaluare în spiritul/scopul Metodologiei CE Non-paper Guideline for Project 

Managers: Making vulnerable investments climate change resilient, au fost identificate măsuri de 

adaptare pentru fiecare corp de apă în parte. Acestea sunt incluse în Planul de acțiune privind 

adaptarea la schimbările climatice al proiectului propus, parte a Studiului de evaluare a 

vulnerabilității și a riscului la schimbările climatice. 

Concluziile studiului sunt redate sumar în cele ce urmează: 

− perioada 2014-2020 este prima perioadă de programare în care considerentele privind 

schimbările climatice au fost incluse în pregătirea și implementarea programelor și 

proiectelor. Proiectul Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama nordică a 

Munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide este unul dintre acestea, 

fiind unul dintre primele proiecte promovate pe POIM Axa 5 la scară națională și primul 

pentru Administrația Bazinală de Apă Olt; 
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− procesul de gestionare a riscurilor climatice și a problemelor legate de adaptare pentru 

proiectul de față a implicat identificarea hazardelor climatice la care proiectul este 

vulnerabil, evaluarea nivelului de risc și integrarea măsurilor de adaptare pentru a reduce 

acest risc la un nivel acceptabil (în cazul de față risc rezidual scăzut pentru toate riscurile 

identificate). Procesul a pornit de la etapa SF și analiză de opțiuni și a fost integrat în toate 

etapele ulterioare de dezvoltare a proiectului; 

− măsurile de adaptare integrate în proiect sunt atât de natură fizică (măsurile structurale 

propriu-zise), dar și măsuri de reglementare/planificare teritorială; 

− monitorizarea continuă este parte a Planului de adaptare (chiar dacă în sine nu este o 

măsură de adaptare), pentru că aceasta include capacitatea de răspuns la schimbările 

climatice. Este vorba despre monitorizarea hazardului climatic (declanșatorul principal și 

determinant al viiturilor, respectiv precipitații extreme, care are ca efect potențial erodarea 

albiei și posibil, alunecări de teren), dar și la monitorizarea și mentenanța infrastructurii de 

apărare propuse. Ambele tipuri de monitorizare intră în responsabilitatea beneficiarului, 

ABA Olt; 

− un alt tip de măsură de adaptare inclusă în proiectul de față se referă la adordarea flexibilă 

care promovează implementarea de corecții constructive pe măsura intensificării 

hazardelor climatice (de exemplu posibilitatea supraînălțării lucrărilor de consolidare de 

mal sau a digurilor); 

− de importanță deosebită sunt și măsurile verzi (lucrări de împădurire în bazinele 

hidrografice ale tuturor celor trei cursuri de apă, precum și crearea/menținerea unor zone 

umede/inundabile – r. Cârțișoara și r. Porumbacu; 

− toate măsurile de adaptare alese (soluțiile inginerești, dar și celelalte măsuri mai sus-

menționate și verzi) sunt încorporate în proiectare. În acet sens, se precizează că în cazul 

simulării apariției debitelor maxime cu probabilitatea anuală de depășire de 1%, în 

contextul schimbărilor climatice (respectiv multiplicate cu cca. 20%), se constată creșteri 

ale nivelurillor maxime cuprinse între 0,15-0,40 m, aceste creșteri fiind acoperite de garda 

considerată la proiectare. 
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5.7 TEHNOLOGIILE ȘI SUBSTANȚELE FOLOSITE 

În funcție de pretabilitatea amplasamentului la anumite categorii de lucrări, au fost propuse 

diferite soluții de amenajare a lucrărilor propuse astfel încât să fie atinse obiectivele de protecție 

a populației impuse prin Directiva privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații și în același 

timp să se păstreze un impact acceptabil asupra factorilor de mediu. 

Ca modalitate de execuție a lucrărilor, acestea vor fi realizate prin amenajarea unui 

batardou, astfel încât incinta de lucru să fie izolată, secțiunea de scurgere a apei pe cursul de 

apă fiind astfel îngustată temporar. Lucrările vor fi realizate dinspre aval înspre amonte, astfel 

încât pe măsură ce se încheie o lucrare, batardoul aferent va fi dezafectat. 

Pentru execuția lucrărilor este recomandată folosirea utilajelor de dimensiuni mai reduse, 

cu motoare ecranate acustic, pentru a menține la un nivel acceptabil zgomotul produs și cu 

performanță bună în ceea ce privește emisiile atmosferice rezultate din arderea combustibililor. 

5.8 DESCRIEREA DIFICULTĂȚILOR 

Unul dintre cele mai dificile situații în procedura de obținere a acordului de mediu este 

specifică proiectelor de infrastructură propuse spre finanțare prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, în sensul în care finanțarea este condiționată de obținerea 

acordului de mediu, într-o etapă în care proiectul propus dispune de informații la un nivel de 

detaliu specific unui studiu de fezabilitate, în condițiile în care pentru o evaluare a impactului 

asupra mediului corespunzătoare, obiectivă, cu un grad ridicat de certitudine sunt necesare 

informații precise, de detaliu, ale proiectului. Pe parcursul procedurii de mediu, în vederea 

obținerii informațiilor privind modul de realizarea a lucrărilor, ocuparea terenului și alte detalii 

aferente în special etapei de execuție a lucrărilor s-a păstrat o legătură constantă între 

proiectantul lucrărilor, beneficiarul investiției și evaluatorul de mediu. 

Evaluarea impactului asupra corpurilor de apă a urmat o metodologie clar stabilită, care 

permite cuantificarea precisă a impactului asupra corpurilor de apă, astfel oferind argumente cu 

un grad ridicat de certitudine în raport cu modalitatea în care proiectul afectează (sau nu) 

îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Directiva-Cadru Apă. În ceea ce privește calculul emisiilor 
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fugitive rezultat din activitățile de construcții, însă, însuși Ghidul EMEP/EEA în baza căruia au 

fost calculate acestea relevă faptul că numărul mare al variabilelor din formula de calcul asociază 

un grad destul de ridicat de incertitudine al rezultatelor obținute. Pentru a efectua cât mai precis 

posibil aceste calcule s-a ținut cont de valorile medii recomandate în cadrul metodologiei de calcul 

furnizate de ghid.  

6 MĂSURI PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU 

COMPRESAREA ORICĂROR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA 

MEDIULUI 

În cadrul prezentului capitol sunt prezentate măsurile propuse în vederea evitării, prevenirii 

și reducerii impactului potențial negativ al proiectului asupra factorilor de mediu atât în perioada 

de realizare a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare a acestuia. 

Se precizează faptul că perioada de funcționare a proiectului nu asociază desfășurarea 

unor procese tehnologice și generarea unor emisii, eventualele surse de impact asupra mediului 

fiind legate de o eventuală degradare a lucrărilor și de mentenanța realizată în vederea asigurării 

stării de funcționare optime a acestora.  

6.1 APĂ 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de 

realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 

− verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării eventualelor 

disfuncţionalităţi; 

− gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare 

(depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite 

şi de potenţialul impact asupra mediului;  

− amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, 

deşeuri metalice, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta 

hidrică; 



 

124 

 

− folosirea utilajelor de capacitate mică și evitarea pătrunderii acestora în albie; 

− întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a containerelor 

sanitare. 

Totodată, pentru ca impactul asupra corpurilor de apă să fie redus la minimum, se 

recomandă ca fronturile de lucru pe uscat să fie de maximum 100 m, iar cele din albie să nu 

depășească 50 m. 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de 

funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 

− intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a lucrărilor de protecție 

împotriva inundațiilor; 

− monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a interveni cât 

mai prompt în caz de degradare. 

6.2 AER 

În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive: 

− delimitarea clară a arealelor de execuţie a lucrărilor; 

− reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe amplasament; 

− pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în 

atmosferă (în cazul verilor secetoase); 

− depozitarea corespunzătoare a deşeurilor sub formă de pulberi pentru evitarea antrenării 

acestora în masele de aer. 

În perioada de funcţionare investiţiei se vor lua următoarele măsuri cu scopul eliminării 

surselor de poluare a aerului: 

− reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport utilizate în cadrul activităţilor 

de mentenanţă; 

− realizarea lucrărilor de mentenanță cu utilaje de capacitate redusă. 
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6.3 SOL/ SUBSOL 

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada de 

realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

− amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, 

deşeuri metalice, etc), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta edafică; 

− evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, 

prin verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar 

în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării 

(aşternere rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi 

eliminare prin firme specializate şi autorizate).  

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada 

funcţionare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

− intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin proiect, astfel 

încât acestea să nu ajungă la o stare avansată de degradare și să contamineze mediul 

edafic; 

evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, 

prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate; 

− în cazul producerii unor astfel de scurgeri la utilajele de intervenție, luarea unor măsuri de 

îndepărtare a poluării (aşternere de rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, 

excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).  

6.4 BIODIVERSITATE 

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse 

asupra biodiversităţii sunt:  

− Reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale sau 

readucerea la starea inițială a organizărilor de șantier și parcajelor) se va face cu 

respectarea tuturor normelor legale în vigoare și cu folosirea speciilor de plante specifice 

zonei; 
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− Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii 

care nu sunt elementele florei locale;  

− În cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor 

întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate 

autorităţile responsabile cu protecţia mediului; 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, 

este interzisă; 

− Galeriile de lăstun de mal (Riparia riparia) de pe malul stâng, din dreptul localității 

Porumbacu de Jos se vor protejate, iar lucrările în zonă (zona galeriilor și 200 m amonte 

și aval de acestea) se vor efectua numai după sau înainte de perioada 15 martie – 15 

august; 

− Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice; 

− Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a 

instituit aria naturală protejată sau s-a determinat prezența pe amplasament; aceste 

perioade și recomandări sunt: 

• 1 noiembrie – 30 martie: perioada de reproducere a speciilor de pești; sunt interzise 

lucrările în albie; 

• 15 martie – 15 august: cuibăritul și creșterea puilor de păsări; este interzisă 

eliminarea vegetației; 

• 15 martie – 15 iulie: perioada de reproducere a amfibienilor; sunt interzise lucrările 

care pot afecta zonele umede; 

• în cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

• personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 

• la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere 

sau păsări, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va 
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asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei 

de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o 

perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, organizațiile care au obiect de activitate 

salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform ANPM. 

− Recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

− Săpăturile se vor realiza strict dupa proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană; 

 

Lutra lutra 

− Păstrarea vegetației existente de-a lungul cursurilor de apă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă este interzisă; 

− Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată 

perioada de desfășurare a lucrărilor; dacă Prestatorul lucrărilor decide că este nevoie de 

protecția organizărilor de șantier (OS) cu câini, aceștia vor fi vaccinați, li se va asigura 

hrana și vor fi localizați doar în interiorul OS; 

− Nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate a vidrei; 

− Igienizarea cursurilor de apă din proximitatea și de pe amplasamentul lucrărilor, în special 

a celor în care s-a constatat prezența vidrei; 

 

Cottus gobio, Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata balcanica, Alburnoides 

bipunctatus, Barbatula barbatula, Gobio gobio, Phoxinus phoxinus, Salmo trutta fario, 

Squalius cephalus  

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere este interzisă; 

− Pentru protecția și conservarea speciilor de pești, nu se vor realiza lucrări în albie în 

perioada 1 noiembrie – 30 martie fiind perioada de reproducere a acestora; 
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− Orice barieră transversală realizată pe cursul de apă și care împiedică deplasarea speciilor 

de pești amonte-aval va avea montată o rampă de deplasare pentru pești; rampa pentru 

pești va avea lățimea de 1 m, o adâncime minimă a apei de 15-25 cm și panta de atac cât 

mai apropiată de panta albiei cursului de apă; 

− Fronturile de lucru în albie vor fi realizate pe lungimea de 25 m; 

− Se recomandă utilizarea gabioanelor în schimbul zidurilor de beton. 

Măsurile vor fi implementate în perioada de execuție și monitorizarea lor se va face în 

aceeași perioadă. Responsabil de implementare: expert biolog/ecolog. 

 

Măsuri pe termen scurt:  

− Se recomandă ca înainte de exploatare să se inspecteze amplasamentul şi să se pună în 

evidenţă prezenţa diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Se recomandă monitorizarea malurilor și habitatelor ripariene în vederea observării 

fenomenului de propagare a speciilor invazive; lăstarii nou apăruți vor fi eliminați; 

− Se vor menține în picioare arborii nativi din intravilan Sebeș: Abies alba, Populus alba, 

Thuja sp., Juglans regia, Alnus glutinosa; se permite eliminarea vegetației alohtone; 

 

Măsuri pe termen mediu și lung:  

Pentru monitorizarea speciilor din aria de implementare a proiectului se va ţine cont de:  

− monitorizarea faunei pe perioada post-implementare; 

− monitorizarea speciilor în funcţie de sezon; 

− calendarul de implementare a proiectului; 

− Regulamentul și Planul de management aprobat al ariilor naturale protejate ROSCI0122 

Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș; 

− respectarea prevederilor avizului/avizelor custozilor/administratorilor de arii protejate; 

− eliminarea speciilor invazive (salcâm – Robinia pseudoacacia, amorfă – Amorpha 

fruticosa, Reynoutria japonica, oțetar fals – Ailanthus altissima, oțetar – Rhus typhina) de 

pe amplasamentul lucrărilor aflate în arii naturale protejate. 
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6.5 PEISAJ 

Având în vedere că valoarea vizuală și estetică a peisajului este dată de combinarea unor 

factori de structurare, respectiv relieful, clima, hidrografia, vegetația, fauna, factorul antropic, toate 

măsurile pentru reducerea impactului asupra peisajului se suprapun cu măsurile propuse pentru 

ceilalți factori de mediu menționați anterior. 

 Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricaror efecte semnificative 

adverse asupra mediului sunt:  

− se vor alege cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil 

și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute; 

− pentru prevenirea poluării apelor, efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor se va 

realiza la ateliere de specialitate; 

− deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va 

realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate aflate la distanțe mai 

mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; 

− se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau 

afectarea stării de sănătate sau confort a populației ca urmare a activităților generatoare 

de praf și/sau zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația 

privind protecția mediului; 

− deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un 

operator acreditat; 

− deșeurile observate pe amplasamentul și în proximitatea  lucrărilor, indiferent de 

suprapunerea cu arii naturale protejate, vor fi colectate și transportate în depozite 

conforme; 

− nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate a vidrei; 

− monitorizarea zonelor umede și inundabile în vederea observării fenomenului de 

depozitare neconformă a deșeurilor; 

− fronturile de lucru să fie deschise pe maximum 100 m pe uscat și 50 m în albia minoră; 
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− lucrările de decolmatare se vor realiza fără modificarea lățimii și adâncimii albiei, doar 

pentru realizarea lucrărilor de consolidare sau a pragurilor. 

6.6 MEDIU SOCIAL ȘI ECONOMIC  

Măsurile de reducere sau prevenire a impactului asupra componentei umane în etapa de 

realizare a proiectului sunt: 

− desfăşurarea activităţilor pe timp de zi; 

− limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea zgomotului; 

− dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic; 

− verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de pe 

amplasament; 

− delimitarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru unde accesul populației este 

interzis; 

− colectarea și depozitarea zilnică a deșeurilor generate din lucrările de excavare în afara 

zonelor de acces al populației; 

− obținerea acordului autentificat al tuturor proprietarilor de teren afectați temporar de 

desfășurarea lucrărilor propuse; 

− depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și a materialelor utilizate zilnic doar pe 

amplasamentul lucrărilor pe durata timpului de lucru și transportul acestora pe 

amplasamentul organizărilor de șantier pe timpul perioadelor nelucrătoare. 

Pentru a preveni impactului negativ asupra componentei umane în etapa de funcţionare 

a investiţiei sunt propuse următoarele măsuri: 

− verificarea stării de funcționare a lucrărilor realizate; 

− intervenția rapidă în cadrul constatării unor disfuncționalități la lucrările realizate. 

În ceea ce privește desemnarea zonelor umede și afectarea temporară sau definitivă a 

oricăror terenuri prin alte investiții ale proiectului, va fi obținut acordul autentificat al proprietarilor 

de teren afectați de realizarea lucrărilor.  
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6.7 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de 

realizare a proiectului propus sunt: 

− utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; 

− desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi; 

− manipularea materialelor de construcţie în condiţii de atenţie sporită, în special la 

operaţiunile de descărcare a acestora; 

− limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii 

pe amplasamente şi în vecinătăţi. 

− Odată cu finalizarea lucrărilor, sursele de zgomot vor fi înlăturate de pe amplasamente. 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de 

funcţionare a investiţiei sunt: 

− limitarea vitezei autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe 

amplasamente şi în vecinătăţi; 

− utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic. 

7 METODE PREVIZIONATE UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI 

EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

Evaluarea impactului proiectului propus asupra factorilor de mediu a fost realizată prin 

aplicarea atât a unor metode de cercetare cu caracter general, precum metode observației 

dirrecte și a observației indirecte, cât și a unor metode specifice de evaluare a impactului asupra 

mediului. În cele ce urmează sunt descrise etapele metodologice parcurse și tehnicile de evaluare 

a impactului asupra mediului utilizate în cadrul realizării prezentei documentații: 

− studiul materialelor bibliografice și al rapoartelor disponibile cu privire la starea mediului la 

nivelul amplasamentului proiectului propus (ex. Raport anual privind starea mediului în 

județul Sibiu – 2018, Inventarul Corine Land Cover – 2018, etc.); 

− observații directe ale amplasamentelor vizate pentru realizarea proiectului propus în cadrul 
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mai multor vizite în teren desfășurate în perioada februarie – noiembrie 2019, cu scopul 

evaluării stării actuale a factorilor de mediu și a inventarierii speciilor și habitatelor de 

interes comunitar din zona potențial afectată de proiectul propus; 

− analiza de evaluare a vulnerabilităților și a riscului la schimbările climatice a fost realizată 

în conformitate cu ghidul CE Non-paper Guideline for Project Managers: Making 

vulnerable investments climate change resilient; 

− pentru evaluarea impactului proiectului propus asupra corpurilor de apă a fost folosită 

metodologia specifică de evaluare impusă prin Ordinul nr. 828/2019 provind aprobarea 

Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire 

a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a 

Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a 

Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și 

prevederile Ghidului Optional tool for WFD Compliance (JASPERS). Totodată, studiul a 

avut la bază Metodologia de determinare a indicatorilor hidromorfologici pentru cursurilor 

de apă din România, INHGA, 2015 (o evaluare bazată pe cauze), s-a bazat pe rezultatele 

modelării hidraulice desfășurate de proiectantul lucrării, vitezele hidraulice derivate din 

modelarea hidraulică fiind utilizate pentru a estima modificările potențiale în transportul 

sedimentelor, au fost evaluate elementele fizico-chimice și biologice de calitate și impactul 

investiției asupra zonelor protejate, fiind realizat și un audit hidromorfologic pentru a 

determina dinamica istorică, actuală și probabilă viitoare a sistemelor fluviale, acordând o 

atenție deosebită regimului de transport al sedimentelor și tendințelor asociate de eroziune 

și depunere (care, alături de modelarea hidraulică, ia în considerare efectele lucrărilor 

propuse). Auditul hidromorfologic a fost folosit pentru a dezvolta un model conceptual al 

formei și dinamicii sectoarelor cursurilor de apă potențial influențate de proiectul propus, 

care să permită evaluarea răspunsului sistemului la nivelul celor trei corpuri de apă. Acest 

model este esențial pentru asigurarea unei soluții compatibile cu Directiva Cadru Apă. 

Pentru evaluarea finală a investiției a fost luat în considerare efectul cumulat al lucrărilor 

existente și propuse, pe termen lung, ceea ce a impus și o evaluare de tip expert 

judgement; 
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− pentru evaluarea stării actuale a comunităților acvatice și în special a speciilor de pești de 

interes comunitar și pentru estimarea impactului asupra acestora pe durata realizării 

proiectului propus și pe durata funcționării lucrărilor propuse prin proiect, în perioada iunie 

– august 2019 au fost desfășurate activități de pescuit științific, ale căror rezultate sunt 

evidențiate în cadrul secțiunilor 3.5 și 4.4. Impactul asupra biodiversității, în special asupra 

biodiversității acvatice a fost studiat pornind de la situația din teren, respectiv de la 

efectivele speciilor de pești estimate în urma activităților de pescuit științific. Rezultatele 

acestor investigații au oferit și oportunitatea evaluării sub aspect calitativ a stării speciilor 

de pești. Estimarea impactului a fost stabilită în funcție de distribuția, amploarea și tipul 

lucrărilor propuse prin proiect, coroborat cu informațiile incluse în Planul de management 

al ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș sub aspectul presiunilor 

și amenințărilor asupra speciilor de pești de interes comunitar identificate în teren; 

− impactul asociat speciilor și habitatelor de interes comunitar a fost tratat în cazul Studiului 

de evaluare adecvată aferent proiectului propus. Studiul de evaluare adecvată a fost 

întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor 

asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 

− a fost de asemenea întocmită matricea de impact al proiectului propus, pentru a exprima 

de manieră sintetică impactul asociat fiecăreia dintre lucrările propuse asupra factorilor de 

mediu. Aceasta este prezentată în cadrul secțiunii 6.1 a prezentei documentații. 

Raportul privind impactul asupra mediului a fost întocmit în conformitate cu prevederile 

îndrumarului emis de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu nr. 22262 din 15.11.2019 și a ținut 

cont de Ghidul JASPERS pentru evaluarea impactului asupra mediului – Lucrări pentru 

prevenirea și protecția împotriva inundațiilor.   
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7.1 MATRICEA DE IMPACT AL PROIECTULUI PROPUS 

În cele ce urmează este prezentată matricea de impact al proiectului propus asupra 

factorilor de mediu. Aceasta redă de manieră sintetică impactul lucrărilor propuse prin proiect 

asupra factorilor de mediu, putând fi urmărit efectul asociat fiecăreia dintre lucrărilor propuse prin 

proiect asupra factorilor de mediu.  
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Tabel 18. Matricea de impact al proiectului propus 

Localizarea 
lucrării 

Lucrare propusă Caracteristici 
Impact potențial asupra factorilor de mediu  

Apă Aer Sol/Subsol Populație Biodiversitate Peisaj 

Comuna 
Turnu Roșu, 
localitatea 
Sebeșu de 

Jos 

Consolidare mal stâng (ST1) 168 m -2 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare mal drept (ST1) 168 m -2 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare mal drept (ST1) 272 m -2 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare mal stâng (ST1) 272 m -2 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare mal drept (ST1) 20 m -2 -1 -1 3 -1 -1 

Consolidare mal stâng (ST1) 36 m -2 -1 -1 3 -1 -1 

Consolidare mal drept (ST14) 33 m -1 -1 -1 3 -1 -1 

Consolidare mal stâng (ST14) 23 m -1 -1 -1 3 -1 -1 

Praguri de fund 7 buc -2 -1 -2 1 -1 -1 

Dezafectarea unui prag de 
cădere existent 

  1 0 2 1 3 2 

Refacerea pragurilor de cădere 
existente și amenajarea unor 
scări de pești 

4 buc 2 0 1 1 2 2 

Comuna 
Cârțișoara 

Supraînălțare mal stâng 210 m, h=1,5 m -2 -1 -1 3 -1 -1 

Consolidare mal stâng cu 
supraînălțarea malului 
(secțiune tip VIII) 

200 m, h=3,0 m -2 -1 -1 3 -2 -1 

Dig mal stâng (secțiune tip VII) 655 m, h=1,5 m -1 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare mal drept 
(secțiune tip III) 

60 m, h=2,5 m -2 -1 -1 3 -1 -1 

Consolidare mal stâng 
(secțiune tip III) 

370 m, h=2,5 m -2 -1 -1 3 -2 1 
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Localizarea 
lucrării 

Lucrare propusă Caracteristici 
Impact potențial asupra factorilor de mediu  

Apă Aer Sol/Subsol Populație Biodiversitate Peisaj 

Consolidare mal stâng 
(secțiune tip III) 

85 m, h=2,5 m -2 -1 -1 3 -1 1 

Dig mal stâng (secțiune tip VII) 300 m, h=1,5 m -1 -1 -1 3 -1 -1 

Consolidare mal stâng 
(secțiune tip III) 

70 m, h=2,5 m -2 -1 -1 3 -1 -1 

Dig mal stâng(secțiune tip VII) 410 m, h=1,5 m -1 -1 -1 3 -1 -1 

Consolidare mal drept 
(secțiune tip III) 

224 m, h=3,0 m -2 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare mal stâng 
(secțiune tip III) 

377 m, h=3,0 m -2 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare mal râul Seaca, 
(secțiune tip III) 

240 m, h=2,5 m -2 -1 -1 3 -2 -1 

Supraînălțare mal râul Seaca 240 m -2 -1 -1 3 -1 -1 

Zonă umedă la limita dintre cele 
două comune 

111,66 ha 1 0 0 1 3 1 

Comuna Cârța 

Consolidare mal stâng 
(secțiune tip IV) 

188 m, h=2,0 m -2 -1 -2 3 -2 0 

Consolidare mal stâng 
(secțiune tip II) 

163 m, h=3,0 m -2 -1 -2 3 -2 1 

Consolidare mal drept 
(secțiune tip IV) 

300 m, h=2,0 m -2 -1 -2 3 -2 -1 

Dig mal drept (secțiune tip VII) 285 m, h=1,5 m -1 -1 -2 3 -1 1 

Comuna 
Porumbacu de 

Jos 

Prag nou de fund (P.17) 2 buc -1 -1 -1 3 -1 -1 

Supraînălțare lucrări existente 
mal drept (P.15) 

1200 m -1 -1 -1 3 -2 -1 
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Localizarea 
lucrării 

Lucrare propusă Caracteristici 
Impact potențial asupra factorilor de mediu  

Apă Aer Sol/Subsol Populație Biodiversitate Peisaj 

Supraînălțare lucrări existente 
mal stâng (P.16) 

1200 m -1 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare lucrări existente 
mal drept (P.13) 

470 m -1 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare lucrări existente 
mal stâng (P.14) 

250 m -1 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare lucrări existente 
mal stâng (P.12) 

300 m -1 -1 -1 3 -2 -1 

Consolidare lucrări existente 
mal drept (P.11) 

180 m -1 -1 -1 3 -2 -1 

Refacerea liniei de apărare 
(P.07) 

1150 m -1 -1 -1 3 -2 -1 

Reabilitare prag de cădere 
(P.08) 

  1 -1 -1 1 2 2 

Amenajare breșă existentă 
pentru menținere zonă 
inundabilă (P.09) 

20 m 1 -1 -1 1 2 -1 

Consolidare dig mal drept 
(P.06) 

1800 m -1 -1 -1 3 -2 -1 

Reprofilare albie (P.05) 1800 m -2 -1 -2 1 -2 -2 

Reabilitare prag de cădere din 
beton (P.04) 

  1 -1 1 1 2 2 

Zonă umedă menținută 11 ha 1 -1 1 1 2 1 

Reabilitare prag de cădere din 
beton (P.03) 

  1 -1 1 3 2 2 
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Localizarea 
lucrării 

Lucrare propusă Caracteristici 
Impact potențial asupra factorilor de mediu  

Apă Aer Sol/Subsol Populație Biodiversitate Peisaj 

Reabilitare consolidare mal 
drept (gabioane) (P.02) 

19 m 1 -1 1 3 -1 2 

Reabilitare consolidare mal 
drept (gabioane) (P.01) 

37 m 1 -1 1 3 -1 2 

 

Unde  
Cod 
culoare Semnificația impactului 

  Impact negativ semnificativ 

  Impact negativ moderat 

  Impact negativ redus 

  Lipsă impact 

  Impact pozitiv redus 

  Impact pozitiv moderat 

  Impact pozitiv semnificativ 

 

Mecanismul de producere a impactului, magnitudinea, extinderea, reversibilitatea, caracterul direct sau indirect asupra 

factorilor de mediu sunt descrise detaliat în cadrul capitolului 5 al prezentului raport privind impactul asupra mediului. 
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7.2 MONITORIZARE 

În ceea ce privește monitorizarea factorilor de mediu se impune pentru factorii de mediu 

apă și biodiversitate. Starea corpurilor de apă care fac obiectul contractului este monitorizată sub 

aspect fizico-chimic la stațiile hidrometrice Sebeș-Olt, Cârțișoara și Porumbacu de Sus. 

Programul de monitorizare a calității corpurilor de apă va fi realizat în conformitate cu prevederile 

avizului de gospodărire a apelor.  

Având în vedere situarea proiectului pe teritoriul unei arii naturale protejate, se recomandă 

monitorizarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar pentru a observa efectele realizării 

proiectului, atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada post-execuție, pe o perioadă 

de 5 ani.  Monitorizarea vegetaţiei și a florei se va face, desigur, în funcție de specificul habitatului 

și perioadei de vegetație. Aceasta implică în special ieşiri în teren (două-trei) în perioada aprilie-

iulie, perioadă optimă de studiu pentru majoritatea categoriilor de specii. De asemenea, sunt 

necesare observaţii în teren (cel putin două-trei) în martie-aprilie, pentru plantele care apar 

primăvara devreme, și o verificare în august-octombrie pentru cele care înfloresc toamna. În acest 

fel vom avea o imagine suficient de clară asupra vegetaţiei şi florei din zonă.  

De asemenea, monitorizarea florei se va face ținând cont de prezența speciilor invazive. 

Se vor observa zonele în care au rămas pe picior arborii sau tufărișurile invazive și a lăstarilor 

nou-apăruți în teritoriile cu soluri nude sau lucrări recente. Monitorizarea propagării speciilor 

invazive se va realiza pe perioada post-implementare timp de 3 ani. Dacă se observă prezența 

lor, se vor adopta măsuri pentru eliminarea lor. 

Componenta cea mai afectată de proiect – peștii – va fi monitorizată pe perioada post-

implementare timp de 5 ani, în minim 3 puncte pe cursul de apă Sebeș astfel: 1 punct de 

interogare intravilan, 1 punct amonte și 1 punct aval. Pe cursurile de apă în care lucrările se 

suprapun pe 2 zone de intravilan (Porumbacu și Cârțișoara), va fi nevoie de 5 puncte de 

interogare: 2 puncte pe fiecare zonă de intravilan, 1 punct între cele 2 zone, 1 punct amonte și 1 

punct aval. Dacă se observă pierderi neașteptate ale speciilor sau faptul că repopularea naturală 

a zonelor afectate de proiect (plus amonte și aval) nu a avut loc sau s-a realizat într-o măsură 

mai mică decât starea de la momentul inițial (pre-implementare), atunci vor fi necesare măsuri 
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active din partea Beneficiarului proiectului în colaborare cu administratorul ariilor naturale 

protejate.  

Pentru insecte, alte nevertebrate (miriapode, arahnide, gasteropode), amfibieni şi reptile, 

sunt suficiente 4-5 ieşiri în teren, în perioada martie – august și se va avea în vedere în principal 

zonele umede astfel încât să fie suspendate activitățile care pot afecta reproducerea amfibienilor.  

Pentru păsări sunt necesare ieşiri lunare pe întregul curs de apă pentru a putea surprinde 

dinamica sezonieră a populaţiilor acestor specii, aici intrând perioadele de cuibărit și creștere a 

puilor, de migrație, iernat sau observații asupra prezenței speciilor rezidente pe tot anul. Este 

necesară monitorizarea păsărilor și a cuiburilor pentru a limita/opri distrugerea cuiburilor înainte 

de momentul eliminării vegetației, pe toată perioada de cuibărit.  

Mamiferele vor fi monitorizate în primul rând în timpul iernii, pentru a permite observarea 

urmelor acestora, fiind perioada optimă de realizat a observațiilor. Deplasări frecvente ale 

expertului biolog se vor face și în perioada de realizare a lucrărilor. Speciile de interes pentru 

activitate sunt castorul – Castor fiber și vidra – Lutra lutra. 

Este recomandat ca din echipa de monitorizare a florei și faunei proiectului să facă parte 

și un reprezentant al administratorului siturilor ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 

Piemontul Făgăraș. De asemenea, se recomandă pregătirea înaintea ieșirilor pentru monitorizare 

a unor fișe de observare pentru fiecare grup de specii/habitate de interes comunitar și 

completarea acestora în momentul observărilor. Fișele de observație vor avea și un câmp cu 

impactul/amenințările identificate asupra obiectivelor de interes.  

 

Tabel 19. Perioada de programare a monitorizării speciilor și habitatelor de interes comunitar 

            Luna 

Grup 
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.  Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. 

Habitate             

Plante             

Mamifere             

Amfibieni             

Pești             

Nevertebrate             

Păsări             
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Tabel 20. Plan de monitorizare a biodiversității 

Nr. 
crt. 

Descriere 
obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 
implementare 
a proiectului/ 
Denumirea 

categoriei de 
lucrări 

Perioada de 
monitorizare 

Habitate/ 
Specii 

abordate 

Responsabil cu 
monitorizarea 

Raportare către 

1 Habitate și 
specii de 
plante 
invazive 

Perioada de 
execuție/ post-
execuție – 3 
ani 

Lunar 91E0* Expert 
biolog/ecolog 

Raport anual de 
monitorizare către 
APM SB 

2 Mamifere Perioada de 
execuție 

Lunar Lutra lutra 
Castor fiber 
 

Expert 
biolog/ecolog 

Raport anual de 
monitorizare către 
APM SB 

3 Amfibieni  Perioada de 
execuție 

Martie – 
August  

Zone umede 
ca habitate 
potențiale ale 
speciilor de 
interes 
comunitar 

Expert 
biolog/ecolog 

Raport anual de 
monitorizare către 
APM SB 

4 Pești Perioada de 
execuție/ post-
execuție – 5 
ani 

Martie – 
Octombrie 

Cottus gobio, 
Barbus 
meridionalis, 
Sabanejewia 
aurata 
balcanica, 
Alburnoides 
bipunctatus, 
Barbatula 
barbatula, 
Gobio gobio, 
Phoxinus 
phoxinus, 
Salmo trutta 
fario, Squalius 
cephalus 

Expert 
biolog/ecolog 

Raport anual de 
monitorizare către 
APM SB 

5 Păsări Perioada de 
execuție 

Tot anul, 
predominant 
aprilie - iulie 

Speciile de 
interes 
comunitar din 
formularul 
standard al 
ROSPA0098, 
dar și 
Ardea cinerea 
Anas 
platyrhynchos 
Cinclus cinclus 
Actitis 
hypoleucos 

Expert 
biolog/ecolog 

Raport anual de 
monitorizare către 
APM SB 
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8 DESCRIEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE 

ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE 

VULNERABILITATEA PROIECTULUI ÎN FAȚA RISCURILOR DE 

ACCIDENTE MAJORE ȘI/SAU DEZASTRE RELEVANTE PENTRU 

PROIECTUL ÎN CAUZĂ 

În capitolele 4 și 5 ale prezentei documentații sunt prezentate toate sursele de impact 

potențial asociat proiectului propus atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în cea de 

funcționare a acestora, este evaluat impactul asociat acestor surse sub aspectul caracterului 

direct sau indirect, al magnitudinii, extinderii, al complexității, reversibilității și al probabilității de 

producere. Având în vedere natura proiectului și localizarea acestuia, efectele potențial 

semnificative au fost cele legate de factorul de mediu apă (corpurile de apă) și de ecosistemele 

acvatice. Rezultatele Studiului de evaluare adecvată și ale Studiului de evaluare a impactului 

asupra corpurilor de apă au relevat posibile forme de impact negativ semnificativ asupra factorilor 

de mediu, care pot fi prevenite sau semnificativ diminuate prin aplicarea unor măsuri de prevenire 

și de reducere a impactului. 

Proiectul în sine reprezintă o modalitate de răspuns la creșterea vulnerabilității și a riscului 

la care este expus arealul aferent celor 3 corpuri de apă la producerea inundațiilor din viituri 

rapide. Ținând cont de tipul lucrărilor propuse prin proiect, se apreciază că acesta nu prezintă o 

vulnerabilitate la producerea accidentelor majore sau a dezastrelor. 

9 CONCLUZII 

Ținând cont de evaluarea impactului asupra tuturor factorilor de mediu realizată în cadrul 

prezentului raport privind impactul asupra mediului, precum și de concluziile Studiului de evaluare 

adecvată, ale Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și ale Studiului de 

evaluare a vulnerabilității și riscului la schimbărilor climatice, prin aplicarea tuturor măsurilor de 

prevenire și reducere a impactului prevăzute în cadrul prezentei documentații, se apreciază că 
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proiectul propus va afecta factorii de mediu în limite acceptabile și se recomandă emiterea 

acordului de mediu. 

Realizarea unei monitorizări stricte a biodiversității pe durata execuției proiectului și după 

încheierea acesteia conform planului de monitorizare prezentat în secțiunea 7.2 a prezentei 

documentații are rolul de a urmări efectele realizării lucrărilor propuse prin proiect atât pe durata 

execuției, cât și în perioada post-implementare și urmărește verificarea integrității factorilor de 

mediu, un aspect esențial în urmărirea efectelor pe termen scurt și mediu ale unui astfel de 

proiect. 

10 REZUMAT NETEHNIC 

Descrierea proiectului propus 

Proiectul propus are în vedere realizarea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor 

produse din viituri rapide pe cursurile de apă Sebeș, Porumbacu și Cârțișoara cu afluentul Seaca  

în 5 localități din județul Sibiu, respectiv Sebeșu de Jos, din comuna Turnu Roșu, localitatea 

Cârțișoara din comuna omonimă, localitatea Cârța din comuna Cârța, Porumbacu de Sus și 

Porumbacu de Jos din comuna Porumbacu de Jos. 

Infrastructura existentă de protecție împotriva inundațiilor a fost dimensionată să asigure 

protecție la inundații cu probabilitatea de producere de 5% (adică la debite care se produc cu 

frecvența de 1 la 20 de ani), iar în mare parte la nivelul celor 5 localități sunt în diferite stadii de 

degradare ca urmare a viiturilor care au avut loc în trecut.  

Directiva privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații impune asigurarea protecției 

populației la evenimente cu probabilitatea de producere de 0,5% în mediul urban, respectiv 1% 

în mediul rural, respectiv la debite care se produc cu frecvența de 1 la 100 de ani.  

Scopul proiectului propus este de asigura protecția locuitorilor din cele 5 localități sus-

menționate la debite cu probabilitatea de 1%. Pentru acesta, cursurile de apă vor fi amenajate 

după cum urmează: în localitatea Sebeșu de Jos, infrastructura de protecție existentă pe râul 

Sebeș va fi completată prin realizarea unor ziduri de sprijin în lungime totală de 992 m. Pragurile 

de cădere existente și degradate vor fi reabilitate și vor avea amenajate pasaje pentru migrația 

peștilor. Pentru stabilizarea talvegului vor fi realizate 7 praguri de fund îngropate. În localitățile 
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Cârțișoara și Cârța protecția împotriva inundațiilor va fi asigurată prin realizarea unor consolidări 

de mal din cutii de gabioane, în special pe malul stâng al cursului de apă în zona Cârțișoara, 

respectiv pe malul drept în zona Cârța și prin închiderea liniei de apărare existente prin realizarea 

unor diguri de protecție a localităților. La acestea se adaugă lucrări de supraînălțare a malului 

râului Seaca și de consolidare a acestuia în lungime de 240 m. Totodată, este propusă 

menținerea unei zone inundabile (umede) naturale și reglementarea acesteia. În cele ce privește 

lucrările realizate pe cursul de apă Porumbacu, acestea vor consta în refacerea liniei de apărare, 

acolo unde inundațiile produse în trecut au produs breșe. Una dintre breșele existente va fi 

amenajată pentru menținerea unei zone inundabile (umede) existente. Vor fi realizate consolidări 

ale lucrărilor existente de protecție a malurilor, consolidări ale digurilor existente și lucrări 

punctuale de stabilizare a talvegului cu praguri de fund îngropate. 

  

Metolodologii utilizate în evaluarea impactului asupra mediului 

Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat în conformitate cu prevederile legislației 

în domeniul protecției mediului din România, fiind analizate sursele potențiale de impact, formele 

de impact asociate, dar și stabilite măsurile de reducere a acestuia pentru fiecare factor de mediu. 

În cadrul prezentului studiul, culegerea informațiilor privind starea actuală a factorilor de mediu s-

a realizat în 2 faze: 

− faza de birou, constând în studierea surselor bibliografice de specialitate, a rapoartelor 

priivind starea mediului, a legislației din domeniul evaluării impactului asupra mediului, a 

ghidurilor și informațiilor relevante cu privire la evaluarea impactului asupra mediului pentru 

proiectele de protecție împotriva inundațiilor și cu privire la speciile și habitatele de interes 

comunitar situate pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate prin studiu; 

− faza de teren, constând în realizarea unor deplasări în vederea identificării potențialelor 

zone vulnerabile la producerea unui impact ca urmare a realizarii proiectului propus și a 

funcționării acestuia. 

Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, Studiul de evaluare 

adecvată realizat în vederea evaluării impactului asupra speciilor și habitatelor de interes 

comunitar, precum și Studiul privind evaluarea vulnerabilității și a riscului proiectului propus la 
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schimbările climatice, care au stat la baza elaborării raportului privind impactul asupra mediului 

au fost elaborate în conformitate cu metodologiile specifice acestora, descrise detaliat în cadrul 

capitolului 7 al prezentei documentații.  

 

Impactul prognozat asupra mediului și zonele în care se resimte acesta 

Sursele de impact asociate proiectul propus sunt cele specifice lucrărilor de realizare a 

infrastructurii. Zgomotul, vibrațiile și emisiile atmosferice și fugitice rezultate pe parcursul 

execuției lucrărilor reprezintă principalele surse de impact potențial negativ asupra mediului 

asociate proiectului. Lucrările vor fi efectuate în zona albiilor râurilor și pe malurile râurilor, 

acestea fiind zonele care resimt cel mai puternic impactul asociat execuției lucrărilor propuse prin 

proiect, împreuna cu zona amplasamentelor organizărilor de șantier. Factorii cei mai sensibili în 

raport cu realizarea lucrărilor sunt comunitățile acvatice și morfologia albiei, după aplicarea 

măsurilor de prevenire și de diminuare a impactului, efectele asociate perioadei de execuție a 

lucrărilor fiind situate în limite acceptabile. 

Odată cu încheierea lucrărilor, proiectul va contribui la asigurarea protecției comunităților 

la producerea unor inundații din viituri rapide cu probabilitatea de producere de 1%. Proiectul va 

contribui astfel la creșterea confortului locuirii în cele 5 localități la nivelul cărora va fi realizat. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului 

Măsurile de prevenire sau de diminuare a impactului asupra mediului sunt prezentate 

exhaustiv în cadrul capitolului 6 al prezentei documentații. Acestea fac parte din mai multe 

categorii explicate în cele ce urmează: 

− măsuri de prevenire a impactului asupra factorilor de mediu prin 

o folosirea unor utilaje cu performanțe ridicate sub aspectul emisiilor atmosferice și al 

zgomotului generat; 

o asigurarea stării de funcționare optime a utilajelor pe durata execuției lucrărilor; 

o realizarea lucrărilor pe fronturi de lucru reduse, cu închiderea progresivă a acestora 

pe măsură ce lucrările sunt încheiate; 
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− măsuri de diminuare a impactului asupra mediului reprezentate de restricționări ale 

execuției lucrărilor în perioadele de maximă vulnerabilitate a florei și mai ales a faunei 

acvatice de pe cele 3 cursului de apă care fac obiectul proiectului; 

− gestionarea corespunzătoare a materiilor prime și auxiliare folosite la realizarea lucrărilor, 

precum și a deșeurilor generate pe parcursul execuției acestora. 

 

Concluzii majore ale studiului și prognoza asupra calității vieții, standardului de viață și asupra 

condițiilor sociale și comunităților afectate de proiect 

Proiectul propus este realizat cu scopul asigurării protecției comunităților din cele 5 

localități menționate anterior la producerea unor inundații din viituri rapide. În acest sens, 

populația actualmente expusă riscului la inundații va fi protejată ca urmare a realizării proiectului 

propus, contribuind astfel la creșterea standardului de viață în localitățile afectate de proiect. 

Odată cu realizarea lucrărilor propuse prin proiect populația direct protejată este formată 

din 2163 beneficiari (462 rezidenți și 1701 populație sezonieră). Acestora li se adaugă 38079 

beneficiari indirecți. 
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