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1. INTRODUCERE 

 

1.1. Prezentare succintă a obiectivelor monitorizate în etapa de construcţie 

I. În acest raport lunar sunt prezentate obiectivele de monitorizare urmărite în 

perioada 01 – 31 octombrie 2013: 

A – Calitatea aerului 

B – Zgomotul 

C – Solul  

D – Hidromorfologie 

E – Calitatea apei 

F – Flora şi fauna acvatică 

F. is. - Monitorizarea sturionilor şi mrenei 

F.i.  - Monitorizarea altor specii de peşti 

G – Flora şi fauna terestră  

H -  Monitorizarea siturilor Natura 2000 

I – Activitatea şantierului şi monitorizarea respectării planului de intervenţie  

      în caz de poluare accidentală. 

Pentru etapa de construcţie frecvenţele de monitorizare a componentelor de mediu sunt 

diferenţiate faţă de perioada de preconstrucţie, o privire sintetică în acest sens fiind prezentă în 

Tabelul nr.1.1. 

II. Modelare numerică 3D  

Se menţionează faptul că alături de o organizare şi desfăşurare corespunzătoare a 

campaniilor de teren s-a asigurat o cooperare permanentă între Coordonator şi Parteneri şi s-a 

beneficiat de sprijinul acordat de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, precum şi 

de Poliţia de Frontieră. 
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Tabelul 1.1. Etapa de construcţie - obiective de monitorizare – frecvenţe cu diferenţieri la Punctele Critice 

OBIECTIVE DE 

MONITORIZARE 

PUNCTE CRITICE 

Puncte Critice  
Principale 

Puncte Critice  
Secundare 

01 02 10 03A 03B 04A 04B 07 

A. AER L L L T T T T T 

B. ZGOMOT L L L T T T T T 

C. SOL S S S T T T T T 

D. 

 

H

I

D

R

O

M

O

R

F

O

L

O

G

I

E 

Nivelul apei C C C T T T T T 

Viteza apei CV L L T T T T T 

Turbiditate C C C T T T T T 

Ridicare batimetrică 2D L L L T T T T T 

Ridicare batimetrică 3D T T T Nu este cazul 

E. 
CALITATEA APEI L L L S S S S S 

SEDIMENTE L L L S S S S S 

F. 

FLORĂ ACVATICĂ Iulie T T T T T 

FAUNĂ ACVATICĂ S T T T T T 

F.is STURIONI 
ŞI MREANĂ 

STURIONI 
Câte două sezoane/an 

(Februarie - Mai / August - Decembrie) 
Câte două sezoane/an 

(Februarie - Mai / August - Decembrie) 

MREANĂ 
Un sezon/an  

Aprilie- Mai (sezonul de reproducere) 
Un sezon/an  

Aprilie- Mai (sezonul de reproducere) 

F.i ALTE SPECII DE PEŞTI 
Anual 

(Aprilie - Mai, Iulie - Septembrie) 
Anual 

(Aprilie - Mai, Iulie- Septembrie) 

G. 

FLORĂ TERESTRĂ Anual iulie Anual iulie 

FAUNĂ TERESTRĂ/ AVIFAUNĂ 
Anual 

(Aprilie - Iunie, Septembrie - 
Octombrie, Ianuarie) 

Anual 
(Aprilie - Iunie, Sept.-Oct, Ian) 

H. 
SITURI 

NATURA 
2000 

SCI  

IHTIOFAUNĂ 
Anual 

(Aprilie - Mai, Iulie - Septembrie) 
Anual 

(Apr - Mai, Iul - Sep) 

FLORĂ 
ACVATICĂ 

Iulie T T T T T 

FAUNĂ 
ACVATICĂ 

S T T T T T 

FLORĂ 
TERESTRĂ 

Anual iulie Anual iulie 

FAUNĂ 
TERESTRĂ 

Anual 
(Aprilie - Iunie, Septembrie - 

Octombrie, Ianuarie) 

Anual 
(Aprilie - Iunie, Septembrie - Octombrie, 

Ianuarie) 

SPA AVIFAUNĂ 
Anual 

(Aprilie - Iunie, Septembrie - 
Octombrie, Ianuarie) 

Anual 
(Aprilie - Iunie, Septembrie - Octombrie, 

Ianuarie) 

  I. ACTIVITATEA ŞANTIERULUI L L L Nu este cazul 

J. MODELARE NUMERICĂ 3D L 

NOTĂ:  CV – cvasicontinuu L- lunar T – trimestrial S – semestrial C - continuu 
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1.2. Generalităţi 

 
În tabelul 1.2 sunt prezentate elemente legate de perioadele de prelevare pentru 

obiectivele monitorizate. 

 

Tabelul 1.2. Etapa de construcţie - obiective monitorizate în perioada 01.10-31.10.2013 

Obiective monitorizate 

Perioada de 

prelevare / 

derulare a 

activităților 

Campania 

Puncte Critice 

Puncte Critice 

principale 
Puncte Critice secundare 

01 02 10 03A 03B 04A 04B 07 

A. AER 
11, 14, 

15.10.2013 
C27 DA DA DA NU NU NU NU NU 

B. ZGOMOT 
11, 14, 

15.10.2013 
C30 DA DA DA NU NU NU NU NU 

C. SOL - - NU NU NU NU NU NU NU NU 

D. HIDROMORFOLOGIE 

01, 02, 03, 08, 

09,10, 11, 14, 

15, 16, 23, 24, 

25.10.2013 

C30 DA DA DA NU NU NU NU NU 

E. 

CALITATEA APEI 28.10.2013 C30 DA DA DA NU NU NU NU NU 

SEDIMENTE 
28.10.2013 

 
C30 DA DA DA NU NU NU NU NU 

F. 

FLORĂ ACVATICĂ 28.10.2013 C12 NU NU NU DA DA DA DA DA 

FAUNĂ ACVATICĂ 28.10.2013 C13 NU NU NU DA DA DA DA DA 

F.is. STURIONI 

1, 2, 3, 7, 8, 9, 
12, 14, 16, 21, 
22, 23, 25, 26, 
27, 31.10.2013 

C6 DA DA DA DA DA DA DA DA 

F.is. MREANĂ - - NU NU NU NU NU NU NU NU 

F.i. ALTE SPECII DE 
PEŞTI 

- - NU NU NU NU NU NU NU NU 

G. 

FLORĂ TERESTRĂ - - NU NU NU NU NU NU NU NU 

FAUNĂ TERESTRĂ/ 
AVIFAUNĂ 

19-31.10.2013 Migraţia de 
toamnă II 

DA DA DA DA DA DA DA DA 

H. SITURI NATURA 2000 21-31.10.2013 Monitorizare 
avifauna  

DA DA DA DA DA DA DA DA 

I. 
ACTIVITATEA 
ŞANTIERULUI 

01-31.10.2013 C30 DA DA DA  NU NU NU NU NU 

NOTĂ: 
DA – au fost prelevate probe/s-au derulat activităţi în teren 
NU - nu au fost prelevate probe/nu s-au derulat activităţi în teren 
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În perioada 01.10-31.10.2013 au fost utilizate mijloacele de transport prezentate în Tabelul 

1.3. 

Tabelul 1.3. Mijloacele de transport utilizate pentru perioada 01.10 – 31.10.2013 

Domeniul Mijloc transport 

APĂ 

nava SAM dotată cu sonar şi motor de 75 CP în doi timpi 

barca Linder dotată cu motor de 10 CP în patru timpi 

bărci prevăzute cu motoare având capacitatea cuprinsă între  10-125 CP 

barca RIB dotată cu motor de 25 CP în patru timpi 

barca ZODIAC dotată cu motor de 25 CP în patru timpi 

USCAT  

autoturisme 

autoturisme de teren 

microbuz 

autolaborator 
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2. STADIUL DERULĂRII ACTIVITĂŢILOR 

2.1. Stadiul şi evoluţia pe fiecare activitate/punct critic în parte pe obiectivele 

specifice de monitorizare 

Echipamentele utilizate pentru prelevare/derulare a activităţilor şi analiza probelor în 

perioada 01.10.-31.10.2013 sunt prezentate în tabelul 2.1. 

 

 Tabelul 2.1. Echipamente principale utilizate 

Obiective monitorizate Echipamente de prelevare 
Echipamente de laborator/derulare 

a activităţilor 
 

A. AER 
- Prelevator pulberi LECKEL 
- Autolaborator 
- Pompa Desaga 

- Balanţă analitică KERN 770 – 14 
- Spectrometru de absorbţie atomică SAA cu cuptor de 
grafit – UNICAM 939 

 

B. ZGOMOT 
- Sound Level Meter si Microfon, Brüel & 
Kjær DANEMARCA 

  

C. SOL Nu au fost efectuate prelevări de probe în perioada 01/31 octombrie 2013  

D. HIDROMORFOLOGIE 

- EchoSounders STRATABOX 
- Turbidimetru portabil tip VELP 
SCENTIFICA 
- mini ADP SONTEK   
- Sisteme de monitorizare turbiditate si 
nivel 
- Sistem de monitorizare debite-viteze 
- Turbidimetru portabil HANNA Instruments 
- ADCP SONTEK River Surveyor R9 
- Multiparametru YSI pentru măsurători 
turbiditate şi nivel 

- Turbidimetru  HACH RATIO/RX  

E. 

CALITATEA APEI - Prelevator Ruttner 

- Spectrometru cu Absorbţie atomică cu cuptor de 
grafit tip UNICAM 939 
- Analizor de mercur tip FIMS 
- Spectrometru cu absorbţie atomică VARIAN 
- Spectrometru CARY BIO 300  U.V.-VIS 
- GC-MS-VARIAN 

 

 

SEDIMENTE - Prelevator Petersen 

- Etuva 
- Sistem de sitare probe de sediment 
- Ethos - digestor cu microunde pentru  sediment 
- GC-MS-VARIAN 
 - Spectrometru de absorbtie atomica SOLAAR M5 

 

F. 

FLORĂ ACVATICĂ 

- Filee planctonice 
- Prelevator Patalas 
- Drăgi cu deschidere 20cmx50 cm 
- Cadru de lemn patrat cu suprafaţa de 1m2 

- Microscop inversat ZEISS 
- Microscop OPTIKA B-600T 
- Microscop KRUSS 
- Aparat foto Canon A570 IS pentru microscop 

 

FAUNĂ ACVATICĂ  

 
Nu au fost efectuate prelevări de probe în 

perioada 01/30 sept 2013 

- Stereomicroscop Olympus 
- Binocular Zeiss 
- Microscop ZEISS 
- Aparat foto Canon A570 IS pentru microscop 
- Lupă  

 

F.is. STURIONI ŞI MREANĂ 

- Sistem de monitorizare_emitator 
ultrasonic de tip_40 
-Sistem de monitorizare_receptie sturioni cu 
cablu ancorat pe mal tip RS_1 

- Staţie receptie WR2W  
- Receptor mobil VR100  
 

 

F.i. ALTE SPECII DE PEŞTI Nu s-a monitorizat în perioada 01/31 oct 2013  

G. 

FLORĂ TERESTRĂ Nu s-a monitorizat în perioada 01/31 oct 2013 

 FAUNĂ TERESTRĂ / 
AVIFAUNA 

Binoclu, Lunetă, Aparat de fotografiat, GPS 

H. SITURI NATURA 2000 Binoclu, Lunetă, Aparat de fotografiat, GPS  

I. 
ACTIVITATEA 
ŞANTIERULUI 

- pompa DESAGA 
- Autolaborator 
- Sound Level Meter si Microfon, Brüel & Kjær 
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2.1.1 Monitorizarea punctului critic 01, Zona Braţului Bala şi pragul de nisip 
Caragheorghe  

 
2.1.1.A. Monitorizarea calităţii aerului 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare se referă la monitorizarea oxizilor de 

azot, oxizilor de plumb, monoxidului de carbon, dioxidului de carbon şi a particulelor în suspensie, 

o privire de ansamblu fiind dată sintetic în tabelul 2.1.1.A.1. 

 
Tabelul 2.1.1.A.1. Obiectiv specific - monitorizarea calităţii aerului 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Organizarea campaniei de măsurători (Tabel 1.2) 

2. Efectuarea campaniei de recoltare probe de aer (buletine de prelevare probe de aer - Anexa 6.2.1) 

3. Efectuarea analizelor de laborator pentru probele prelevate  

4. Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

 

În tabelul 2.1.1.A.2. este prezentat numărul probelor de aer prelevate/măsurătorile “in 

situ” efectuate în perioada 01-31 octombrie 2013.  

 
Tabelul 2.1.1.A.2. Repartiţie probe de aer 

Tipul  
Punctului Critic 

Punct Critic  
(PC) 

Probe prelevate pentru 
analiză în laborator 

Număr de măsurători  
“in situ” 

Principal 01 7 7 

 

Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice. Probele prelevate 

au fost codificate şi etichetate conform instrucţiunilor de codificare. De asemenea, pentru fiecare 

probă/măsurătoare s-a completat buletin de prelevare cf. Anexa 6.2.1. 

 

2.1.1.B. Monitorizarea zgomotului 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare privitoare la monitorizarea nivelului 

de zgomot, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.1.B.1. 

 
Tabelul 2.1.1.B.1. Obiectiv specific - monitorizarea zgomotului 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 
Campania de măsurători a nivelului de zgomot pentru trafic naval zero / trafic naval 
(buletine măsurare nivel zgomot - Anexa 6.2.2) 

2. Procesarea primara a datelor obţinute în urma măsurătorilor 

 
În această campanie de monitorizare a nivelului de zgomot au fost realizate măsurători 

conform tabelului 2.1.1.B.2, de mai jos: 

 
Tabelul 2.1.1.B.2. Monitorizarea nivelului de zgomot 

Tipul  
Punctului Critic 

Punct Critic 
 (PC)  

Nr. de măsurători  

trafic naval zero trafic naval  

Principal 01 7 0 
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Pe Ostrovul Turcescu au fost efectuate 3 din cele 7 măsurători unde se efectuau lucrări la 

digul de dirijare, unde cu 9 utilaje de tip 3 barje, 1 greifer, 1 excavator, 1 împingător şi 3 

macarale, se descărcă piatră şi se intinde geotextil. Alte 2 măsurători au fost efectuate pe malul 

stâng al Dunării în amonte de braţul Bala, unde s-a lucrat cu 10 utilaje de tip 1greifer şi 4 barje, 1 

excavator, 3 macarale şi 2 împingătoare la digul de dirijare unde se efectuează lucrări de 

umplere/completare cu piatră şi nivelare pe coronamentul digului. S-au făcut 2 măsurători şi pe 

malul drept al Dunării la distanţă de utilaje de tip 1 macara situată pe o gabară utilizată pentru 

lucrări de dragare. 

Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice care au fost apoi 

transcalculate în sistemul de proiecţie STEREO’70. Măsurătorile au fost codificate conform 

instrucţiunilor de codificare. De asemenea, pentru fiecare măsurătoare s-a completat buletinul de 

măsurare a nivelului de zgomot cf. Anexa 6.2.2. 

 
 

2.1.1.C. Monitorizarea calităţii solului  

În această perioadă nu au fost efectuate prelevări de probe de sol. 

 
 

2.1.1.D. Monitorizarea hidromorfologică  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare sunt prezentate sintetic în Tabelul 

2.1.1.D.1.  

În ansamblu, s-au derulat 5 activităţi principale, şi anume: 

 Măsurători batimetrice single-beam, inclusiv pe secţiunile de monitorizare din caietul de 

sarcini 

 Măsurători batimetrice multi-beam 

 Măsurători ale debitelor si vitezelor pe sectiunile de monitorizare 

 Măsurători repetate saptamanal  ale vitezei apei si debitului pe secţiuni transversale în 

dreptul celor 5 staţii de monitorizare automată a turbidităţii şi nivelului 

 Au continuat activităţile  de măsurători continue de turbiditate şi nivel în cele 5 staţii 

hidrometrice automate. 

 

Tabelul 2.1.1.D.1. Obiectiv specific: monitorizarea hidromorfologică 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Batimetrie single-beam 

2. Batimetrie multi-beam 

3. 
Măsurători repetate saptamanal ale vitezei apei si debitului pe secţiuni transversale în dreptul 
staţiilor de monitorizare automată a turbidităţii şi nivelului 

4. Măsurători ale debitelor si vitezelor pe sectiunile de monitorizare 

5. Măsurători continue de turbiditate şi nivel în cele 5 staţii hidrometrice automate 
 

 
2.1.1.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor  

Activităţile derulate în perioada 01/31.10.2013, referitoare la calitatea apei şi a 
sedimentelor, raportate la fiecare punct critic sunt prezentate sintetic în tabelul 2.1.1.E.1.  
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Tabelul 2.1.1.E.1. Obiectiv specific: monitorizarea calităţii apei şi sedimente 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Organizarea campaniei nr. 30 de prelevări de probe de apă şi sedimente (Tabel 1.2)  

2. 
Efectuarea campaniei de recoltare probe de apă pe secţiuni transversale la diferite adâncimi 
(buletine de prelevare probe de apă - Anexa 6.2.3) 

3. 
Efectuarea campaniei de recoltare probe de sedimente (buletine de prelevare probe de sedimente 
- Anexa 6.2.4) 

4. Analize fizico-chimice de teren pentru probele de apă 

5. Continuarea efectuării analizelor fizico-chimice de laborator pentru probele de apă 

6. Continuarea efectuării analizelor fizico-chimice de laborator pentru probele de sediment 

 

În această campanie de prelevare au fost recoltate probe de apă şi sedimente conform celor 
prezentate în tabelul 2.1.1.E.2. 

 
Tabelul 2.1.1.E.2. Probe de apă şi sedimente 

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe de apă 
prelevate  

Probe de sedimente 
prelevate  

Principal 01 20 8 

 
Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice. Probele prelevate 

au fost codificate şi etichetate conform instrucţiunilor de codificare. De asemenea, pentru fiecare 

probă s-a completat buletinul de prelevare conform Anexelor 6.2.3 şi 6.2.4. 

 

2.1.1.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

În perioada raportată nu s-au efectuat prelevări de probe. 

 
2.1.1.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, privitoare la monitorizarea migraţiei 

sturionilor sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.1.F.is.1.  

În data de 08.10.2013 au fost semnate de către ANPA un număr de 6 autorizaţii de pescuit 

în scop ştiinţific la sturioni, valabile până la 31.12.2013. S-au realizat echipe de marcare a 

sturionilor şi de monitorizare a pescuitului. În această lună, în zona PC01 au fost capturaţi un 

număr de 11 sturioni şi anume: 4 moruni, 2 păstrugi, un nisetru şi 4 cegi. De asemenea, au fost 

derulate operaţiuni curente de montare a unor staţii de recepţie VR2W, de descărcare şi 

prelucrare a datelor iniţiale. 

 
Tabel. 2.1.1.F.is.1 Obiectiv specific: monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Realizarea pescuitului ştiinţific de sturioni  

2.  Capturarea şi marcarea unui număr de 11 sturioni 

3.  

Montare staţii de recepţie VR2W suplimentare pe Braţul Bala în zona 

pragului şi Braţul Borcea (in cadrul Sistemului de Monitorizare si Alarmare) 

precum şi citirea staţiilor de recepţie. Localizarea staţiilor de recepţie VR2W a 

fost precizată şi detaliată în Raportul de sinteză. 

4.  Monitorizarea migraţiei sturionilor şi a mrenei 

5.  Prelucrarea datelor obţinute din înregistrările staţiilor submerisbile VR2W 

6.  Activitate de urmărire cu camera Didson 
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2.1.1.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

 În această perioadă nu au fost monitorizate alte specii de peşti. 

2.1.1.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

 

2.1.1.G.1 Flora terestră  

În această perioadă nu a fost monitorizată flora terestră. 

 

2.1.1.G.2 Faună terestră / Avifauna  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea 

avifaunei, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.1.G.2.1. 

 

Tabel. 2.1.1.G.2.1 Obiectiv specific: monitorizarea avifaunei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 
- observaţii pe puncte de observare  
- observare migraţie de toamnă 

2.  Analiza şi prelucrarea datelor obţinute 

 

2.1.1.H. Monitorizarea Siturilor Natura 2000 

În această perioadă au fost monitorizate Siturile Natura 2000 din zona punctelor critice şi a 

lacurilor dobrogene datorită importanţei ostroavelor în migraţia de toamnă a păsărilor. 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea Siturilor 

Natura 2000, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.1.H.1. 

 

Tabel. 2.1.1.H.1 Obiectiv specific: monitorizarea SITURILOR NATURA 2000 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 

ROSCI0022 „Canaralele Dunării” – în zona PC01 
ROSPA0039 „Dunăre Ostroave” – în zona PC01 
Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 

2. Analiza şi prelucrarea datelor obţinute în teren 

 
 

2.1.1.I. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de intervenţie în 

caz de poluare accidentală 

Campania de monitorizare s-a derulat în perioada 01 Octombrie–31 Octombrie 2013. 

În perioada 01.10.2013 – 31.10.2013, în zona PC 01 au fost executate următoarele lucrări: 
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 Dig de dirijare: 

-  pozare saltea geotextil multistrat – cca. 14851 m2; 

- executarea unui strat de piatră 10-50 kg/bucată pentru lestarea saltelei de geotextil, 

cca. 7355 m3; 

- executarea prismului de anrocamente 150-300 kg/bucată cca. 1777 m3. 

Numărul de personal observat la organizarea de şantier a fost de 35 persoane: 

-  2 ingineri;  

-  1 maistru; 

-  1 topometru; 

-  7 mecanici utilaje; 

-  1 şofer; 

-  4 muncitori calificaţi; 

-  15 muncitori deservire construcţii; 

-  4 personal auxiliar. 

Utilajele cu care s-a lucrat sunt prezentate mai jos: 

- Buldozere – 1 

- Containere – 4 

- Macara 12t – 1 

- Excavator Hitachi – 1 

- Excavator Akerman – 1 

- Excavator Senneb – 1 

- Bărci -3 

- Remorcher 400 cp – 1 

- Macara 16t – 2 

- Gabara 500t – 1 

- Excavator Graifer – 1 

- Gabara 100t – 2 

- Motonavă – 1 

- Barjă 1000t – 2 

- Ponton – 2. 

În perioda în care s-a efectuat monitorizarea şantierului (01.10.2013 – 31. 10.2013) nu au 

fost observate cazuri de poluare accidentală în incinta şantierului şi a punctelor de lucru.  

În zona depozitului de carburanţi nu sunt scurgeri de produse petroliere pe sol; scurgerile 

de produse petroliere de la manipularea carburanţilor sunt reţinute în cuva metalică a rezervorului 

(foto 1). 
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Foto 1 – Zona depozit carburanţi, uleiuri uzate şi deşeuri menajere 

Materialele din geotextil sunt depozitate în zona organizării de şantier direct pe sol, pe o 

platformă neamenajată (foto 2). 

 
Foto 2 – Platformă depozitare materiale din geotextil 

 

Deşeurile menajere sunt colectate selectiv în zona organizării de şantier (foto 1), de unde 

sunt preluate de firma de salubritate şi transportate la depozitul de deşeuri cel mai apropiat. 

Uleiurile uzate sunt colectate în bidoane de plastic şi ulterior preluate de către firme 
specializate spre reciclare. 
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Tabelul nr. 2.1.1.I.1. Tabel comparativ privind monitorizarea activităţilor şantierului în PC 01 

Nr. 
Crt Parametru 

Campania 28 
(01 August 2013 – 31August 2013) 

Campania 29 
(01 Septembrie 2013 – 30 

Septembrie 2013) 

Campania 30 
(01 Octombrie 2013 – 31 

Octombrie 2013) 

Organizare 

șantier 
Zona de execuţie a 

lucrărilor 
Organizare 

șantier 

Zona de 
execuţie a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 
execuţie a 
lucrărilor 

1. Lucrări 
executate 

 Dig de dirijare: 
- aranjare 
coronament şi taluz 
cu piatră brută 
sortul 10/50 
kg/buc.; 
- pozare saltea 
geotextil multistrat – 
cca. 10 634 mc; 
- executarea unui 
strat de piatră 10/50 
kg/buc. pentru 
lestarea saltelei de 
geotextil, cca 2 067 
mc; 
- îmbrăcăminte 
blocuri 200/600 
g/buc. cca. 7 824 
mc; 
- executarea 
prismului de 
anrocamente150/300  
kg/buc. (cca 2 649 
mc) şi a filtrului din 
piatră sortimentul 
10-50 kg/buc. (cca. 
1 133 mc). 
Prag de fund Bala: 
- încărcarea barjelor 
cu nisip, cca. 7 396 
mc; 
- s-au executat 
lucrări de umplere a 
sacilor de geotextil 
cu nisip de 1,5 
mc/buc. şi lansarea 
lor în corpul pragului 
cca. 11 696mc; 
- pozare saltea 
geotextil Terrafix, 
cca 1 920 mp; 
- executarea 
stratului de piatră 
10/50kg/buc pentru 
lestarea saltelei 
Terrafix (cca. 
1132mc) şi a 
protecţiei de fund 
(cca. 2500mc) 

 
 

Dig de 
dirijare: 

- îmbrăcăminte 
din blocuri de 
piatră 200-600 
kg/buc.– 8532 
mc; 

- filtre din 
piatră brută 
sortată de 10-
50 kg/buc. – 
2620 mc; 

- prism din 
anrocamente 
150-300 kg/buc. 
– 7462 mc; 

- saltea 
geotextilă 
multistrat – 
5806 mp; 

- strat de piatră 
10/50 kg/buc. 
pentru lestarea 
saltelei de 
geotextil – 230 
mc. 

 
 

Dig de dirijare: 

- pozare saltea 

geotextil 

multistrat cca  

14 851 mp; 

- executarea 

unui strat de 

piatră 10-50 

kg/buc. pentru 

lestarea saltelei 

de geotextil,  

cca. 7 355 mc; 

-executarea 

prismului de 

anrocamente 

150-300 kg/buc.        

cca. 1777 mc 
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Tabelul nr. 2.1.1.I.1. Tabel comparativ privind monitorizarea activităţilor şantierului în PC 01 

Nr. 
Crt Parametru 

Campania 28 
(01 August 2013 – 31August 2013) 

Campania 29 
(01 Septembrie 2013 – 30 

Septembrie 2013) 

Campania 30 
(01 Octombrie 2013 – 31 

Octombrie 2013) 

Organizare 
șantier 

Zona de execuţie a 
lucrărilor 

Organizare 
șantier 

Zona de 
execuţie a 
lucrărilor 

Organizare 
șantier 

Zona de 
execuţie a 
lucrărilor 

2. Calitatea 
aerului 

- zona 
organizării de 
şantier 1 punct 
Cod probă:  
AER01MD01C25 
 

Au fost efectuate  
măsurători ale 
indicatorilor de 
calitate a aerului în 
zonele punctelor de 
lucru în timpul 
punerii în operă a 
pietrei sortimentul 
10/50kg/buc în 
corpul digului de 
dirijare 
(Cod probe   
AER01MD01C25 
AER01MD02C25 
AER01MD03C25 
AER01MS01C25 
AER01MS02C25 
AER01MS03C25 
AER01OT01C25 
AER01OT02C25 
AER01OT03C25 
AER01OT04C25 

- zona 
organizării de 
şantier 1 punct 
Cod probă:  
AER01MD01C26 
 

Au fost 
efectuate  
măsurători ale 
indicatorilor de 
calitate a 
aerului în 
zonele 
punctelor de 
lucru  
(Cod probe   
AER01MD01C26 
AER01MD02C26 
AER01MD03C26 
AER01MS01C26 
AER01MS02C26 
AER01MS03C26 
AER01OT01C26 
AER01OT02C26 
AER01OT03C26) 
 
 

- zona 
organizării de 
şantier 1 punct 
Cod probă:  
AER01MD01C27 

Au fost 
efectuate  
măsurători ale 
indicatorilor de 
calitate a 
aerului în 
zonele 
punctelor de 
lucru în timpul 
descărcării 
blocurilor de 
piatră de pe 
barje în corpul 
digului de 
dirijare 
 (Cod probe   
AER01MD01C27 
AER01MD02C27 
AER01MS01C27 
AER01MS02C27 
AER01OT01C27 
AER01OT02C27 
AER01OT03C27) 

3. Nivelul de 
zgomot 

- zona 
organizării de 
şantier 1 punct 
Cod probă:  
ZGM01MD01C28 
 

Au fost efectuate 
determinări ale 
nivelului de zgomot 
cu utilajele în 
funcţie în puncte le 
unde au fost 
prelevate probe de 
aer. 
(Cod probe: 
ZGM01MD01C28 
ZGM01MD02C28 
ZGM01MD03C28 
ZGM01MS01C28 
ZGM01MS02C28 
ZGM01MS03C28 
ZGM01OT01C28 
ZGM01OT02C28 
ZGM01OT03C28 
ZGM01OT04C28) 

- zona 
organizării de 
şantier 1 punct 
Cod probă:  
ZGM01MD01C29 
 

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot cu 
utilajele în 
funcţiune în 
zona unde se 
lucra la pragul 
de fund 
(Cod probe: 
ZGM01MD01C29 
ZGM01MD02C29 
ZGM01MD03C29 
ZGM01MS01C29 
ZGM01MS02C29 
ZGM01MS03C29 
ZGM01OT01C29 
ZGM01OT02C29 
ZGM01OT03C29) 

- zona 
organizării de 
şantier 1 punct 
Cod probă:  
ZGM01MD01C30 

 

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot cu 
utilajele în 
funcţie la :25 
m, 50 m, 75 m, 
faţă de zona de 
lucru:  
(Cod probe: 
ZGM01MD01C30 
ZGM01MD02C30 
ZGM01MS01C30 
ZGM01MS02C30 
ZGM01OT01C30 
ZGM01OT02C30 
ZGM01OT03C30) 

4. Modul de 
colectare,  
depozitare şi 
evacuare al 
deşeurilor 

Pubele 
colectare 
deşeuri 
menajere 
- Bidoane de 
plastic pentru 
colectarea 
uleiurilor uzate 

Butoaie metalice 
220l pentru 
colectare ulei uzat 
amplasate pe 
remorchere 

Pubele 
colectare 
deşeuri 
menajere 
- Bidoane de 
plastic pentru 
colectarea 
uleiurilor uzate 

Butoaie 
metalice 220l 
pentru 
colectare ulei 
uzat amplasate 
pe remorchere 

Pubele 
colectare 
deşeuri 
menajere 
- Bidoane de 
plastic pentru 
colectarea 
uleiurilor uzate 

Butoaie 
metalice 220l 
pentru 
colectare ulei 
uzat amplasate 
pe remorchere 

5. Modul de 
depozitare 
al 
produselor 
petroliere 

Rezervor 
metalic 
amplasat In 
cuvă de 
reţinere a 
eventualelor 
scurgeri de 
produse 
petroliere  

Nu s-au semnalat 
scurgeri de produse 
petroliere în zonele 
de lucru 

Rezervor 
metalic 
amplasat In 
cuvă de 
reţinere a 
eventualelor 
scurgeri de 
produse 
petroliere  

Nu s-au 
semnalat 
scurgeri de 
produse 
petroliere în 
zonele de lucru 

Rezervor 
metalic 
amplasat In 
cuvă de 
reţinere a 
eventualelor 
scurgeri de 
produse 
petroliere  

Nu s-au 
semnalat 
scurgeri de 
produse 
petroliere în 
zonele de lucru 
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Tabelul nr. 2.1.1.I.1. Tabel comparativ privind monitorizarea activităţilor şantierului în PC 01 

Nr. 
Crt Parametru 

Campania 28 
(01 August 2013 – 31August 2013) 

Campania 29 
(01 Septembrie 2013 – 30 

Septembrie 2013) 

Campania 30 
(01 Octombrie 2013 – 31 

Octombrie 2013) 

Organizare 
șantier 

Zona de execuţie a 
lucrărilor 

Organizare 
șantier 

Zona de 
execuţie a 
lucrărilor 

Organizare 
șantier 

Zona de 
execuţie a 
lucrărilor 

6. Modul de 
depozitare 
al 
materialelor 
de 

construcții 

Depozit de 
saltele de 
geotextil 
amplasat pe sol  

Materialele de 
construcţie (piatră 
diverse sorturi) sunt 
descărcate de pe 
barje cu macarale 
plutitoare şi puse în 
zona digului de 
dirijare 

Depozit de 
saltele de 
geotextil 
amplasat pe sol  

Materialele de 
construcţie 
(piatră diverse 
sorturi) sunt 
descărcate de 
pe barje cu 
macarale 
plutitoare şi 
puse în zona 
digului de 
dirijare 

Depozit de 
saltele de 
geotextil 
amplasat pe sol  

Materialele de 
construcţie 
(piatră diverse 
sorturi) sunt 
descărcate de 
pe barje cu 
macarale 
plutitoare şi 
puse în zona 
digului de 
dirijare 

7. Respectarea 
planului de 

intervenție 
în caz de 
poluări 
accidentale 

 Reactualizarea 
stocului de material 
absorbante existente 
pe nave în punctele 
de lucru. 

 Reactualizarea 
stocului de 
material 
absorbante 
existente pe 
nave în 
punctele de 
lucru. 

 Reactualizarea 
stocului de 
material 
absorbante 
existente pe 
nave în 
punctele de 
lucru. 

8. Peisajul Peisaj antropizat Peisaj antropizat Peisaj antropizat 

9. Personal 30 personal tehnic, muncitori în 
construcţii, mecanici utilaje 

35 - personal tehnic, muncitori în 
construcţii, mecanici utilaje, 
personal auxiliar. 

35 - personal tehnic, muncitori în 
construcţii, mecanici utilaje, 
personal auxiliar. 

10 Utilaje 
suplimentare 

Au plecat utilaje de pe şantier în 
această perioadă 

S-a adus : Excavator Senneb – 1.  
A plecat : Excavator Senneb – 1. 

Nu s-au adus şi nu au plecat 
utilaje de pe şantier în această 
perioadă. 

 
 

2.1.2. Monitorizarea Punctului Critic 02, zona Insulei Epuraşu (Lebăda)  

 

2.1.2.A. Monitorizarea calităţii aerului 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, privitoare la calitatea aerului sunt 

prezentate sintetic în Tabelul 2.1.1.A.1. 

În tabelul 2.1.2.A.1. este prezentat numărul probelor de aer prelevate/măsurătorile “in 

situ” efectuate în perioada 01-31 august 2013.  

 

Tabelul 2.1.2.A.1. Repartiţie probe de aer 

Tipul  
Punctului Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru 
analiză în laborator 

Număr de măsurători 
“in situ” 

Principal  02 7 7 

 
Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice. Probele prelevate 

au fost codificate şi etichetate conform instrucţiunilor de codificare. De asemenea, pentru fiecare 

probă/măsurătoare s-a completat buletin de prelevare cf. Anexa 6.2.1. 

 

2.1.2.B. Monitorizarea zgomotului 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, privitoare la monitorizarea nivelului 

de zgomot în acest punct critic sunt similare cu cele prezentate la PC 01 - Tabelul 2.1.1.B.1, fiind 
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realizate măsurători conform Tabelului 2.1.2.B.1. 

 

Tabelul 2.1.2.B.1. Monitorizarea nivelului de zgomot 

 
Tipul  

Punctului Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Nr. de măsurători  

trafic naval zero trafic naval  

Principal 02 7 0 

 
3 din cele 7 măsurători au fost efectuate pe Insula Epuraşu pe digul de dirijare la jumătatea 

lugimii acestuia, la diferite distanţe de utilaje de tip 2 barje, 1 greifer, 1 excavator, şi 2 

împingătoare cu care se lucra la punerea în operă a sacilor de geotextil cu nisip. Alte 2 măsurători 

au fost efectuate pe malul drept al Dunării în apropierea digului de închidere şi 2 măsurători au 

fost efectuate pe malul stâng al Dunării în această perioadă.  

Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice care au fost apoi 

transcalculate în sistemul de proiecţie STEREO’70. Măsurătorile au fost codificate conform 

instrucţiunilor de codificare. De asemenea, pentru fiecare măsurătoare s-a completat buletinul de 

măsurare a nivelului de zgomot cf. Anexei 6.2.2.  

 
 

2.1.2.C. Monitorizarea calităţii solului 

În această perioadă nu au fost efectuate prelevări de probe de sol. 

 
 

2.1.2.D. Monitorizarea hidromorfologică  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare sunt prezentate sintetic în Tabelul 

2.1.2.D.1.  

În ansamblu, s-au derulat 3 activităţi principale, şi anume: 

 Măsurători batimetrice single-beam, inclusiv pe secţiunile de monitorizare din caietul de 

sarcini 

 Măsurători ale debitelor si vitezelor pe sectiunile de monitorizare 

 Au continuat activităţile  de măsurători continue de turbiditate şi nivel în cele 2 staţii 

hidrometrice automate. 

 

Tabelul 2.1.2.D.1. Obiectiv specific: monitorizarea hidromorfologică 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Batimetrie single-beam 

2.  Măsurători ale debitelor si vitezelor pe sectiunile de monitorizare 

3.  Măsurători continue de turbiditate şi nivel în cele 2 staţii hidrometrice automate 

 

2.1.2.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 

Activităţile derulate în perioada de raportare, referitoare la calitatea apei şi a sedimentelor, 
raportate la acest punct critic sunt cele prezentate în tabelul 2.1.1.E.1.  

În această campanie de prelevare a probelor de apă şi sedimente au fost recoltate probe de 
apă şi sedimente conform celor prezentate în tabelul 2.1.2.E.1. 
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Tabelul 2.1.2.E.1. Probe de apă şi sedimente 

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe de apă 
prelevate 

Probe de sedimente 
prelevate 

Principal 02 15 6 

 
Pentru fiecare probă prelevată s-a completat buletinul de prelevare conform Anexei 6.2.3 

şi Anexei 6.2.4. 

 
2.1.2.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

În perioada raportată nu s-au efectuat prelevări de probe. 

 
2.1.2.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, privitoare la monitorizarea migraţiei 

sturionilor sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.2.F.is.1.  

În luna octombrie s-a început pescuitul ştiinţific de sturioni şi monitorizarea rutelor de 

migraţie. Deşi s-au organizat organizat toane de pescuit în zona acestui punct critic, nu s-a 

capturat niciun exemplar pentru a fi marcat. De asemenea, au fost derulate operaţiuni de 

descărcare şi prelucrare a datelor iniţiale obţinute din staţiile de recepţie VR2W. 

 
Tabel 2.1.2.F.is.1 Obiectiv specific: monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Realizarea pescuitului ştiinţific de sturioni  

2.  Monitorizarea migraţiei sturionilor şi a mrenei 

3.  
Descărcarea staţiilor de recepţie VR2W şi prelucrarea iniţială a datelor obţinute 
privind migraţia sturionilor  

 

 

2.1.2.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

  

 În această perioadă nu au fost monitorizate alte specii de peşti. 

 

2.1.2.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

 2.1.2.G.1 Floră terestră 

În această perioadă nu a fost monitorizată flora terestră. 

 

2.1.2.G.2 Faună terestră/Avifauna 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea 

avifaunei, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.2.G.2.1. 
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Tabel. 2.1.2.G.2.1 Obiectiv specific: monitorizarea avifaunei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 
- observaţii pe puncte de observare  
- observare migraţie de toamnă 

2.  Analiza şi prelucrarea datelor obţinute 

 

2.1.2.H. Monitorizarea Siturilor Natura 2000 

În această perioadă au fost monitorizate Siturile Natura 2000 din zona punctelor critice şi a 

lacurilor dobrogene datorită importanţei ostroavelor în migraţia de toamnă a păsărilor. 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea Siturilor 

Natura 2000, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.2.H.1. 

 
Tabel. 2.1.2.H.1 Obiectiv specific: monitorizarea SITURILOR NATURA 2000 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 

ROSCI0022 „Canaralele Dunării” – în zona PC02 
ROSPA0039 „Dunăre Ostroave” – în zona PC02 
ROSCI0071 „Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa” – au fost efectuate evaluări de avifaună 
migratoare pe lacul Vederoasa  
ROSCI0172 „Pădurea şi Valea Canaraua Fetii – Iortmac” - au fost efectuate evaluări de avifaună 
migratoare pe lacurile Dunăreni, Iortmac şi Oltina 
ROSPA0007 „Balta Vederoasa” – au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Vederoasa   
ROSPA0056 „Lacul Oltina” - au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Oltina 
ROSPA0054 „Lacul Dunăreni” - au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Dunăreni 
Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 

2. Analiza şi prelucrarea datelor obţinute în teren 

 

 
2.1.2.I. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de 

intervenţie în caz de poluare accidentală 

 
Campania de monitorizare activităţilor şantierului  PC 02 Epuraşu s-a derulat în perioada 01 

octombrie– 31 octombrie 2013. 
 
În perioada 01.10.2013 – 31.10.2013, au fost realizate la PC 02 - Epuraşu, umătoarele  

lucrari pentru: 
 Dig de dirijare submersibil: 

- Pichetare de detaliu 110 metri liniari; 

- Săpătură de mal deasupra apei între profilele P1-P2 cca. 150 mc; 

- Saltea antierozionala dubla Terrafix B813 între profilele P31 şi P13 cca. 11 088 mp; 

- Piatra brută sortată 10-50 kg/buc pentru lestare saltele între profilele P31 şi P24 
cca. 1 140 mc; 

- Geotextil 600 gr/mp Terrafix 609 între P1-P3, P6-P7 cca. 1 694 mp; 
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- Îmbrăcăminte din blocuri 200-600 kg/buc între profilele P1-P3, cca. 775 mc; 

- Piatră brută nesortată 10-500 kg/buc – Taluzare coronament şi profil amonte/braţ 
Epuraşu între P18 şi P9. 

Numărul de personal ce deserveşte punctul de lucru este de 67 persoane: 
- Ingineri construcţii – 5 
- Maistru construcţii – 1 
- Inginer RTE – 1 
- Muncitori construcţii – 5 
- Mecanici utilaje - 3 
- Personal ambarcat pe utilaje navale – 50 
- Topometrist - 1  
- Şofer – 1. 
Utilajele existente la punctul de lucru: 
 Remorcher 150CP Talisman – 1 
 Remorcher Paltinis/ Sacele - 1 
 Ponton dormitor nr. ANR 2281 – 1 
 Barcă de serviciu – 1 
 Manipulator Terex/Fuchs -1 
 Gabara  500 t nr.ANR 132 – 1 
 Gabara 500 t  nr.ANR 1421 – 1 
 Excavator pe şenile JCB 260LR – 1 
 Excavator 33 tone – 1 
 Diverse scule (generatoare, derulator) 
 Barje fluviale 1500 tone -3 
 Macara plutitioare 16 tf 872 - 1 
În perioda în care s-a efectuat monitorizarea şantierului (01.10.2013 – 31.10.2013) nu au 

fost observate cazuri de poluare accidentală.  
 

 
 

Tabelul nr. 2.1.2.I.1. Tabel comparativ privind monitorizarea activităţilor şantierului în PC02 

Nr. 
Crt. 

Parametru 

Campania 28 
(01 august 2013 – 31 august 

2013) 

Campania 29 
(01 septembrie–30 septembrie 

2013) 

Campania 30 
(01octombrie – 31 octombrie 013) 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 
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Tabelul nr. 2.1.2.I.1. Tabel comparativ privind monitorizarea activităţilor şantierului în PC02 

Nr. 
Crt. 

Parametru 

Campania 28 
(01 august 2013 – 31 august 

2013) 

Campania 29 
(01 septembrie–30 septembrie 

2013) 

Campania 30 
(01octombrie – 31 octombrie 013) 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

1. Lucrări 
executate 

- 
Aprovizionare 
cu saltea 
antierozională 
dublă, 
compozit 
dublu 
stratificat, 
geotextil 600 
gr/mp. 
- Verificare 
cantităţi 
zilnice 
realizate 
comparativ cu 
documentaţia 
tehnică de 
execuţie de 
către 
topometrist 
atestat. 

Dig de dirijare 
submersibil 
Epuraşu: 

- pozare saltea 
antierozională 
dublă Terrafix 
B813 între 
profilele P31 şi 
P25 cca. 3415 
mp. 

- Aprovizionare 
cu saltea 
antierozională 
dublă, compozit 
dublu 
stratificat, 
geotextil 600 
gr/mp. 
- Efectuare 
măsurători 
topohidrografice 
în zona digului 
de dirijare 
pentru 
verificare 
lucrări 
executate. 

 - Aprovizionare cu 
materiale: piatra 
bruta sortata 10-50 
kg/buc, saltea 
antierozionala dubla 
Terrafix B813; 
- Efectuare 
masuratori 
topohidrografice in 
zona digului de 
dirijare pentru 
verificare si 
urmariare lucrari 
executate/Pichetare 
de detaliu. 

Dig de dirijare 

submersibil 

Epuraşu: 

-Pichetare de 

detaliu 110 ml; 

-Săpătură de 

mal deasupra 

apei între 

profilele P1-P2 

cca. 150 mc; 

-Saltea 
antierozionala 
dubla Terrafix 
B813 între 
profilele P31 şi 
P13  cca.          
11 088 mp; 

-Piatra brută 

sortată 10-50 

kg/buc pentru 

lestare saltele 

între profilele 

P31 şi P24 cca. 

1.140 mc; 

-Geotextil 600 

gr/mp Terrafix 

609 între P1-P3, 

P6-P7 cca. 1 

694 mp; 

-Îmbrăcăminte 

din blocuri 200-

600 kg/buc 

între profilele 

P1-P3, cca. 775 

mc; 

- Piatra brută 
nesortata 10-
500 kg/buc              
–Taluzare 
coronament şi 
profil 
amonte/braţ 
Epuraşu între 
P18 şi P9. 
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Tabelul nr. 2.1.2.I.1. Tabel comparativ privind monitorizarea activităţilor şantierului în PC02 

Nr. 
Crt. 

Parametru 

Campania 28 
(01 august 2013 – 31 august 

2013) 

Campania 29 
(01 septembrie–30 septembrie 

2013) 

Campania 30 
(01octombrie – 31 octombrie 013) 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

2. Calitatea 
aerului 

 Au fost 
efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate ai 
aerului în zona 
PC 02 -Epuraşu. 
 Se lucra la 
pozarea saltelei 
de geotextil în 
zona digului 
(Cod probe: 
AER02MD01C25 
AER02MD02C25 
AER02MD03C25 
AER02MD04C25 
AER02MS01C25 
AER02MS02C25 
AER02MS03C25 
AER02MS04C25 
AER02IE01C25 
AER02IE02C25 
AER02IE03C25 
AER02IE04C25) 

 Au fost 
efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate ai 
aerului :  
(Cod probe: 
AER02MD01C26 
AER02MD02C26 
AER02MD03C26 
AER02MS01C26 
AER02MS02C26 
AER02MS03C26 
AER02IE01C26 
AER02IE02C26 
AER02IE03C26) 
 
 

 Au fost 
efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate ai 
aerului :  
(Cod probe: 
AER02MD01C27 
AER02MD02C27 
AER02MS01C27 
AER02MS02C27 
AER02IE01C27 
AER02IE02C27 
AER02IE03C27) 
 
 

3. Nivelul de 
zgomot 

 Au fost 
efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot în zona 
digului 
submersibil la 
25m, 50m, 75m 
de macara 
(Cod probe:  
ZGM02MS01C28, 
ZGM02MS02C28, 
ZGM02MS03C28, 
ZGM02MS04C28, 
ZGM02MD01C28 
ZGM02MD02C28 
ZGM02MD03C28,  
ZGM02MD04C28, 
ZGM02IE01C28, 
ZGM02IE02C28, 
ZGM02IE03C28, 
ZGM02IE04C28) 

 Au fost 
efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot la 
diferite distanţe 
de utilajele 
aflate în 
funcţiune. (Cod 
probe:  
ZGM02MS01C29, 
ZGM02MS02C29, 
ZGM02MS03C29, 
ZGM02MD01C29 
ZGM02MD02C29, 
ZGM02MD03C29,  
ZGM02IE01C29, 
ZGM02IE02C29, 
ZGM02IE03C29) 
 

 Au fost 
efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot la 
diferite distanţe 
de utilajele 
aflate în 
funcţiune 
 (Cod probe:  
ZGM02MS01C30, 
ZGM02MS02C30, 
ZGM02MD01C30, 
ZGM02MD02C30, 
ZGM02IE01C30, 
ZGM02IE02C30, 
ZGM02IE03C30) 

4. Modul de 
colectare, 
depozitare şi 
evacuare al 

deșeurilor 

 Deşeurile se 
colectează in 
recipienţi 
metalici 
amplasaţi pe 
macaraua 
plutitoare 

 Deşeurile se 
colectează in 
recipienţi 
metalici 
amplasaţi pe 
macaraua 
plutitoare 

 Deşeurile se 
colectează in 
recipienţi 
metalici 
amplasaţi pe 
macaraua 
plutitoare 

5. Modul de 
depozitare 
al 
produselor 
petroliere 

 Nu s-au 
semnalat 
scurgeri de 
produse 
petroliere în 
zonele de lucru. 

 Nu s-au 
semnalat 
scurgeri de 
produse 
petroliere în 
zonele de lucru. 

 Nu s-au 
semnalat 
scurgeri de 
produse 
petroliere în 
zonele de lucru. 
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Tabelul nr. 2.1.2.I.1. Tabel comparativ privind monitorizarea activităţilor şantierului în PC02 

Nr. 
Crt. 

Parametru 

Campania 28 
(01 august 2013 – 31 august 

2013) 

Campania 29 
(01 septembrie–30 septembrie 

2013) 

Campania 30 
(01octombrie – 31 octombrie 013) 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

6. Modul de 
depozitare 
al 
materialelor 
de 

construcții 

 Piatra se 
descarcă de pe 
barje şi se pune 
direct în operă 
în corpul digului 

 Piatra se 
descarcă de pe 
barje şi se pune 
direct în operă 
în corpul digului 

 Piatra se 
descarcă de pe 
barje şi se pune 
direct în operă 
în corpul digului 

7. Respectarea 
planului de 

intervenție 
in caz de 
poluări 
accidentale 

 S-a creat un 
stoc de 
materiale 
absorbante  
pentru 
eventualele 
scăpări de 
produse 
petroliere 

 S-a creat un 
stoc de 
materiale 
absorbante  
pentru 
eventualele 
scăpări de 
produse 
petroliere 

 S-a creat un 
stoc de 
materiale 
absorbante  
pentru 
eventualele 
scăpări de 
produse 
petroliere 

8. Peisajul  Impact minor  Impact minor  Impact minor 

9. Personal  29 33 67 

10. Utilaje 
suplimentare 

S-au adus:  
- excavator 33 tone – 1buc, 
- excavator pe şenile JCB 260LR – 
1 buc, Gabara 500 tone nr. 
ANR1421 – 1 buc , Remorcher 150 
CP - 1 buc; 
S-au retras: 
- macara plutitoare Ganz 16tf – 1 
buc, şalupă 33CP – 1 buc. 

Au fost aduse un generator şi un 
derulator. 

S-au adus:  
- barje fluviale 1500 tone- 3 buc. 
- macara plutitioare 16 tf 872- 1buc. 

 
 

2.1.3. Monitorizarea punctului critic 10, braţul Caleia (Ostrovu Lupu)  

 

2.1.3.A. Monitorizarea calităţii aerului 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, privitoare la calitatea aerului, sunt 

prezentate sintetic în Tabelul 2.1.1.A.1. 

În tabelul 2.1.3.A.1. este prezentat numărul probelor de aer prelevate/măsurătorile “in 

situ” efectuate în perioada 01-31 august 2013.  

 
Tabelul 2.1.3.A.1. Repartiţie probe de aer 

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru 
analiză în laborator 

Număr de măsurători  
“in situ” 

Principal  10 7 7 

 

Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice. Probele prelevate 

au fost codificate şi etichetate conform instrucţiunilor de codificare. De asemenea, pentru fiecare 

probă/măsurătoare s-a completat buletin de prelevare cf. Anexa 6.2.1. 

 

2.1.3.B. Monitorizarea nivelului de zgomot 

Activităţile efectuate pentru această perioadă de raportare, privitoare la monitorizarea 

nivelului de zgomot, în acest punct critic sunt identice cu cele prezentate la PC 01, fiind realizate 
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măsurători conform Tabelului 2.1.3.B.1. 

 

Tabelul 2.1.3.B.1. Monitorizarea nivelului de zgomot 

Tipul  
Punctului Critic 

Punct Critic 
Nr. de măsurători  

trafic naval zero trafic naval 

Principal 10 7 0 

 

În această perioadă s-au realizat 7 măsurători ale zgomotului la punctul critic PC10. 3 

dintre aceste măsurători au fost efectuate pe Ostrovul Lupu în proximitatea unor utilaje de tip 1 

macara, 1 barjă şi dragă, la diferite distanţe de acestea. Alte 2 măsurători au fost efectuate pe 

malul stâng al Dunării şi la organizarea de şantier, iar pe malul drept al Dunării au fost efectuate 

tot 2 măsurători. 

Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice care au fost apoi 

transcalculate în sistemul de proiecţie STEREO’70. Măsurătorile au fost codificate conform 

instrucţiunilor de codificare. De asemenea, pentru fiecare măsurătoare s-a completat buletinul de 

măsurare a nivelului de zgomot cf. Anexei 6.2.2.  

 

2.1.3.C. Monitorizarea calităţii solului  

În această perioadă nu au fost efectuate prelevări de probe de sol. 

 

2.1.3.D. Monitorizarea hidromorfologică 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare sunt prezentate sintetic în Tabelul 

2.1.3.D.1.  

În ansamblu, s-au derulat 4 activităţi principale, şi anume: 

 Măsurători batimetrice single-beam, inclusiv pe secţiunile de monitorizare din caietul de 

sarcini 

 Măsurători batimetrice multi-beam 

 Măsurători ale debitelor si vitezelor pe sectiunile de monitorizare 

 Au continuat activităţile de măsurători continue de turbiditate şi nivel în cele 3 staţii 

hidrometrice automate. 

 

Tabelul 2.1.3.D.1. Obiectiv specific: monitorizarea hidromorfologică 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Batimetrie single-beam 

2.  Batimetrie multi-beam 

3.  Măsurători de debite şi viteze pe secţiuni transversale 

4.  Măsurători continue de turbiditate şi nivel în cele 3 staţii hidrometrice automate 

 

2.1.3.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 

Activităţile derulate în perioada de raportare, referitoare la calitatea apei şi a sedimentelor, 
raportate la acest punct critic sunt cele prezentate în tabelul 2.1.1.E.1.  

În această campanie de prelevare a probelor de apă şi sedimente au fost recoltate probe de 
apă şi sedimente conform celor prezentate în tabelul 2.1.3.E.1. 

 



 
 
 
 

 

Proiect: MONITORIZAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CONDIŢIILOR DE NAVIGAŢIE PE DUNĂRE 
ÎNTRE CĂLĂRAŞI ŞI BRĂILA, km 375 şi km 175 
ETAPA II                                                                                                                      RAPORT LUNAR NR. 30: 1 - 31 Octombrie 2013  

 

Consorţiul INCDPM 

 

28 

Tabelul 2.1.3.E.1. Probe de apă şi sedimente 

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe de apă 
prelevate  

Probe de sedimente 
prelevate  

Principal 10 15 6 

 

Pentru fiecare probă s-a completat buletin de prelevare conform Anexei 6.2.3 şi Anexei 
6.2.4.  

 

2.1.3.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

În perioada raportată nu s-au efectuat prelevări de probe. 

 
2.1.3.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, privitoare la monitorizarea migraţiei 

sturionilor sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.3.F.is.1.  

În data de 17.10.2013 au fost semnate de către ANPA un număr de 2 autorizaţii de pescuit 

în scop ştiinţific la sturioni, valabile până la 31.12.2013. S-au realizat echipe de marcare a 

sturionilor şi de monitorizare a pescuitului. În această lună, în zona PC10, deşi s-au organizat 

toane de pescuit pe braţele Dunărea, Caleia, Cravia şi Vâlciu, nu s-a capturat nici un exemplar din 

speciile monitorizate pentru a fi marcat. De asemenea, au fost derulate operaţiuni curente de 

descărcare şi prelucrare a datelor iniţiale. 

  

Tabel 2.1.3.F.is.1 Obiectiv specific: monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Realizarea pescuitului ştiinţific de sturioni  

2.  Monitorizarea migraţiei sturionilor şi a mrenei 

3.  
Descărcarea staţiilor de recepţie VR2W şi prelucrarea iniţială a datelor obţinute 
privind migraţia sturionilor  

4.  Activitate de urmărire cu camera Didson 

 

 
2.1.3.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

 
În această perioadă nu au fost monitorizate alte specii de peşti. 

 
 
 2.1.3.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

2.1.3.G.1 Floră terestră 

În această perioadă nu a fost monitorizată flora terestră. 

 
2.1.3.G.2 Faună terestră / Avifauna 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea 

avifaunei, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.3.G.2.1. 

 



 
 
 
 

 

Proiect: MONITORIZAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CONDIŢIILOR DE NAVIGAŢIE PE DUNĂRE 
ÎNTRE CĂLĂRAŞI ŞI BRĂILA, km 375 şi km 175 
ETAPA II                                                                                                                      RAPORT LUNAR NR. 30: 1 - 31 Octombrie 2013  

 

Consorţiul INCDPM 

 

29 

Tabel. 2.1.3.G.2.1 Obiectiv specific: monitorizarea avifaunei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 
- observaţii pe puncte de observare  
- observare migraţie de toamnă 

2.  Analiza şi prelucrarea datelor obţinute 

 

2.1.3.H. Monitorizarea Siturilor Natura 2000 

În această perioadă au fost monitorizate Siturile Natura 2000 din zona punctelor critice şi a 

lacurilor dobrogene datorită importanţei ostroavelor în migraţia de toamnă a păsărilor. 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea Siturilor 

Natura 2000, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.3.H.1. 

 
Tabel. 2.1.3.H.1 Obiectiv specific: monitorizarea SITURILOR NATURA 2000 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 

ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei – în zona PC10 

ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei – în zona PC10 

Activităţi desfăşurate pe teren: 

- Observaţii avifaună acvatică din barcă 

- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 

2. Analiza şi prelucrarea datelor obţinute în teren 

 

 

2.1.3.I. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de intervenţie în 

caz de poluare accidentală 

 

Campania de monitorizare a activităţilor şantierului PC10 Ostrovu Lupu s-a derulat în 
perioada 01.10.2013 – 31.10.2013. 

 
 În perioada 01.10.2013 – 31.10.2013 au fost executate măsurători în zona pragului de fund  

şi în şenalul navigabil în zona în care s-au efectuat lucrări de dragaj, după cum urmează:  

- Măsurători cu sonarul multibeam pentru monitorizare cote corp prag de fund şi 
protecţie din piatra brută 70-300 kg/buc în spatele acestuia; 

- Măsurători cu sonarul multibeam pentru monitorizare cote în şenalul dragat; 

- Măsurători cu sonarul multibeam în zona conductei de gaz între P39 si P42. 
 

Numărul de personal de pe şantier a fost de 18 persoane: 
- Ingineri construcţii – 1 
- Inginer RTE – 1/2 
- Inginer topo – 1/2 
- Muncitori construcţii – 2 
- Şofer - 1  
- Personal ambarcat pe utilaje navale – 10. 

Echipamentul de uscat şi naval: 
 Ponton dormitor nr.ANR 2477 – 1 
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 Gabara 100 tone  -  1 
 Remorcher 180 CP Logic - 1 
 Barci de serviciu – 1. 

În zona depozitului de carburanţi nu sunt scurgeri de produse petroliere, scurgerile de 
produse petroliere la manipularea carburanţilor sunt reţinute în cuva de retenţie metalică a 
rezervorului. 

În perioda în care s-a efectuat monitorizarea şantierului (01.10.2013 - 31.10.2013) nu au 
fost observate cazuri de poluare accidentală în incinta şantierului şi a punctelor de lucru.  

 

 

Tabelul nr. 2.1.3.I.1. Tabel comparativ privind monitorizarea activităţilor şantierului în PC10 

Nr. 
Crt. 

Parametru 

Campania 28 
(01 august– 31 august) 

Campania 29                                     
(01 septembrie – 30 septembrie) 

Campania 30                                   
(01 octombrie – 31 octombrie) 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

1. Lucrări 
executate 

Aprovizionare 
cu piatra bruta 
sort 200-600 
kg/buc  şi 0,5-2 
to/buc; Manevre 
în cadrul 
şantierului 
pentru 
repoziţionarea 
utilajelor; 
verificare 
cantităţi zilnice 
realizate 
comparativ cu 
documentaţia 
tehnică de 
execuţie de 
către 
topometrist 
atestat 

Prag de fund, 
în luna august 
au fost 
realizate lucrări 
de: 
 -umplutură din 
piatră brută 
sort 200-600 
kg/buc între 
P10 şi P11,  
cca. 250mc; 
 -îmbrăcăminte 
din blocuri 
piatră 0,5-2 
to/buc între 
profilele P11 şi 
P12, cca 1350 
mc; 
 
Drenaj în şenal 
 – până la cota 
de 3,50 ENR de 
la P16 la P 22 şi 
de la  P 39 la 
P47, cca 46309 
mc; 
Apărare de mal 
stâng Dunăre        
– Îmbrăcăminte 
din blocuri 
piatră 0,5-2 
to/buc între 
profilele P4 şi 
P8, cca 600 mc; 
- Umplutură din 
material local 
rezultat din 
săpătura între 
profilele P1 şi 
P8, cca 150 mc. 
Apărare de mal 
drept Caleia  
– Umplutură din 
material local 
rezultat din 
săpătura între 
profilele P8 şi 
P26. 

- Manevre în 
cadrul şantierului 
pentru 
repoziţionarea 
utilajelor 
- Verificare 
cantităţi zilnice 
realizate 
comparativ cu 
documentaţia 
tehnica de 
execuţie de către 
topometrist 
atestat şi 
efectuare 
măsurători 
batimetrice cu 
sonarul pentru 
monitorizare 
cote prag de 
fund. 
 

Prag de fund         

- Lucrări de 

rectificare a 

cotelor  la 

corpul pragului 

de fund şi a 

protecţiei în 

aval de prag;                     

- Măsurători 

zilnice cu 

sonarul pentru 

determinare 

cote corp prag 

de fund si 

protecţie în 

spatele 

acestuia. 

- Manevre în 
cadrul 
şantierului 
pentru 
repoziţionarea 
utilajelor 
- Măsurători 
hidrografice 
pentru 
monitorizare 
adâncimi prag 
de fund, 
- Măsurători 
hidrografice 
pentru 
monitorizare 
adâncimi şenal 
dragat în zona 
km 194 – km 
197 
 

- Măsurători cu 

sonarul 

multibeam 

pentru 

monitorizare 

cote corp prag 

de fund şi 

protecţie din 

piatră brută 70-

300 kg/buc în 

spatele 

acestuia; 

- Măsurători cu 

sonarul 

multibeam 

pentru 

monitorizare 

cote în şenalul 

dragat.   

- Măsurători cu 

sonarul 

multibeam în 

zona conductei 

de gaz între 

P39 şi P42. 
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Nr. 
Crt. 

Parametru 

Campania 28 
(01 august– 31 august) 

Campania 29                                     
(01 septembrie – 30 septembrie) 

Campania 30                                   
(01 octombrie – 31 octombrie) 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

2. Calitatea 
aerului  

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate a 
aerului în zona 
org. şantier într-
un punct 
(Cod proba  
AER10MS01C25 

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate a 
aerului în zona 
lucrărilor de la 
pragul de fund 
(Cod probe   
AER10MS01C25 
AER10MS02C25 
AER10MS03C25 
AER10MD01C25 
AER10MD02C25 
AER10MS03C25 
AER10IL01C25 
AER10IL02C25 
AER10IL03C25 
AER10IL04C25) 
 

Au fost efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate a aerului 
în zona org. 
şantier într-un 
punct 
(Cod proba  
AER10MS01C26 

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate a 
aerului (Cod 
probe   
AER10MS01C26 
AER10MS02C26 
AER10MD01C26 
AER10MD02C26 
AER10IL01C26 
AER10IL02C26 
AER10IL03C26) 

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate a 
aerului în zona 
org. şantier 
într-un punct 
(Cod proba  
AER10MS01C27 

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
indicatorilor de 
calitate a 
aerului (Cod 
probe   
AER10MS01C27 
AER10MS02C27 
AER10MD01C27 
AER10MD02C27 
AER10IL01C27 
AER10IL02C27 
AER10IL03C27) 

3. Nivelul de 
zgomot  

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot în zona 
org. şantier într-
un punct 
(Cod proba  
ZGM10MS01C28) 

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot în zona 
de descărcare a 
sorturilor de 
piatră brută: 
25m, 50m, 
75m, 100m de 
zona de lucru  
Utilaje 
existente : 
macara 
plutitoare, 
excavator, 
împingător 
+barjă 
(Cod probe   
ZGM10MS01C28 
ZGM10MS02C28 
ZGM10MS03C28 
ZGM10MD01C28 
ZGM10MD02C28 
ZGM10MD03C28 
ZGM10IL01C28 
ZGM10IL02C28 
ZGM10IL03C28 
ZGM10IL03C28) 

Au fost efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot în zona 
org. şantier într-
un punct 
(Cod proba  
ZGM10MS01C289) 

În această 
perioadă s-au 
realizat 
măsurători ale 
zgomotului la 
punctul critic 
PC10 în 
proximitatea 
unor utilaje de 
tip barjă, 
greifer, 
excavator şi 
dragă, la 
diferite 
distanţe de 
acestea: (Cod 
probe   
ZGM10MS01C29 
ZGM10MS02C29 
ZGM10MD01C29 
ZGM10MD02C29 
ZGM10IL01C29 
ZGM10IL02C29 
ZGM10IL03C29) 

Au fost 
efectuate 
determinări ale 
nivelului de 
zgomot în zona 
org. şantier 
într-un punct 
(Cod proba  
ZGM10MS01C30) 
 

Au fost 
efectuate  
determinări ale 
nivelului de 
zgomot la 
punctul critic 
PC10:  
(Cod probe   
ZGM10MS01C30 
ZGM10MS02C30 
ZGM10MD01C30 
ZGM10MD02C30 
ZGM10IL01C30 
ZGM10IL02C30 
ZGM10IL03C30) 

4. Modul de 
colectare, 
depozitare şi 
evacuare al 
deşeurilor 

Pubele pentru 
colectarea 
deşeurilor 
menajere 

Necesitatea 
dotării 
punctelor de 
lucru cu 
containere 
pentru 
colectarea 
deşeurilor 
rezultate de la 
utilaje şi 
personalul de 
execuţie: ape 
de santină, 
uleiuri uzate, 
lavete 
impregnate cu 
hidrocarburi, 
plastic, gunoi 
menajer 

Pubele pentru 
colectarea 
deşeurilor 
menajere 

Necesitatea 
dotării 
punctelor de 
lucru cu 
containere 
pentru 
colectarea 
deşeurilor 
rezultate de la 
utilaje şi 
personalul de 
execuţie: ape 
de santină, 
uleiuri uzate, 
lavete 
impregnate cu 
hidrocarburi, 
plastic, gunoi 
menajer 

Pubele pentru 
colectarea 
deşeurilor 
menajere 

Necesitatea 
dotării 
punctelor de 
lucru cu 
containere 
pentru 
colectarea 
deşeurilor 
rezultate de la 
utilaje şi 
personalul de 
execuţie: ape 
de santină, 
uleiuri uzate, 
lavete 
impregnate cu 
hidrocarburi, 
plastic, gunoi 
menajer 
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Nr. 
Crt. 

Parametru 

Campania 28 
(01 august– 31 august) 

Campania 29                                     
(01 septembrie – 30 septembrie) 

Campania 30                                   
(01 octombrie – 31 octombrie) 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

Organizare 

șantier 

Zona de 

execuție a 
lucrărilor 

5. Modul de 
depozitare 
al produselor 
petroliere 

 Nu s-au 
semnalat 
neconformităţi 

 Nu s-au 
semnalat 
neconformităţi 

 Nu s-au 
semnalat 
neconformităţi 

6. Modul de 
depozitare 
al 
materialelor 
de 

construcții 

 Saltele de 
geotextil 6 şi 
0,4 kg/m2; 
Există un 
depozit de cca 
4000m steri de 
fascine 
degradate pe 
insula Orbu 

 Saltele de 
geotextil 6 şi 
0,4 kg/m2; 
Există un 
depozit de cca 
4000m steri de 
fascine 
degradate pe 
insula Orbu 

 Saltele de 
geotextil 6 şi 
0,4 kg/m2; 
Există un 
depozit de cca 
4000m steri de 
fascine 
degradate pe 
insula Orbu 

7. Respectarea 
planului de 

intervenție 
în caz de 
poluări 
accidentale 

 Necesitatea 
dotării cu un 
minim de 
materiale 
absorbante 
pentru 
combaterea 
eventualelor 
scăpări 
accidentale de 
produse 
petroliere pe 
sol şi în apă 

 Necesitatea 
dotării cu un 
minim de 
materiale 
absorbante 
pentru 
combaterea 
eventualelor 
scăpări 
accidentale de 
produse 
petroliere pe 
sol şi în apă 

 Necesitatea 
dotării cu un 
minim de 
materiale 
absorbante 
pentru 
combaterea 
eventualelor 
scăpări 
accidentale de 
produse 
petroliere pe 
sol şi în apă 

8. Peisajul  Peisaj 
antropizat 

 Peisaj 
antropizat 

 Peisaj 
antropizat 

9. Personal  24+70 40 18 

10. Utilaje  
suplimentare  

Au  fost retrase: 3 buc Barje 
fluviale 300 tone. 
A fost adus: Împingător Anina - 1 
buc. 

Au  fost retrase: draga maritima cu 
cupe ANR 1756 – 1buc ;  Salanda 400 
mc - 1buc ; Excavatoar pe senile 
JCB 260LR – 1 buc; Gabara 500 tone 
nr.ANR 1421- 1buc; Salanda 200 mc 
Siret – 1buc; Draga fluviala cu cupe 
Filesti 3 – 1buc; Salanda 200 mc 
Siret 5 – 1 buc; Salanda 200 mc Siret 
6 – 1buc; Barja 1500 tone – 1buc; 
Impingător – 1 buc. 
A fost adusă o şalupă 150CP. 

Au fost retrase : 

- 3 buc. Barje fluviale 3000 tone  

- 1 buc. Barcă de serviciu 

- 1 buc. Macara plutitoare 10 tf  

ANR 872  

- 1 buc. Remorcher 

- 1 buc Şalupă 150CP 

 

 

2.1.4. Monitorizarea în Punctele Critice 03÷07  

 

2.1.4.1. Monitorizarea în PC 03 (aval şi amonte Şeica) 

 

2.1.4.1.A. Monitorizarea calităţii aerului 

În această perioadă nu s-au efectuat măsurători/prelevări de probe de aer. 

 

2.1.4.1.B. Monitorizarea zgomotului 

Pentru această perioadă nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot. 

 

2.1.4.1.C. Monitorizarea calităţii solului  

În această perioadă nu au fost efectuate prelevări de probe de sol. 
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2.1.4.1.D. Monitorizarea hidromorfologică  

În această perioadă nu s-au efectuat activităţi privind monitorizarea hidromorfologică.  

 

2.1.4.1.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 

În această perioadă nu s-au efectuat prelevări de probe de apă şi sedimente în acest punct 

critic. 

 

2.1.4.1.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la fauna şi flora acvatică 

(cu excepţia ihtiofaunei) sunt prezentate sintetic în tabelul 2.1.4.1.F.1: 

 
Tabelul 2.1.4.1.F.1 Obiectiv specific: monitorizarea florei şi faunei acvatice 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Organizarea campaniei de prelevare probe de macrofite şi macronevertebrate acvatice (Tabel 1.2) 

2. 
Derularea campaniei de prelevări probe de macrofite şi macronevertebrate acvatice (buletine de 
prelevare probe flora şi fauna acvatică - Anexa 6.2.5) 

 
În această campanie, din PC 03 au fost prelevate probe de macrofite, numărul acestora 

fiind prezentat în tabelul 2.1.4.1.F.2: 

 

Tabelul 2.1.4.1.F.2. Probe macrofite  

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Analiza calitativă şi cantitativă 

Mal stâng Mal drept 

Secundar 

03A 
amonte 1 1 

aval 1 1 

03B 
amonte 1 1 

aval 1 1 

TOTAL 8 

 

Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. Probele 

prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare. Pentru fiecare 

probă s-a completat buletinul de prelevare conform Anexei 6.2.5. 

 

În această campanie, din PC 03 au fost prelevate probe de macronevertebrate bentonice, 

conform datelor prezentate în tabelul 2.1.4.1.F.3. 
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Tabelul 2.1.4.1.F.3 Probe de macronevertebrate bentonice 

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator 

Mal stâng Mal drept 

Secundar 

03A 
amonte 1 1 

aval 1 1 

03B 
amonte 1 1 

aval 1 1 

TOTAL 8 

 

Pentru fiecare punct de prelevare au fost determinate coordonatele geografice. Probele 

prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare. Pentru fiecare 

probă s-a completat buletinul de prelevare conform Anexei 6.2.5. 

 

2.1.4.1.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

În luna octombrie s-a realizat monitorizarea migraţiei sturionilor prin descărcarea staţiilor 

de recepţie VR2W fixate pe Dunărea Veche (Izvoarele – Giurgeni) şi prelucrarea datelor obţinute.  

 

2.1.4.1.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

În această perioadă nu au fost monitorizate alte specii de peşti. 

 
2.1.4.1.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

2.1.4.1.G.1 Floră terestră  

În această perioadă nu a fost monitorizată flora terestră. 

 
 

2.1.4.1.G.2 Faună terestră / Avifauna 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea 

avifaunei, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.1.G.2.1. 

 

Tabel. 2.1.4.1.G.2.1 Obiectiv specific: monitorizarea avifaunei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 
- observaţii pe puncte de observare  
- observare migraţie de toamnă 

2.  Analiza şi prelucrarea datelor obţinute 

 

2.1.4.1.H. Monitorizarea Siturilor Natura 2000 

În această perioadă au fost monitorizate Siturile Natura 2000 din zona punctelor critice şi a 

lacurilor dobrogene datorită importanţei ostroavelor în migraţia de toamnă a păsărilor. 
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Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea Siturilor 

Natura 2000, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.1.H.1. 

 
Tabel. 2.1.4.1.H.1 Obiectiv specific: monitorizarea SITURILOR NATURA 2000 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 

ROSCI0022 „Canaralele Dunării” – în zona PC03 
ROSPA0039 „Dunăre Ostroave” – în zona PC03 
ROSCI0071 „Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa” – au fost efectuate evaluări de avifaună 
migratoare pe lacul Vederoasa  
ROSCI0172 „Pădurea şi Valea Canaraua Fetii – Iortmac” - au fost efectuate evaluări de avifaună 
migratoare pe lacurile Dunăreni, Iortmac şi Oltina 
ROSPA0007 „Balta Vederoasa” – au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Vederoasa   
ROSPA0056 „Lacul Oltina” - au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Oltina 
ROSPA0054 „Lacul Dunăreni” - au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Dunăreni 
Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 

2. Analiza şi prelucrarea datelor obţinute în teren 

 

 

2.1.4.1.I. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării 

planului de intervenţie în caz de poluare accidentală 

Din cauza neînceperii lucrărilor hidrotehnice, nu a fost necesară monitorizarea activităţii 

şantierului. 

 

2.1.4.2. Monitorizarea în PC 04/Ceacâru/Fermecatu 

 

2.1.4.2.A. Monitorizarea calităţii aerului 

În această perioadă nu s-au efectuat măsurători/prelevări de probe de aer. 

 

2.1.4.2.B. Monitorizarea nivelului de zgomot 

Pentru această perioadă nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot. 

 

2.1.4.2.C. Monitorizarea calităţii solului  

În această perioadă nu au fost efectuate prelevări de probe de sol. 

 

2.1.4.2.D. Monitorizarea hidromorfologică  

În această perioadă nu s-au efectuat activităţi privind monitorizarea hidromorfologică.  
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2.1.4.2.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 

În această perioadă nu s-au efectuat prelevări de probe de apă şi sedimente în acest punct 

critic. 

 

2.1.4.2.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la fauna şi flora acvatică 

(cu excepţia ihtiofaunei) sunt prezentate sintetic în tabelul 2.1.4.2.F.1: 

 
Tabelul 2.1.4.2.F.1 Obiectiv specific: monitorizarea florei şi faunei acvatice 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Organizarea campaniei de prelevare probe de macrofite şi macronevertebrate acvatice (Tabel 1.2) 

2. 
Derularea campaniei de prelevări probe de macrofite şi macronevertebrate acvatice (buletine de 
prelevare probe flora şi fauna acvatică - Anexa 6.2.5) 

 
În această campanie, din PC 04 au fost prelevate probe de macrofite, numărul acestora 

fiind prezentat în tabelul 2.1.4.2.F.2: 

 

Tabelul 2.1.4.2.F.2. Probe macrofite  

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Analiza calitativă şi cantitativă 

Mal stâng Mal drept 

Secundar 

04A 
amonte 1 1 

aval 1 1 

04B 
amonte 1 1 

aval 1 1 

TOTAL 8 

 

Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. Probele 

prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare. Pentru fiecare 

probă s-a completat buletinul de prelevare conform Anexei 6.2.5. 

În această campanie, din PC 04 au fost prelevate probe de macronevertebrate bentonice, 

conform datelor prezentate în tabelul 2.1.4.2.F.3. 

 

Tabelul 2.1.4.2.F.3 Probe de macronevertebrate bentonice 

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator 

Mal stâng Mal drept 

Secundar 

04A 
amonte 1 1 

aval 1 1 

04B 
amonte 1 1 

aval 1 1 

TOTAL 8 
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Pentru fiecare punct de prelevare au fost determinate coordonatele geografice. Probele 

prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare. Pentru fiecare 

probă s-a completat buletinul de prelevare conform Anexei 6.2.5. 

 

2.1.4.2.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

În luna octombrie s-a realizat monitorizarea migraţiei sturionilor prin descărcarea staţiilor 

de recepţie VR2W fixate pe Dunărea Veche (Izvoarele – Giurgeni) şi prelucrarea datelor obţinute.  

 

2.1.4.2.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

În această perioadă nu au fost monitorizate alte specii de peşti. 

 

2.1.4.2.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

2.1.4.2.G.1 Floră terestră 

În această perioadă nu a fost monitorizată flora terestră. 

 
2.1.4.2.G.2 Faună terestră/Avifauna 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea 

avifaunei, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.2.G.2.1. 

 

Tabel. 2.1.4.2.G.2.1 Obiectiv specific: monitorizarea avifaunei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 
- observaţii pe puncte de observare  
- observare migraţie de toamnă 

2.  Analiza şi prelucrarea datelor obţinute 

 

 
 

2.1.4.2.H. Monitorizarea Siturilor Natura 2000 

 
În această perioadă au fost monitorizate Siturile Natura 2000 din zona punctelor critice şi a 

lacurilor dobrogene datorită importanţei ostroavelor în migraţia de toamnă a păsărilor. 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea Siturilor 

Natura 2000, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.2.H.1. 
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Tabel. 2.1.4.2.H.1 Obiectiv specific: monitorizarea SITURILOR NATURA 2000 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 

ROSCI0022 „Canaralele Dunării” – în zona PC04 
ROSPA0039 „Dunăre Ostroave” – în zona PC04 
ROSCI0071 „Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa” – au fost efectuate evaluări de avifaună 
migratoare pe lacul Vederoasa  
ROSCI0172 „Pădurea şi Valea Canaraua Fetii – Iortmac” - au fost efectuate evaluări de avifaună 
migratoare pe lacurile Dunăreni, Iortmac şi Oltina 
ROSPA0007 „Balta Vederoasa” – au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Vederoasa   
ROSPA0056 „Lacul Oltina” - au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Oltina 
ROSPA0054 „Lacul Dunăreni” - au fost efectuate evaluări de avifaună migratoare pe lacul Dunăreni 
Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 

2. Analiza şi prelucrarea datelor obţinute în teren 

 

 

2.1.4.2.I. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării 

planului de intervenţie în caz de poluare accidentală 

Din cauza neînceperii lucrărilor hidrotehnice, nu a fost necesară monitorizarea activităţii 

şantierului. 

 
 

2.1.4.3. Monitorizarea în PC 07/Fasolele 

 

2.1.4.3.A. Monitorizarea calităţii aerului 

În această perioadă nu s-au efectuat măsurători/prelevări de probe de aer. 

 

2.1.4.3.B. Monitorizarea nivelului de zgomot 

Pentru această perioadă nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot. 

 

2.1.4.3.C. Monitorizarea calităţii solului  

În această perioadă nu au fost efectuate prelevări de probe de sol. 

 

2.1.4.3.D. Monitorizarea hidromorfologică  

În această perioadă nu s-au efectuat activităţi privind monitorizarea hidromorfologică.  

 
 

2.1.4.3.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 

În această perioadă nu s-au efectuat prelevări de probe de apă şi sedimente în acest punct 

critic. 
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2.1.4.3.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la fauna şi flora acvatică 

(cu excepţia ihtiofaunei) sunt prezentate sintetic în tabelul 2.1.4.3.F.1: 

 
Tabel. 2.1.4.3.F.1 Obiectiv specific: monitorizarea florei şi faunei acvatice 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Organizarea campaniei de prelevare probe de macrofite şi macronevertebrate acvatice (Tabel 1.2) 

2. 
Derularea campaniei de prelevări probe de macrofite şi macronevertebrate acvatice (buletine de 
prelevare probe flora şi fauna acvatică - Anexa 6.2.5) 

 

În tabelul 2.1.4.3.F.2 este prezentat numărul de probe prelevate în această campanie, din 

PC 07 pentru analiza macrofitelor. 

 

Tabelul 2.1.4.3.F.2. Probe macrofite  

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Analiza calitativă şi cantitativă 

Mal stâng Mal drept 

Secundar 07 
amonte 1 1 

aval 1 1 

TOTAL 4 

 

Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. Probele 

prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare. Pentru fiecare 

probă s-a completat buletinul de prelevare conform Anexei 6.2.5. 

Din punctul critic 07 au fost prelevate probe de macronevertebrate bentonice, conform 

datelor prezentate în tabelul 2.1.4.3.F.3. 

 

 
Tabelul 2.1.4.3.F.3  Probe de macronevertebrate bentonice 

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator 

Mal stâng Mal drept 

Secundar 07 
amonte 1 1 

aval 1 1 

TOTAL 4 

 
Pentru fiecare punct de prelevare au fost determinate coordonatele geografice. Probele 

prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare. Pentru fiecare 

probă s-a completat buletinul de prelevare conform Anexei 6.2.5. 
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2.1.4.3.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

În luna octombrie s-a realizat monitorizarea migraţiei sturionilor prin descărcarea staţiilor 

de recepţie VR2W fixate pe Dunărea Veche (Izvoarele – Giurgeni) şi prelucrarea datelor obţinute.  

 

2.1.4.3.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

 În această perioadă nu au fost monitorizate alte specii de peşti. 

 

2.1.4.3.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

  2.1.4.3.G.1 Floră terestră  

În această perioadă nu a fost monitorizată flora terestră. 

 
 2.1.4.3.G.2 Faună terestră / Avifauna 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea 

avifaunei, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.3.G.2.1. 

 

Tabel. 2.1.4.3.G.2.1 Obiectiv specific: monitorizarea avifaunei 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 
- observaţii pe puncte de observare  
- observare migraţie de toamnă 

2.  Analiza şi prelucrarea datelor obţinute 

 

2.1.4.3.H. Monitorizarea Siturilor Natura 2000 

În această perioadă au fost monitorizate Siturile Natura 2000 din zona punctelor critice şi a 

lacurilor dobrogene datorită importanţei ostroavelor în migraţia de toamnă a păsărilor. 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, referitoare la monitorizarea Siturilor 

Natura 2000, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.3.H.1. 

 
Tabel. 2.1.4.3.H.1 Obiectiv specific: monitorizarea SITURILOR NATURA 2000 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 

ROSCI0022 „Canaralele Dunării” – în zona PC07 
ROSPA0039 „Dunăre Ostroave” – în zona PC07 
Activităţi desfăşurate pe teren: 
- Observaţii avifaună acvatică din barcă 
- Observaţii avifaună acvatică de pe mal 

2. Analiza şi prelucrarea datelor obţinute în teren 
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2.1.4.3.I. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării 

planului de intervenţie în caz de poluare accidentală 

Din cauza neînceperii lucrărilor hidrotehnice, nu se monitorizează activitatea şantierului. 

 

2.2. Stadiu modelare numerică 3D 

Au fost pregătite seturi de rezultate ale modelului hidrodinamic RSim-3D realizat pentru 

zona punctelor critice 01 şi 02, pentru situaţii dinaintea execuţiei construcţiilor şi respectiv cu 

construcţii. Vitezele calculate au fost analizate din punct de vedere al modelării habitatului. 

Specialiştii de la INCDPM şi Deltares au utilizat modelul Delft3D pentru simularea influenţei 

aplicării unor variante de dragaje asupra distribuţiei debitelor în zona punctului critic 01. 

Modelarea Delft3D la punctul critic 10 a urmărit simularea influenţei dragajelor, în două 

variante, asupra debitelor pe braţe şi asupra distribuţiilor de viteze. 

Au fost completate, în continuare, în cadrul sistemului de monitorizare, seturi de date 

măsurate de INCDPM care pot fi utilizate pentru modelare. 

 

2.2.1. Simulări cu modelul RSim-3D pentru zona punctelor critice 01 şi 02 

 

Specialiştii de la BOKU au pregătit seturi de rezultate ale modelului hidrodinamic RSim-3D, 

obţinute prin simulări pe un domeniu de calcul care conţine albia minoră şi arii eventual acoperite 

la debite mai mari, de până la 12000 m3 /s. La punctul critic 01, în domeniul de discretizare sunt 

incluse zonele construcţiilor, un tronson pe Dunărea Veche amonte şi aval de Bala şi un tronson 

parţial pe braţul Bala. Punctul critic 02 este inclus în domeniul de discretizare, cu zona digului 

submersibil şi cu tronsoane parţiale pe braţe. Aceste elemente se află în prezentarea pregătită 

pentru şedinţa privind modelarea 3D din 10 octombrie 2013. 

 
 

Figura 2.2.1 – Reţeaua de calcul pentru modelul RSim-3D 
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Calibrarea modelului folosind date pentru situaţia dinaintea execuţiei lucrărilor a permis 

compararea valorilor debitelor din model cu cele măsurate pe braţele principale, iar 

corespondenţa valorilor a fost prezentată grafic. 

 

 
 

Figura 2.2.2 - Comparaţie între valori din model şi valori măsurate ale debitelor pe braţe 

 
 

Specialiştii de la BOKU au estimat acurateţea rezultatelor modelului hidrodinamic RSim-3D 

pentru calculul nivelelor, vitezelor şi debitelor, ţinând seamă de unele elemente principale: 

precizia metodei numerice pentru sistemul de ecuaţii ale modelului hidrodinamic, mărimea 

elementelor reţelei de calcul.  

 

 
 

Figura 2.2.3 - Estimări referitoare la acurateţea modelului  

 

Influenţa asupra acurateţii rezultatelor pe care o au elemente cum sunt reprezentarea 

parţială a albiei neregulate a Dunării în modelul hidrodinamic sau reprezentarea turbulenţei prin 

adoptarea modelului specific cu două ecuaţii, este dificil de cuantificat printr-o metodă directă. 

Totuşi, din punct de vedere al parametrilor hidraulici, modelul calibrat reflectă situaţia fără 
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construcţii, deoarece a fost ajustat ţinând seamă de seturi de viteze măsurate în diverse secţiuni 

de pe braţe. 

Rezultatele actualizate şi completate care au fost incluse în prezentarea pentru şedinţa 

privind modelarea 3D din 10 octombrie 2013 arată mai ales unele estimări în zona bifurcaţiei de la 

punctul critic 01 şi a pragului de fund de pe braţul Bala. 

Au fost pregătite seturi de rezultate ale modelului hidrodinamic RSim-3D pentru situaţii 

dinaintea execuţiei construcţiilor şi respectiv cu construcţii. 

Rezultatele pentru debite de 1940 m3 /s, 3840 m3 /s, 5530 m3 /s, 7150 m3 /s, 10600 m3 /s 

pe Dunărea Veche amonte de Bala, se referă la situaţiile cu debite totale pe Dunăre de 2000 m3 /s, 

4000 m3 /s, 6000 m3 /s, 8000 m3 /s, 12000 m3 /s. 

Rezultatele simulărilor cu prag de fund în etapa III şi alte construcţii în zona Bala au fost 

comparate cu rezultatele pentru situaţiile dinaintea execuţiei construcţiilor. 

Faţă de prezentarea din luna iulie, în prezentarea din octombrie 2013 au fost actualizate 

rezultatele pentru debit de 1940 m3 /s. Pentru situaţia cu prag de fund în etapa III, este 

menţionată o diferenţă de circa 15 cm a nivelelor apei în amonte şi în aval de prag. În ceea ce 

priveşte curgerea apei la prag, au fost obţinute viteze maxime la suprafaţă de 2.4 – 2.8 m/s şi 

viteze maxime la fund de circa 1.5 – 2.2 m/s. 

 

 
 

Figura 2.2.4 - Simularea debitului de 1940 m3 /s, rezultate privind suprafaţa apei, înainte de execuţia 
construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  
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Figura 2.2.5 - Simularea debitului de 1940 m3 /s, rezultate privind viteze sub suprafaţa apei, înainte de 
execuţia construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  

 

 
 

Figura 2.2.6 - Simularea debitului de 1940 m3 /s, rezultate privind viteze la fund şi la suprafaţă, cu prag de 
fund în etapa III  

 

Rezultatele finale din prezentarea pentru şedinţa privind modelarea 3D din 10 octombrie, 

pentru debitele de 3840, 5530, 7150 m3 /s, sunt asemănătoare cu cele anterioare în ceea ce 

priveşte situaţia cu prag de fund în etapa III şi situaţia dinaintea execuţiei construcţiilor. La 

debitul de 7150 m3 /s, este precizat un interval estimat de 5 – 10 cm pentru creşterea nivelului 

apei pe Dunărea Veche datorită lucrărilor în etapa III. 

La debit de 3840 m3 /s, cu prag de fund în etapa III, au fost obţinute, la prag, viteze 

maxime la suprafaţă de 2.4 – 3 m/s şi viteze maxime la fund de 1.5 -2.2 m/s. 
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Figura 2.2.7 - Simularea debitului de 3840 m3 /s, rezultate privind suprafaţa apei, înainte de execuţia 
construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  

 

 
 

Figura 2.2.8 - Simularea debitului de 3840 m3 /s, rezultate privind viteze într-un strat al reţelei, sub 
suprafaţa apei, înainte de execuţia construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  
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Figura 2.2.9 - Simularea debitului de 3840 m3 /s, rezultate privind viteze la fund şi la suprafaţă, cu prag de 
fund în etapa III  

 
 

La debit de 5530 m3 /s, cu prag de fund în etapa III, au fost obţinute, la prag, viteze 

maxime la suprafaţă de 2.3 – 2.9 m/s şi viteze maxime la fund de 1.3 -2.2 m/s. 

 

 
 

Figura 2.2.10 - Simularea debitului de 5530 m3 /s, rezultate privind suprafaţa apei, înainte de execuţia 
construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  
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Figura 2.2.11 - Simularea debitului de 5530 m3 /s, rezultate privind viteze într-un strat al reţelei, sub 
suprafaţa apei, înainte de execuţia construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  

 

 
 

Figura 2.2.12 - Simularea debitului de 5530 m3 /s, rezultate privind viteze la fund şi la suprafaţă, cu prag de 
fund în etapa III  
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Figura 2.2.13 -Simularea debitului de 5530 m3 /s, rezultate privind diferenţe de cote ale suprafeţei apei în 
situaţia cu prag de fund în etapa III, faţă de situaţia dinainte de execuţia construcţiilor  

 

În situaţia cu prag de fund în etapa III, la debit de 7150 m3 /s, au fost obţinute, la prag, 

viteze maxime la suprafaţă de 2.5 – 2.9 m/s şi viteze maxime la fund de 1.5 -2.2 m/s. 

 

 
 

Figura 2.2.14 - Simularea debitului de 7150 m3 /s, rezultate privind suprafaţa apei, înainte de execuţia 
construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  
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Figura 2.2.15 -Simularea debitului de 7150 m3 /s, rezultate privind viteze sub suprafaţa apei, înainte de 
execuţia construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  

 

 
 

Figura 2.2.16 -Simularea debitului de 7150 m3 /s, rezultate privind diferenţe de cote ale suprafeţei apei în 
situaţia cu prag de fund în etapa III, faţă de situaţia dinainte de execuţia construcţiilor  

 

Rezultatele pentru situaţia cu debit de 10600 m3 /s arată extinderea secţiunilor de curgere 

când nivelul apei depăşeşte malurile. În situaţia cu prag de fund în etapa III, au fost obţinute, la 

prag, viteze maxime la suprafaţă de 2.3 – 2.5 m/s şi viteze maxime la fund de 1.2 -2.3 m/s. 
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Figura 2.2.17 - Simularea debitului de 10600 m3 /s, rezultate privind suprafaţa apei, înainte de execuţia 

construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  

 

 
 

Figura 2.2.18 - Simularea debitului de 10600 m3 /s, rezultate privind viteze sub suprafaţa apei, înainte de 
execuţia construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  

 

Utilizând rezultatele simulărilor cu modelul RSim-3D, specialiştii de la BOKU au estimat 

creşteri de circa 1 – 3% ale procentului de debit pe Dunărea Veche, la debite medii spre mari, în 

situaţia cu prag de fund în etapa III, faţă de situaţia dinainte de execuţia construcţiilor. 
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Figura 2.2.19 - Distribuţia debitelor pe Dunărea Veche şi Bala, în situaţia cu prag de fund în etapa III, 

conform modelului RSim-3D  
 

Specialiştii de la BOKU au aplicat modelul RSim-3D şi pentru o altă situaţie a construcţiilor, 

mai îndepărtată de situaţia pentru care a fost calibrat modelul, înainte de a fi aprofundată analiza 

rezultatelor obţinute cu prag de fund în etapa III. Această aplicare a modelului hidrodinamic 

include implicit ipoteza menţinerii configuraţiei albiei. 

Rezultatele cu privire la modelarea habitatului, incluse în prezentarea pentru şedinţa din 

10 octombrie 2013, constau din reprezentări ale ariilor cu anumite intervale de valori ale vitezei 

de curgere la fundul albiei sau la suprafaţă. Aceste distribuţii de viteze se bazează pe rezultatele 

simulărilor cu modelul hidrodinamic RSim-3D pentru diferite debite pe Dunăre, menţionate mai 

sus. 

 
 

 
 

Figura 2.2.20 -Reprezentare a distribuţiilor de viteze, conform modelului HEM referitor la habitate, la debit 
de 1940 m3 /s înainte de execuţia construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  
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Figura 2.2.21 -Reprezentare a distribuţiilor de viteze, conform modelului HEM referitor la habitate, la debit 
de 3840 m3 /s înainte de execuţia construcţiilor şi respectiv cu prag de fund în etapa III  

 
 
 
 

2.2.2. Simulări cu modelul Delft3D la punctele critice 01 şi 02, pentru 
evaluarea influenţei unor variante de dragaje pe Dunărea Veche 

 

Modelul Delft3D pentru zona punctelor critice 01 şi 02 a fost utilizat de specialiştii de la 

INCDPM şi Deltares pentru simularea influenţei aplicării unor variante de dragaje pe Dunărea Veche 

asupra distribuţiei debitelor la punctul critic 01. 

Pe lângă situaţia fără lucrări, au fost analizate următoarele variante cu lucrări: 

- Situaţia 1 cu prag de fund pe braţul Bala la faza III, cu batimetrie înainte de execuţia 

lucrărilor 

- Situaţia 2 cu prag de fund pe braţul Bala la faza III şi dragaje la ENR-3m pe o porţiune de 

şenal cu lăţime de 150m aval de Bala, cu date batimetrice actuale 

- Situaţia 3 cu prag de fund pe braţul Bala la faza III cu carapace de protecţie şi dragaje la 

ENR-3m pe o porţiune de şenal cu lăţime de 150m aval de Bala, cu date batimetrice actuale. 

Simulările au fost realizate pentru debite de referinţă de 2000 m3/s, 4000 m3/s, 6000 m3/s, 

8000 m3/s. 

Au fost puse în evidenţă creşteri ale procentului de debit pe Dunărea Veche, în raport cu 

debitul din amonte, în diferite situaţii, faţă de situaţia fără lucrări. 

Rezultatele au fost obţinute cu modele Delft3D de tip sigma şi de tip Z. 
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Figura 2.2.22 - Creşteri ale procentului de debit pe Dunărea Veche, în situaţiile 1, 2, 3, faţă de situaţia fără 
construcţii, obţinute cu model Delft3D de tip sigma  

 

Continuarea măsurătorilor pe Dunăre în zona punctului critic 01 va permite completarea 

datelor de bază şi actualizarea acestor rezultate preliminare. 

 

2.2.3. Simulări cu modelul Delft3D ale efectelor variantelor de dragaje în 
zona punctului critic 10 

 

Modelul Delft3D pentru zona punctului critic 10 a fost utilizat pentru calculul parametrilor 

hidraulici pe baza celor mai recente date primite cu privire la variante de dragaje pe Dunăre. 

Efectele acestor lucrări de menţinere a şenalului navigabil pe Dunăre se adaugă la efectul 

de redistribuire a debitelor pe braţe datorită pragului de fund de pe braţul Caleia. 

Rezultatele se referă la varianta cu dragaje până la ENR-2.5m (varianta A) şi la cea cu 

dragaje până la ENR-3.5m (varianta B) pe traseul specificat. 

Distribuţia debitelor calculate în aceste variante, cu construcţiile existente şi dragaje pe 

Dunăre, este comparată cu situaţia determinată numai de construcţii. Procentele de debit sunt 

calculate faţă de suma debitelor pe cele două braţe de la punctul critic 10. 
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Figura 2.2.23 - Rezultatele simulărilor privind efectele dragajelor adăugate la cele ale pragului de fund 

asupra procentului de debit pe tronsonul Dunării din dreptul braţului Caleia  
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Distribuţiile de viteze se modifică în secţiunile cu dragaje, urmând configuraţia albiei şi 

sporirea procentului de debit. Analiza rezultatelor pentru situaţia de referinţă cu debit total pe 

Dunăre de 2000 m3/s arată că, în variantele A şi B, în condiţiile particulare din zona respectivă, 

vitezele cele mai mari calculate în ariile cu dragaje nu cresc în urma adâncirii albiei datorită 

acestor lucrări. 

Valorile vitezelor în zona pragului de fund scad în variantele cu dragaje, datorită creşterii 

debitului pe Dunăre aval de Gropeni şi diminuării corespunzătoare pe braţul Caleia. 
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Figura 2.2.24 - Rezultatele simulărilor privind vitezele maxime pe porţiunea din mijloc a pragului de 

fund de pe braţul Caleia, situaţia cu dragaje varianta A  
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Figura 2.2.25 – Rezultatele simulărilor privind vitezele maxime pe porţiunea din mijloc a pragului de 

fund de pe braţul Caleia, situaţia cu dragaje varianta B  

 
 

2.2.4. Completarea datelor din măsurători în această perioadă 

 

Seturile de date măsurate au fost completate în continuare în cadrul sistemului de 

monitorizare. 

Au fost măsurate debite şi distribuţii de viteze în secţiuni, în condiţiile hidrologice de pe 

Dunăre din luna octombrie. 

Aceste rezultate ale măsurătorilor pot arăta dacă survin evoluţii ale situaţiei, sau dacă 

parametrii măsuraţi se menţin în game de valori asemănătoare cu cele anterioare, în funcţie de 

condiţiile particulare pentru fiecare secţiune. 

Seturile de date pentru modelare care pot fi obţinute pe baza măsurătorilor creează 

posibilitatea ca modelarea să fie actualizată şi să furnizeze rezultate mai apropiate de evoluţia 

situaţiei pe măsură ce lucrările de la punctele critice generează efecte asupra parametrilor 

hidraulici. 

 

 
 Sistem de monitorizare şi control 

  

În luna octombrie 2013 au au fost efectuate teste în teren, iar rezultatele acestora vor fi 

prezentate în rapoartele viitoare. 
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3. ECHIPA DE EXPERŢI A PROIECTULUI 

 

3.1. Membrii echipei de experţi  

Membrii echipei de experţi care au desfăşurat activităţi în perioada de raportare şi numărul 

de zile lucrate de fiecare expert sunt prezentate schematic în Tabelul 3.1. 

 

Tabelul 3.1. Membrii echipei de experţi 

Nr. 
crt. 

Experţi Numele experţilor Nr. zile lucrătoare  

1.  Conducător proiect Deák György 5 

2.  Chimist 1 Ghiţă Gina  2 

3.  Chimist 2 Borş Adriana 2 

4.  Ihtiolog 1 Ionaşcu Adrian 20 

5.  Ihtiolog 2 Falka Istvan 3 

6.  Hidrologie Balint Gabor 13 

7.  Hidraulic sedimentologic Ungureanu Gh Viorel 14 

8.  Fitoplancton şi macrofite acvatice Marinescu Florica 6 

9.  Zooplancton Fetecău Maria 0 

10.  Nevertebrate terestre Şerban Cecilia 0 

11.  Macronevertebrate acvatice Florea Luiza 7 

12.  Flora şi vegetaţia terestră Frink Jozsef Pal  0 

13.  Ornitolog 1 Jozsef Szabo 21 

14.  Ecolog 1 Ambrus Laszlo 1 

15.  Ecolog 2 Zaharia Tania 5 

16.  Evaluator Csanyi Bela 6 

17.  Modelare 3D Helmut Habersack 

 
 

3.2. Sarcinile experţilor în cadrul proiectului 

Sarcinile îndeplinite de experţi pe fiecare fază/activitate/punct critic în parte sunt 

prezentate în Rapoartele de activitate ale experţilor (Anexa 6.3). 

 

3.3. Şedinţe de lucru - campanii de monitorizare  

Şedinţele de lucru care au avut loc în perioada de monitorizare sunt prezentate în Anexa 

6.1. 
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3.4. Planificări pentru luna următoare a activităţilor, pe fiecare 

fază/activitate/punct critic în parte 

 

Activităţile de monitorizare pentru perioada 01 – 30 noiembrie 2013 sunt prezentate 

sintetic în tabelul 3.4. 

 
 

Tabelul 3.4. Activităţi prevăzute pentru perioada 01.11-30.11.2013 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

PUNCTE CRITICE 

Puncte Critice 
principale 

Puncte Critice secundare 

01 02 10 03A 03B 04A 04B 07 

1. 
Continuarea campaniilor de măsurători, 
observaţii de teren (unde este cazul) 

DA DA DA DA DA DA DA DA 

2. 
Prelucrarea şi interpretarea datelor de 
teren şi laborator (unde este cazul) 

DA DA DA DA DA DA DA DA 

3. Elaborare Raport lunar DA DA DA DA DA DA DA DA 
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4. GRAFIC DE TIMP ŞI BUGETUL PROIECTULUI 

4.1. Grafic de timp pentru implementarea proiectului 
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4.2. Buget şi cheltuieli efectuate în perioada de raportare 

Calcul justificativ pentru perioada 01 – 31 octombrie 2013 
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4.3. Buget şi cheltuieli estimate pentru perioada următoare 

Calcul estimativ pentru perioada 01 - 30 noiembrie 2013 
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5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI, ATENŢIONĂRI 

5.1. Prezentul Raport Lunar reflectă în conţinut o continuare a activităţilor din lunile anterioare, în 

baza frecvenţelor de monitorizare şi a locaţiilor (Puncte Critice) stipulate în Caietul de Sarcini 

şi înscrise în graficul lucrărilor aferente contractului. 

5.2  Pentru obiectivele specifice de monitorizare în această etapă, Prestatorul a avut în vedere ca 

activităţile de teren şi cele de laborator, logistica şi infrastructura să fie dimensionate astfel 

încât să conducă la încadrarea în graficele şi prevederile stipulate în Caietul de Sarcini. 

5.3 Deoarece modelarea numerică 3D de detaliu pentru zona Bala realizată de BOKU nu a putut fi 

verificată şi recalibrată, apărând incertitudini privind vitezele de curgere a apei în zona 

pragului de fund în diferite faze de execuţie a acesteia, s-a propus în cadrul şedinţei din 

10.10.2013 remedierea acestui inconvenient până la 30.11.2013 pentru debitul de 2000 m/s, 

respectiv până la 31.12.2013 pentru celelalte debite (4000, 6000, 8000, 12000 m/s). 

5.4 Staţiile de monitorizare fixe şi plutitoare care au fost lovite au intrat în proces de recalibrare. 

5.5 Viteza de înot a sturionilor este un subiect foarte important şi pentru care nu există decât 

informaţii teoretice că aceasta se încadrează între 1,5 şi 2 m/s. Măsurătorile INCDPM au arătat 

că sturionii pot înota şi la viteze de 2,5 m/s în anumite zone. Pentru a clarifica această 

problemă, cercetătorii INCDPM au propus şi testat cu succes un sistem de monitorizare, control 

şi alarmare – DK-PRB. Acest sistem a permis detectarea rutelor de migraţie a sturionilor, 

abilitatea lor de a trece peste obstacolele hidrotehnice submerse şi viteza de înot contra 

curentului. S-a determinat faptul că turbiditatea şi turbioanele reprezintă factori perturbatori.  

5.6 Consorţiul condus de INCDPM a considerat necesar să promoveze o soluţie preventivă privind 

modelarea 3D de detaliu, realizând astfel împreună cu Deltares modele de simulări numerice 3D 

la o scară medie care să asigure posibilitatea menţinerii stării decizionale necesare bunului 

mers al proiectului. În acest context, INCDPM a propus urgentarea lucrărilor de dragare în zona 

Dunărea Veche – Caragheorghe pentru a putea fi realizată verificarea şi recalibrarea 

modelelelor numerice cu un nivel de încredere ridicat.  

5.7 Având în vedere importanţa lucrărilor de construcţie care se desfăşoară pe Dunăre pe tronsonul 

dintre Călăraşi şi Brăila, Consorţiul recomandă continuarea monitorizării biodiversităţii cu 

aceeaşi frecvenţă, până la terminarea proiectului, pentru asigurarea unui volum informaţional 

cu nivel de încredere ridicat, care să permită, dacă este cazul, elaborarea soluţiilor preventive. 

5.8 Pentru a avea un volum informaţional de un nivel tehnico-ştiinţific de încredere în ceea ce 

priveşte comportamentul sturionilor pe tronsonul Dunărea de Jos, coroborat cu construcţiile 

hidrotehnice efectuate în prezent şi prevăzutre pentu viitor, este necesară monitorizarea 

sturionilor marcaţi ultrasonic minim 4 ani de la data marcării.  

5.9  Pentru buna desfăşurare a proiectului, este imperios necesară determinarea vitezelor de înot a 

sturionilor contra curentului de apă, atît în perioada de migraţie de toamnă, cât şi în cea de 

primăvară.  

5.10  Există o tendinţă pseudo-ştiinţifică de a promova unele idei în ceea ce priveşte 

comportamentul sturionilor vs condiţiile hidrologice, care pune în pericol, din lipsa volumului 

informaţional, realizarea în condiţii win-win a acestui proiect. În acest context, au apărut 

presiuni din partea unor ONG-uri de a sista lucrările hidrotehnice, fără dovezi tehnico-ştiinţifice 

palpabile, bazându-se exclusiv pe date de literatură, negând măsurătorile in-situ realizate de 

Consorţiu. 
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6. ANEXE 

 

6.1 Corespondenţă relevantă 

 6.1.1:  Minute ale şedinţelor 

6.2 Buletine de înregistrare pentru prelevare/măsurare probe 

6.2.1: Buletine de înregistrare pentru prelevare probe AER 

6.2.2: Buletine de teren măsurare ZGOMOT 

6.2.3: Buletine de înregistrare pentru prelevare probe APĂ  

6.2.4: Buletine de înregistrare pentru prelevare SEDIMENTE 

6.2.5: Buletine de înregistrare pentru probe FLORĂ ŞI FAUNĂ ACVATICĂ 

6.3 Rapoarte de activitate experţi 

6.4 Imagini din timpul derulării activităţilor 

6.5 Monitorizare hidromorfologie 

6.6 Rapoarte de rezultate analitice pentru perioada 1 – 30 septembrie 2013 

6.6.1: Rapoarte de rezultate analitice AER 

6.6.2: Rapoarte de rezultate analitice SOL 

6.6.3: Rapoarte de rezultate analitice APĂ 

6.6.4: Rapoarte de rezultate analitice SEDIMENTE 

6.7 Monitorizare avifaună 

6.8 Monitorizare Situri Natura 2000 
 
6.9 Monitorizare ihtiofaună 
 
6.10 Sistem de monitorizare şi control 
 
 
 
 
 
 


