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1. INTRODUCERE 

 
În acest raport lunar sunt prezentate următoarele obiective de monitorizare, 

conform tabelului nr. 1: 
 

Tabelul 1. OBIECTIVE DE MONITORIZARE 

Nr. 
crt. 

Obiectiv de 
monitorizare 

Etapa 

1.  Solul 

PRECONSTRUCŢIE 

2.  Zgomot 

3.  Hidromorfologia 

4.  Calitatea apei 

5.  Ihtiologie – sturioni 

6.  Ihtiologie – alte specii 

7.  Flora acvatică 

8.  Faună acvatică 

9.  Flora terestră 

10.  Faună terestră 

11.  Situri Natura 2000 

12.  Monitorizare avifaună 

13.  Activităţi şantier 

14.  Modelare 3 D 
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2. STADIUL DERULĂRII ACTIVITĂŢILOR 

 

2.1. Stadiul şi evoluţia pe fiecare fază / activitate / în parte pe obiectivele 
specifice de monitorizare 

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, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea aerului, sunt prezentate 
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   

2. Derulare campanie de măsurători privind calitatea aerului (26 - 29 iulie 2011) 

3. Continuarea efectuării 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 măsurătorilor “in situ” efectuate în 

această perioadă de raportare.  
 

Tabelul 2.1.1.A.2. REPARTIŢIE PROBE DE AER 

Punct Critic Nr. de măsurători 

PC 01 20 

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

Măsurătorile au fost codificate conform instrucţiunilor de codificare. De asemenea, 
pentru fiecare probă/măsurătoare s-a completat buletinul de prelevare cf. Anexei 4.1.  

În Anexa 2 se regăsesc sursele de poluare a aerului în acest punct critic. 
 

2.1.1.B. Monitorizarea zgomotului 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la monitorizarea nivelului de zgomot, sunt 
prezentate sintetic în Tabelul 2.1.1.B.1 
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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, 
desfăşurată în perioada 26-29 iulie 2011 

2. 
Campania de măsurători a nivelului de zgomot pentru trafic naval intens, 
desfăşurată în perioada 26-29 iulie 2011 

3. Corelarea valorilor înregistrate cu condiţiile locale 

4. Procesarea 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) cf. 
Anexa 1 

Nr. de măsurători  

trafic naval zero trafic naval intens 

Principal 01  89 2 

 
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 prelevare cf.Anexei 4.2.  

Aparatura pentru măsurarea nivelului de zgomot a constat din 2 seturi de 
instrumente şi softuri, nominalizate în tabelele 2.1.1.B.3 şi 2.1.1.B.4 de mai jos: 

 
Setul 1: 

Tabelul 2.1.1.B.3 

Nr. 
crt. 

Instrument Tip Fabricant Seria/Anul fabr. 

1.  Microfon 4155 

Brüel & Kjær 
DANEMARCA 

05371/05 

2.  Sound Level Meter  2250 01111684/05 

3.  Soft descărcare BZ 5503 Cu licenţă 

4.  Soft procesare (Noise 
Explorer) 

7815 Protejat cu cheie hard 

5.  Ecran de vânt - - 

6.  Calibrator zgomot NC – 74 RION – JAPONIA 34472890/07 
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Setul 2: 
Tabelul 2.1.1.B.4 

Nr. 
crt. 

Instrument Tip Fabricant 
Seria/ 

Anul fabr. 

1.  Microphone 4950 

Brüel & Kjær 
DENMARK 

2657410/09 

2.  Extender ZC 0032 10536/09 

3.  Hand-held Analyzer  2250 L 2654697/09 

4.  Wind mask - - 

5.  Notebook Satellite Toshiba - / 06 

6.  Calibrator  NC – 74 RION - JAPAN 34472890/07 

7.  
Utility Software for 
Hand-held Analyzer 

BZ5503 
Brüel & Kjær 

DENMARK 
- / 06 

8.  
Noise Explorer 
software 

7815 
Brüel & Kjær 

DENMARK 
- / 06 

secured with HASP key 

 

2.1.1.C. Monitorizarea calităţii solului  

 In această perioadă nu s-au efectuat prelevări de probe de sol. 

2.1.1.D. Monitorizarea hidromorfologică  

Activităţile derulate în această perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
hidromorfologică a stării de referinţă (preconstrucţie) sunt prezentate sintetic în Tabelul 
2.1.1.D.1, următoarele observaţii desprinzându-se în această direcţie: 

 în ansamblu s-au derulat 5 activităţi principale cuprinzând mai multe 
subactivităţi. 

 au continuat activităţile de măsurători batimetrice single-beam şi prelucrarea 
datelor multi-beam precum şi cea de măsuratori topografice a malurilor în 
vederea prelungirii profilelor transversale  

 au demarat măsurătorile de debite şi viteze pe secţiunile transversale din 
dreptul staţiilor de măsurători cvasicontinue 

 s-a preluat şi a început procesarea datelor de la staţiile hidrometrice situate în 
zona de interes. 

 
Tabelul 2.1.1.D.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA HIDROMORFOLOGICĂ 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Monitorizarea continuă a nivelului apei în staţiile hidrometrice fixe  

2.  Măsurători batimetrice single-beam (Anexa 5.9; Anexa AR4) 

3.  Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

4.  
Preluarea şi procesarea primară a măsurătorilor de debit şi nivel din staţia 
hidrometrică din acest PC (16.07.2011- 15.08.2011) 

5.  
Măsuratori topografice a malurilor în vederea prelungirii profilelor transversale 
(Anexa AR 16)  
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In Tabelul 2.1.1.D.2. sunt prezentate coordonatele secţiunilor de interes. Astfel, 

viitoarele programe de modelare matematică 3D vor putea beneficia de un volum 
informaţional cu nivel de încredere ridicat. 

 
Tabelul 2.1.1.D.2. POZIŢII STAŢII MONITORIZARE CONTINUĂ PENTRU NIVEL 

Conform Caietului de Sarcini Realizat 

Nr. 
crt. 

Punct 
critic 

Stereo X Stereo Y 
Km pe 
Dunăre 

Nr. 
crt. 

Punct 
critic 

Stereo 
X 

Stereo 
Y 

Km pe 
Dunăre 

1. PC01 704643 301040 346+800 1. PC01 703127 299902 348+500 

2. PC01 705367 303372 9+600 Bala      

3. PC01 707703 302747 343+400      

4. PC01 710195 310035 68 Borcea 2. PC01 714810 316310 58 Borcea 

5. PC01 716703 302963 333+800      

 
 
2.1.1.D.1. Măsurători cvasicontinue de turbiditate a apei 

 Nu s-au efectuat astfel de măsurători din cauza întârzierii achiziţiei şi montării 
senzorilor de turbiditate (v. cap. 2.1.1.D.1.1 de mai jos).  
 
2.1.1.D.1.1 Măsurători periodice de turbiditate a apei 
  
 Chiar dacă nu s-au efectuat măsurători cvasicontinue de turbiditate a apei, pentru 
a avea totuşi date de referinţă în vederea comparării cu rezultatele înregistrate pe 
timpul execuţiei lucrărilor, Consorţiul a folosit alte echipamente pentru măsurarea 
periodică a turbidităţii la diferite nivele şi debite.  
 Profilele batimetrice cu datele de turbiditate s-au prezentat în Anexa 9.  
 Volumul informational referitor la baza de date privind masuratorile turbiditatii in 
cele 5 locatii pe luna se gasesc in anexa AR.6.3 si in Raport faza Preconstructie in anexa 
5.6.3. 
În consecinţă, la determinările de turbiditate se menţionează următoarele: 

a) măsurătorile de turbiditate s-au efectuat atât în condiţii de teren cât şi de 
laborator cu următoarele tipuri de echipamente: 

 de teren - turbidimetru portabil tip VELP SCENTIFICA (Anexa 10 – Foto 33, 
34); 

 de laborator – turbidimetru HACH RATIO/RX domeniile 0÷2, 0÷20, 0÷200 şi 
0÷2000 NTU cu o acurateţe de ±2%din capătul scalei (la 250C cu standarde de 
formazină; rezoluţia este de 0,001 NTU pe domeniul 0÷2, iar repetabilitatea 
de ±0,1% din capătul de scală. 

b) măsurători de concentraţii de materii în suspensie (gravimetrice cu balanţă 
analitică) s-au efectuat în laborator pe aceleaşi probe de apă la care s-au 
determinat turbidităţile. 
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În esenţă, pentru asigurarea setului de date şi informaţii pentru starea de 
preconstrucţie s-au efectuat măsurători în flux discontinuu, o dată cu campaniile de 
recoltare a probelor de apă şi sedimente cu următoarele precizări: 

 Pe secţiune transversală punctele de recoltare pentru determinarea 
turbidităţii şi a concentraţiei de materii în suspensie au fost următoarele: 

o mal stâng, centru, mal drept; 
o adâncimi (sub luciu de apă): 0,5m, 1,0m, 3,0m 

 etalonarea cu formazină a turbidimetrului s-a efectuat de fiecare dată 
(teren şi laborator) înainte de efectuarea determinărilor de turbiditate cu 
etaloane de formazină. 

 Corelaţiile Turbiditate (NTU) – concentraţiile de suspensii (mg/l determinate 
în laborator) s-au efectuat pe domeniul 0÷100 mg/l date fiind debitele mici de apă 
înregistrate în această perioadă. 

Se precizează că monitorizarea periodică şi calibrarea la turbiditate asigură 
obţinerea de rezultate relevante în concordanţă cu obiectivele stipulate în Caietul de 
sarcini. 

Corespondenţa care motivează într-o oarecare masură întârzierea amplasării 
senzorilor de turbiditate cu măsurare cvasicontinuă (la intervale de 15 min) a fost 
prezentată în Anexa 3 din RAPORT LUNAR NR. 2 şi 3. Cum această corespondenţă 
continuă şi în prezent documentele relevante vor fi anexate în următoarele Rapoarte 
lunare. 

In graficul de mai jos (fig. 2.1.1.D.1), se prezintă hidrograful nivelului relativ - 
medii zilnice - pentru perioada 16.07.2011-15.08.2011 măsurat în Staţia hidrometrică 1 – 
Izvoarele – PC01: 
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Fig. 2.1.1.D.1 Hidrograful nivelului relativ - medii zilnice Staţia 1 Izvoarele 

 
Valorile nivelului relativ (exprimate în cm) sunt raportate la “0” mira de referinţă 

din staţia hidrometrică Izvoarele. A fost prelucrată seria de timp înregistrată, calculând 
medii orare şi zilnice ale nivelului relativ al Dunării. 

Baza de date reprezentând 5 locaţii pe lună sunt prezentate în anexa AR.10. 
Utilizând datele de nivel şi debit înregistrate în aceeaşi perioadă 16.07.2011 – 

15.08.2011 la staţia hidrometrică Izvoarele – aflată în apropierea punctului de 
monitorizare continuă S1 şi deci reprezentativă pentru secţiunea transversală trasată prin 
punctul de monitorizare respectiv – s-a construit cheia limnimetrică (fig. 2.1.1.D.2), care 
a fost modelată printr-o ecuaţie de regresie logaritmică, caracterizată printr-un 
coeficient de corelaţie foarte apropiat de valoarea 1: 
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Cheia limnimetrica - PC01 - Statia 1 - Izvoarele

 16.07.2011 - 15.08.2011
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Fig. 2.1.1.D.2. Cheia limnimetrică în PC 01 – Staţia 1 - Izvoarele 

 
Cu ajutorul ecuaţiei din fig. 2.1.1.D.2 s-au calculat debitele medii zilnice ce se 

scurg prin secţiunea de la Staţia 1; variaţia pentru perioada monitorizată a acestor debite 
este reprezentată în fig. 2.1.1.D.3. 

 
Fig. 2.1.1.D.3 Variaţia debitului PC 01 la Staţia 1 – Izvoarele 
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Se poate constata că în perioada de raportare debitul Dunarii în această secţiune 
transversală a fost relativ constant – o variaţie de aprox. 800 m3/s.  
 
2.1.1.D.2 Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

 
S-au efectuat profilele batimetrice a 5 secţiuni hidrometrice prezentate în Anexa 

9.  
In Anexa 9.1 sunt prezentate rezultatele măsurătorilor (variaţia vitezei apei pe 

profil şi în secţiune şi debitele măsurate pe secţiuni) în PC 01. 
Pentru PC 01 datele se regasesc in anexa AR.6.2 respectiv in Raportul de Faza 

Preconstructie 5.6.2. 
 
2.1.1.D.3 Calcularea repartiţiei procentuale a debitelor pe diversele braţe ale Dunării  

 
Utilizând debitele înregistrate în staţiile hidrometrice pentru primele luni s-a 

calculat variaţia repartiţiilor procentuale pe braţele Dunării în funcţie de debitul 
înregistrat, în staţiile hidrometrice situate în amonte de bifurcaţiile respective.  

Variaţia debitelor ce s-au scurs prin braţul Bala este data de ecuaţia de regresie de 
mai jos: 

y = 409,85/Q0,2207   cu coef.corel = 0,9763  
 
Se poate remarca corelaţia negativă dintre debitul în zona Izvoarele şi debitul 

procentual ce se repartizează pe braţul Bala (valori între 52% la debitele maxime şi cca. 
70% la debitele minime din acest interval).  

În Anexa 9 sunt prezentate profilele batimetrice în PC 01. Pentru acest PC s-a 
prezentat şi harta cu poziţionarea secţiunilor.  

Metodologia de prelucrare şi modul de obţinere a indicatorilor hidromorfologici 
derivaţi au fost aceleaşi pentru toate staţiile. 

Valorile nivelului relativ (exprimate în cm) sunt raportate la “0” mira de referinţă 
din staţia hidrometrică Izvoarele. A fost prelucrată seria de timp înregistrată, calculând 
medii orare şi zilnice ale nivelului relativ al Dunării. 

 
2.1.1.D.4  Morfologia malurilor   

 
Reţeaua de îndesire şi ridicare a fost formată din puncte/borne vechi, preluate din 

reţele naţionale existente şi din puncte noi, ce vor fi materializate şi determinate în 
această etapă de preconstrucţie. Punctele noi materializate, conform Caietului de 
Sarcini, au fost evidenţiate prin ţăruşi de lemn şi/sau borne topografice Feno, în funcţie 
de condiţiile din teren. 

Prin adăugarea punctelor s-a realizat îndesirea reţelelor existente astfel încât să 
reprezinte suport pentru măsurătorile batimetrice şi pentru ridicările topografice ale 
malurilor, în continuare, pe aceeaşi secţiune, dar şi pentru utilizări ulterioare privind 
monitorizarea zonei albiei şi malurilor în punctele de interes. 
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Din bornele reţelei de îndesire şi ridicare s-au determinat prin măsurători DGPS 
coordonatele bornelor/ţărusilor de lemn din aliniamentele profilelor batimetrice 
transversale.  

S-a urmărit ca pe cât posibil, în fiecare punct să se asigure vizibilitatea către alte 
două puncte ale reţelei, în vederea orientării staţiei topografice totale.  

Au fost determinate coordonate X, Y, Z în sistem de proiecţie Stereografic 1970 şi 
plan de referinţă Marea Neagră Sulina pentru toate punctele reţelei de îndesire şi 
ridicare. 

Metodele de determinare a coordonatelor au inclus măsurători GPS cu receptoare 
trimble R5, L1/L2 şi măsurători topografice clasice cu staţii totale/Leica 1200+, s-a 
obţinânduse astfel documentaţia reţelei de îndesire şi ridicare (descrieri topografice şi 
inventare de coordonate în sistem Stereografic 1970, schiţe ale reţelei etc.). 
 

Materializarea şi legarea profilelor batimetrice la reţeaua de îndesire şi ridicare 
În zona profilelor batimetrice au fost plantate câte 2 borne/ţăruşi de lemn, din 

care cel putin una în aliniamentul profilului sau în prelungirea acestuia, coordonatele 
ţăruşilor fiind determinate plecându-se din punctele reţelei. A doua bornă a fost plantată 
în aliniament/prelungirea acestuia pe albia superioară sau în apropiere, în funcţie de 
condiţiile din teren, pentru a servi la identificarea rapidă a aliniamentului şi respectiv, în 
scopul facilitării ridicărilor topografice ulterioare pe profil de albie, în special pentru 
calibrarea periodică sau după evenimente hidrologice ale secţiunilor hidrometrice, cu 
staţia totală şi ecosonda hidrografică 2D (single-beam). 
 

În Anexa AR 16 se prezintă sintetic localizarea capetelor de profil prin măsurători topo-
geodezice pe cele 2 maluri ale Dunării. 
  

2.1.1.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 
Instantanee privind aparatura utilizată la aceste activităţi sunt prezentate în 

Anexa 10: 
 (Foto 5÷8, Foto 15, Foto 24÷28): Butelie Ruttner 
 Multiparametru 
 disc Secchi  

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare 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 A 
SEDIMENTELOR 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1. Organizarea celei de a IV-a campanii de prelevări de probe de apă şi sedimente 

2. 
Campania de recoltare probe de apă pe secţiuni transversale la diferite adâncimi, 
desfăşurată în perioada 26-29 iulie 2011 

3. Campania de recoltare probe de sedimente, desfăşurată în perioada 26÷29 iulie 2011 

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 

7. Prelucrarea preliminară a rezultatelor obţinute 

8. Prelucrare şi interpretare date istorice (cadru de bază) JDS1 – JDS2 

9. Organizarea celei de a IV-a campanie de prelevare apă şi sedimente 

 
În această campanie de prelevare a probelor de apă şi sedimente au fost recoltate 

probe de apa şi sedimente cf. 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) cf. Anexa1 

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 cf. Anexei 4.4 şi 
4.5.  

Ponderile în fracţiuni granulometrice la sedimente sunt prezentate în tabelul 
2.1.1.E.3 de mai jos: 

 
Tabelul 2.1.1.E.3. PROBE DE SEDIMENTE 

Nr, 
crt
. 

Punct Critic 
% F1 

>2000μm 

% F2 
>1000 - 

<2000μm 

% F3 
>500 - 

<1000μm 

% F4 
>90 - 

<500μm 

% F5 
<90μm 

1.  SED01S04MSC04  32,5 17,7 12,4 35,1 2,3 

2.  SED01S04MDC04 30,6 2,6 2,9 89,5 1,94 

3.  SED01S02MSC04 - - 0,44 98,5 1,06 

4.  SED01S02MDC04 1,96 1,39 1,2 91,4 4,05 

5.  SED01S01MSC04 2,52 2,82 2,36 85,7 6,6 

6.  SED01S01MDC04 17,29 10,28 6,3 58,5 7,63 

7.  SED01S03MSC04 1,6 1,3 1,1 87,8 8,2 

8.  SED01S03MDC04 24,3 8,2 5,4 50,6 11,5 
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2.1.1.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la fauna şi flora acvatică (cu excepţia 
ihtiofaunei) sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.1.F.1: 

 

Tabel. 2.1.1.F.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA FLOREI ŞI FAUNEI ACVATICE 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 
Continuarea efectuării analizelor în laborator a probelor de macronevertebrate 
bentonice,fitoplancton, macrofite şi zooplancton 

2.  Completarea fişelor tip pentru evaluarea habitatului râurilor 

3. Calcul indici diversitate pentru macronevertebrate bentonice/elaborare bază de date 

4. Organizarea campaniei de prelevare probe de zooplancton 

5. Derularea campaniei de prelevări probe de zooplancton în perioada 26-29 iulie 2011 

6. Prelucrare statistică primară a rezultatelor de zooplancton 

7. Elaborare Raport pentru etapa de preconstrucţie – monitorizare Floră şi faună acvatică  

 
 În tabelul 2.1.1.F.2. este prezentat numărul probelor de zooplancton prelevate în 
această campanie, din PC 01. 

 
Tabelul 2.1.1.F.2. PROBE DE ZOOPLANCTON 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator 

Secţiune Mal stâng Talveg Mal drept 
Proba 
medie 

Principal 01 

01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 

03 1 1 1 1 

04 1 1 1 1 

  05* 0 0 0 0 

TOTAL 12 4 

*Datorită suprapunerii PC 01 - secţiunea 05 cu PC 02 - secţiunea 05, probele sunt identice şi sunt 
prezentate în fişele de prelevare la secţiunea din urmă amintită. 

 
 Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. 
Probele prelevate au fost codificate şi etichetate conform instrucţiunilor de codificare. 
De asemenea, pentru fiecare probă a fost completat buletinul de prelevare. 
 Datele privind probe, sedimente, bentos se găsesc în Anexa AR.11. 
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2.1.1.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

 
 Tabelul nr. 2.1.1.F.is.1 prezintă sintetic activităţile derulate în această perioadă de 
raportare, pentru faza de monitorizare a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la 
migraţia sturionilor şi mrenei:  
 

Tabel. 2.1.1.F.is.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA MIGRAŢIEI STURIONILOR ŞI 
MRENEI 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI DESCRIERE 

1.  

Analizarea necesarului de emiţătoare 
ultrasonice şi receptoare acustice 
submersibile pentru campania de 
toamnă 

Alegerea modelelor de emiţătoare 

ultrasonice şi receptoare acustice 

submersibile şi a necesarului pentru 

campania din toamna 2011 

2.  
Corespondenţa cu firma SC ROCCAS 
ICCP SRL importator baterii MODEL TL-
5930/F necesare staţiilor VR2W 

Stabilirea numărului de baterii necesare 
pentru staţiile VR2W 

3.  
Analiza ofertelor pentru emiţătoarele 
ultrasonice şi receptoarelor acustice 
submersibile 

Obţinerea de oferte 

4. 4 
Corespondenţa cu reprezentanţii 
SonTek în legatură cu oferta pentru 
sistemul ADP River Surveyor M9 

Analiza ofertei pentru sistemul ADP River 
Surveyor M9 

5.  
Deplasare Izvoarele(Dunăre km 348) 
pentru recuperarea staţiei automate 
VR2W 

S-a stabilit folosirea unei nave Semnal 
pentru recuperarea staţiei automate 

6.  

Prelucrarea, analizarea şi 
interpretarea datelor din staţiile 
automate VR2W în urma campaniei de 
marcare din vară 

S-au observat adâncimile de deplasare a 
sturionilor marcaţi care au fost 
inregistraţi de staţiile automate 

7.  Pescuit ştiinţific la sturioni şi mreană 

S-a efectuat pescuit ştiinţific la sturioni şi 
mreană în trei puncte pe fiecare braţ 
lateral, conform caietului de sarcini, 
precum şi în toanele pescarilor comerciali 
care au contract de comodat cu 
Institutul. Locaţia toanelor este 
specificată în anexele AR 13 şi AR 14. 

8.  
Vizualizarea naturii substratului în 
zonele de reproducere potenţiale 

S-a folosit camera DIDSON, pentru 
vizualizarea naturii fundului în 
potenţialele zone de reproducere, 
combinată cu sonda manuală Kynard şi 
prelevări de substrat cu ajutorul drăgii 
fluviale pentru fauna de fund. 
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Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI DESCRIERE 

9.  
Teste de urmărire sturioni cu camera 

Didson 

Au fost efectuate teste de înregistrare a 
imaginilor cu camera Didson, la Km 40 pe 
braţul Borcea şi la Km 9 pe braţul Bala. 

10.  
Eşantionare faună bentonică zonă Braţ 

Bala şi Borcea 
Determinare compoziţie calitativă faună 

de nevertebrate bentonice 

11.  
Realizarea de profile în punctele 

critice Bala și Caleia 

Realizarea de profile pentru evaluarea 

structurii sedimentelor și aglomerărilor 
de faună 

12.  
Monitorizare activă a sturionilor în  

punctele critice principale şi  
secundare 

Verificarea prezenţei sturionilor marcaţi 
cu mărci ultrasonice în punctele critice 

principale şi secundare prin monitorizare 
activă cu staţia mobilă VR100 

13.  Monitorizarea habitatelor râului 
Măsurători de teren pentru fiecare punct 
critic, într-o locaţie reprezentativă, pe o 

lungime standard de 500 m. 

 
Volumul informaţional este complet acoperit, sistemul de monitorizare sturioni pe 

sectoarele punctelor critice 01, 02, 10 a fost controlat de un număr de 10 staţii 
submersibile şi au fost prezentate şi în rapoartele anterioare. 

Nu a fost instalată o staţie automată submersibilă pe Dunărea veche la Km 323 
deoarece funcţia acestei staţii a fost preluată de ansamblul de staţii instalate în zona PC 
10, la Km 187, pe braţele Caleia Km 0,85 şi Cravia astfel încât se asigură înregistrarea 
coborârii în aval a tuturor sturionilor purtători de emiţătoare ultrasonice, atât din zona 
PC 01 cât şi PC 10. 

Capturarea şi marcarea de sturioni şi mrene s-a realizat în lunile iunie-iulie 
(conform fişelor de captură din rapoartele lunare 2 şi 3) prin pescuit în câte 3 puncte pe 
fiecare braţ secundar, în raportul 4 realizându-se prelucrarea, analizarea, interpretarea 
datelor şi monitorizarea activă a speciilor cu ajutorul staţiei mobile VR100. 

Deşi au fost organizate câte trei puncte de captură pe fiecare din braţele laterale 
din zonele PC 01 Bala, PC 02, Epuraşu şi PC 10 Caleia au fost capturate exemplare de 
sturioni doar în următoarele zone: în aval de PC 01 Bala (pe Borcea Km 18; km 45 – 48 şi 
km 55 – 57) şi respectiv în aval şi amonte de Caleia, (pe Dunăre la Km 180,5 şi Km 200). 
(anexa AR 15). 

Datorită întârzierii demarării proiectului s-a realizat analiza probelor de bentos şi 
evaluarea sedimentelor doar în două puncte considerate de interes pentru creşterea 
puietului în primele stadii (locuri unde au fost capturate exemplare juvenile de sturioni). 
Este vorba de km 4 şi 7,5 pe Braţul Bala şi km 63,5 pe Braţul Borcea. Frecvenţa de 
recoltare a probelor de bentos şi evaluarea sedimentelor a fost de 2 ori în intervalul 
realizării monitorizării, recoltându-se trei probe din fiecare staţie. Nu s-au putut analiza 
eventuale zone de reproducere întrucât reproducerea se încheiase. De asemenea, nu s-au 
putut analiza eventuale zone de iernare, deoarece acestea se pot verifica doar pe 
perioada iernii. Urmează ca aceste analize să se aprofundeze în perioada următoare. 
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Deoarece migraţia mrenei a avut loc în lunile martie - aprilie, înainte de începerea 
lucrărilor de monitorizare din perioada de preconstrucţie, nu era justificată folosirea 
unor sisteme de telemetrie ultrasonică. S-a preferat utilizarea unor mărci Floy T-Barr 
Tag/Spaghetti şi folosirea ipotezei de lucru bazată pe marcare – recapturare. Informaţiile 
primite de la pescarii comerciali care au recuperat şi returnat o parte din mărcile 
Spaghetti folosite la marcarea mrenelor au dovedit faptul că peştii nu s-au deplasat în 
perioada de după marcare, rămânând în zonele în care staţionează de obicei, şi anume 
cele cu substrat pietros – calcaros. Acestă metodă de marcare externă a fost adoptată 
deoarece perioada de migraţie locală a mrenei este înaintea reproducerii, deci în lunile 
martie – aprilie, înainte de începerea lucrărilor de monitorizare din perioada de 
preconstrucţie, nefiind justificată folosirea unor sisteme de telemetrie ultrasonică. 
Mărcile emiţătoare ultrasonice se vor achiziţiona în semestrul 2 / 2011 şi vor fi utilizate 
pentru mreană în perioada de primăvară 2012. 
 

Urmărirea deplasării sturionilor cu camera Didson 
 

In perioada de preconstrucţie nici unul din exemplarele de sturioni marcate nu au 
utilizat braţele Bala sau Caleia, nefiind necesară utilizarea camerei DIDSON pentru 
înregistrarea prezenţei şi comportamentului lor. Au fost efectuate teste de înregistrare la 
Km 40 pe braţul Borcea şi la Km 9 pe braţul Bala (figura 3.1.F.is.). De asemenea, s-a 
folosit camera Didson în zona pragului de la Bala în încercarea de a monitoriza deplasarea 
sturionilor în zonă, dar nu s-a observat nimic.  

În toată perioada de lucru camera DIDSON era pregătită de utilizare la baza de 
lucru organizată la Feteşti.  
 

 
 

Fig. 2.1.1.F.is. Exemplu de imagine statică înregistrată cu DIDSON pe braţul Borcea la Km 40 
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De altfel trebuie menţionat că nu este posibilă urmărirea activă a sturionilor 

folosind camera DIDSON ci doar vizualizarea lor când sunt localizaţi în zone - gropi de 
iernare sau când trec prin dreptul unei camere Didson instalate sub apă într-o secţiune de 
interes. In perioada următoare, pe măsură ce lucrările de construcţie vor avansa la PC 01 
şi PC 10 se are în vedere amplasarea în această zonă a camerei DIDSON pentru a 
înregistra prezenţa/trecerea/comportamentul sturionilor în legătură cu elementele 
constitutive a pragurilor care vor fi amplasate în fluviu. 
 
În tabelul 2.1.1.F.is.2 este prezentată locaţia transectelor pe Dunăre. 
 

Tabelul 2.1.1.F.is.2. POZIŢII TRANSECTE PE DUNĂRE 

Conform Caietului de Sarcini Realizat 

Transecta 
nr. 

Km pe Dunăre 
Transecta 

nr. 
Km pe Dunăre 

1. Pe Borcea, km 0 = 242 pe Dunăre 5 Borcea inferioară, km 64 

2. 
Pe Borcea, În dreptul localităţii 
Unirea, km 69 

1 
În dreptul localităţii Unirea, km 70 

3. Pe braţul Bala, km 4 2 Pe braţul Bala, km 4 

4. 
În dreptul localităţii Izvoarele, km 347 
- 348 

3 şi 4 
În dreptul localităţii Izvoarele, km 
347 - 348 

5. Km 323 - - 

 
În Fig. 2.1.1.F.is.3 este prezentat grafic localizarea transectelor pe Dunăre : 
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Fig. 2.1.1.F.is.3 Localizarea transectelor pe Dunăre  
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2.1.1.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

Tabelul 2.1.1.F.i.1 prezintă sintetic activităţile derulate în această perioadă de 
raportare, pentru faza de monitorizare a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la 
alte specii de peşti: 

 
Tabel. 2.1.1.F.i.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA ALTOR SPECII DE PEŞTI 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 
Instruirea personalului pentru capturarea altor specii de peşti menţionate în OM 
1964/2007   

2. 
Campanie de capturare alte specii de peşti menţionate în OM 1964/2007 - Pescuit 
electric de adâncime 

3. Analiza preliminară a datelor obţinute/ prelucrarea datelor 

 
2.1.1.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

Tabelul 2.1.1.G.1 prezintă sintetic activităţile derulate în această perioadă de 
raportare, pentru faza de monitorizare a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la 
flora şi fauna terestră, raportate la fiecare punct critic în parte: 

 
Tabel. 2.1.1.G.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA FLOREI ŞI FAUNEI TERESTRE 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 
Prelucrarea datelor şi informaţiilor preliminare furnizate de campaniile de 
măsurători şi observaţii 

2. Elaborare Raport pentru etapa de preconstrucţie - monitorizare Flora terestră 

3. 
Elaborare Raport pentru etapa de preconstrucţie - monitorizare situri Natura 2000 
pentru ihtiofaună, floră şi faună acvatică, floră şi faună terestră/semiacvatică 

 
2.1.1.G.1. Avifauna 

În această perioadă de raportare nu s-au efectuat activităţi de monitorizare a 
avifaunei, în teren. 
 
2.1.1.H. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de intervenţie 
în caz de poluare accidentală 

 
Aceasta s-a efectuat prin continuarea activităţilor descrise în Raportul lunar 

anterior respectiv prin organizarea şi derularea a două deplasări de teren prin care s-au 
urmărit, în esenţă, stadiul de organizare de şantier pentru lucrările hidrotehnice 
prevăzute a fi demarate după 15 august 2011.  

Nu s-au identificat nereguli privitoare la măsurile de protecţia mediului. 
Locaţiile şantierului (imagine satelitară) sunt prezentate în Anexa 7. 



 
 
 
 

 

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 I                                                                                                                RAPORT LUNAR NR. 4: 16 Iulie – 15 August 2011 

 

Consortium of INCDPM Bucharest 
 

23 

 

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, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea aerului sunt prezentate 
sintetic în Tabelul 2.1.2.A.1: 

 
Tabelul 2.1.2.A.1. OBIECTIV SPECIFIC - MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1. Organizarea campaniei de măsurători   

2. Derulare campanie de măsurători privind calitatea aerului (26 - 29 iulie 2011) 

3. Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru probele prelevate  

4. Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

 
În tabelul 2.1.2.A.2. este prezentat numărul măsurătorilor “in situ” efectuate în 

această perioadă de raportare.  
 

Tabelul 2.1.2.A.2. REPARTIŢIE PROBE DE AER 

Punctul Critic Nr. de măsurători 

PC 02 17 

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

Măsurătorile au fost codificate conform instrucţiunilor de codificare. De asemenea, 
pentru fiecare probă/măsurătoare s-a completat buletinul de prelevare cf. Anexei 4.1.  

 În Anexa 2 se regăsesc sursele de poluare a aerului în acest punct critic. 
 

2.1.2.B. Monitorizarea zgomotului 
 

Activităţile derulate în aceasta perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la monitorizarea nivelului de zgomot, în 
acest punct critic sunt identice cu cele prezentate la PC01, în Tabelul 2.1.1.B.1. 

În această campanie de monitorizare a zgomotului au fost realizate măsurători 
conform tabelului 2.1.2.B.1, de mai jos: 
 

Tabelul 2.1.2.B.1. MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT 

Tipul Punctului 
Critic 

Puncte Critic 
(PC) cf. Anexa 1 

Nr. de măsurători 

trafic naval zero trafic naval intens 

Principal 02 36 3 
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Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice. 
Măsurătorile au fost codificate conform instrucţiunilor de codificare. De asemenea, 
pentru fiecare măsurătoare s-a completat buletinul de prelevare cf. Anexei 4.2.  

În Anexa 10 (Foto 1÷3,11,12, 21÷23) sunt prezentate instantanee de la activităţile 
de măsurători ale nivelului de zgomot  

 

2.1.2.C. Monitorizarea calităţii solului 

In această perioadă nu s-au efectuat prelevări de probe de sol. 

2.1.2.D. Monitorizarea hidromorfologică  

Activităţile derulate în aceasta perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
hidromorfologică a stării de referinţă (preconstrucţie) în acest punct critic, au fost 
prezentate sintetic în Tabelul 2.1.2.D.1: 
 

Tabel. 2.1.2.D.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA HIDROMORFOLOGICĂ 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Monitorizarea continuă a nivelului apei în staţiile hidrometrice fixe  

2.  Măsurători batimetrice single-beam 

3.  Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

4.  
Preluarea şi procesarea primară a măsurătorilor de debit şi nivel din staţia 
hidrometrică din acest PC (16.07.2011- 15.08.2011), staţie aparţinând Apelor Române 

5.  
Măsuratori topografice a malurilor în vederea prelungirii profilelor transversale 
(Anexa AR 16) 

 
În Tabelul 2.1.2.D.2. sunt prezentate coordonatele secţiunilor de interes. 
 

Tabelul 2.1.2.D.2. POZIŢIONARE STAŢII MONITORIZARE CONTINUĂ PENTRU NIVEL 

Conform Caietului de Sarcini Realizat 

Nr. 
crt. 

Punct 
critic 

Stereo X 
Stereo 

Y 

Km pe 
Dunăre 

Nr. 
crt. 

Punct 
critic 

Stereo X Stereo Y Km pe Dunăre 

1. PC02 711152 304391 339+500 1.  PC02 709429 303266 341+500 

2. PC02 710021 302904 
341 

(Braţul 
Epuraşu) 

2.  PC02 714951 302405 
339 

(Braţul Epuraşu) 

* km corespunzător pe fluviul Dunărea 

 
În Figura. 2.1.1.D.1 este prezentată ecuaţia de regresie liniară şi logaritmică de 

turbiditate în funcţie de concentraţia de materie în suspensie obţinute pentru secţiunea 
de interes din zona PC 02. 
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2.1.2.D.1. Măsurători cvasicontinue de turbiditate a apei 

  
 Nu s-au efectuat astfel de măsurători din cauza întârzierii achiziţiei şi montării 
senzorilor de turbiditate (v. Cap. 2.1.1.D.1.1 de mai sus).  
 

Profilele batimetrice cu datele de turbiditate s-au prezentat în Anexa 9.  
Volumul informational referitor la baza de date privind masuratorile turbiditatii in 

cele 5 locatii pe luna se gaseste in anexa AR.6.3 si in Raport faza Preconstructie in Anexa 
5.6.3. 

Montarea de senzori de turbiditate urmează a fi realizată după procurarea 
echipamentelor specifice. 

Baza de date reprezintand cele 5 locatii pe luna este prezentata in anexa R.10. 
Măsurătorile de nivel au fost efectuate cu un pas de timp de 15 minute.  

Utilizând datele de nivel şi debit înregistrate în perioada 16.07.2011 – 15.08.2011 în 
staţia hidrometrică din PC02, staţia 7 - Braţul Epuraşu, s-a construit cheia limnimetrică 
(fig. 2.1.2.D.1), care a fost modelată printr-o ecuaţie de regresie logaritmică, 
caracterizată printr-un coeficient de corelaţie foarte apropiat de valoarea 1. 

 

Cheia limnimetrica - PC02 - Statia 7  Br.Epurasu
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Figura 2.1.2.D.1. Cheia limnimetrică PC 02 – Staţia 7 - Braţul EPURAŞU 
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2.1.2.D.2 Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

 

S-au efectuat măsurători pe 4 secţiuni hidrometrice prezentate în Anexa 9.  
In Anexa 9.1 sunt prezentate rezultatele măsurătorilor (variaţia vitezei apei pe 

profil şi în secţiune şi debitele măsurate pe secţiuni) în PC 02. 
S-au efectuat profilele batimetrice a 4 secţiuni hidrometrice prezentate în Anexa 

9.  
Obs.: Punctul critic PC 01-1 este identic cu PC 02-1, iar punctul critic PC 01-5 este 

identic cu PC 02-5 (cf. ANEXA 1). In Anexa 9.1 sunt prezentate rezultatele măsurătorilor 
(variaţia vitezei apei pe profil şi în secţiune şi debitele măsurate pe secţiuni) în PC 02. 

Pentru PC 02 datele se regăsesc în anexa AR.6.2 respectiv în Raportul de Faza 
Preconstrucţie în Anexa 5.6.2. 

 
2.1.2.D.3 Morfologia malurilor  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare sunt prezentate în capitolul 
2.1.1.D.4. 

 

2.1.2.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 
 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea apei şi a sedimentelor, sunt 
identice cu cele prezentate la PC 01, în Tabelul 2.1.1.E.2. 

În tabelul 2.1.2.E.1 se prezintă numărul probelor de apă şi sedimente care au fost 
recoltate în această campanie: 

 

Tabelul 2.1.2.E.1. PROBE DE APĂ ŞI SEDIMENTE 

Punctul Critic 
(PC) cf. Anexa 1 

Probe de apă 
prelevate  

Probe de sedimente 
prelevate  

02 15 6 
 

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 cf. Anexelor 4.4 şi 
4.5.  

Ponderile în fracţiuni granulometrice la sedimente sunt prezentate în tabelul 
2.1.2.E.2 de mai jos: 

 

Tabelul 2.1.2.E.2. PROBE DE SEDIMENTE 

Nr. 
crt. 

PC 02 EPURAŞU 
% F1 

>2000μm 

% F2 
>1000 - 

<2000μm 

% F3 
>500 - 

<1000μm 

% F4 
>90 - 

<500μm 

% F5 
<90μm 

1.  SED02S05MSC04 4,2 3,85 2,7 83,4 5,85 

2.  SED02S05MDC04 32,4 13,8 8,2 40 5,6 

3.  SED02S06MSC04 2,2 2,6 2,1 90,8 2,3 

4.  SED02S06MDC04 27,7 7,8 5,7 51,8 7 

5.  SED02S07MSC04 2,5 3,2 4,8 86,9 2,6 

6.  SED02S07MDC04 24,2 13,9 8,9 31,6 21,4 
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2.1.2.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la fauna şi flora acvatică (cu excepţia 
ihtiofaunei) sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.2.F.1. 

 
Tabel. 2.1.2.F.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA FLOREI ŞI FAUNEI ACVATICE 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 
Continuarea efectuării analizelor în laborator a probelor de macronevertebrate 
bentonice,fitoplancton, macrofite şi zooplancton 

2. Completarea fişelor tip pentru evaluarea habitatului râurilor 

3. Calcul indici diversitate pentru macronevertebrate bentonice/elaborare bază de date 

4. Organizarea campaniei de prelevare probe de zooplancton 

5. Derularea campaniei de prelevări probe de zooplancton în perioada 26-29 iulie 2011 

6. Prelucrare statistică primară a rezultatelor de zooplancton 

7. Elaborare Raport pentru etapa de preconstrucţie – monitorizare Floră şi faună acvatică  

 
În tabelul 2.1.2.F.2 este prezentat numărul probelor de zooplancton prelevate în 

această campanie, din PC 02. 
 

Tabelul 2.1.1.F.2. PROBE DE ZOOPLANCTON 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator 

Secţiune Mal stâng Talveg Mal drept Proba medie 

Principal 02 

01* 0 0 0 0 

02 0 0 0 0 

03 1 1 1 1 

04 1 1 1 1 

05* 1 1 1 1 

TOTAL 9 3 

*Datorită suprapunerii, PC 01 - secţiunea 01 şi 05 cu PC02 - secţiunea 01 şi 05 
probele sunt identice şi sunt prezentate în fişele de prelevare la secţiunea din urmă 
amintită. 

 
Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. 

Probele prelevate au fost codificate şi etichetate conform instrucţiunilor de codificare. 
De asemenea, pentru fiecare probă a fost completat buletinul de prelevare. 

Datele privind probe, sedimente si bentos se gasesc in anexa AR.11. 
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2.1.2.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

 
Activităţile desfăşurate în acest punct critic se regasesc in tabelul de mai jos, 

pentru faza de monitorizare a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la migraţia 
sturionilor şi mrenei.  

 
Tabel. 2.1.1.F.is.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA MIGRAŢIEI STURIONILOR ŞI 

MRENEI 

Nr. 
crt 

ACTIVITĂŢI DESCRIERE 

1 
Analizarea necesarului de emiţătoare 
ultrasonice şi receptoare acustice submersibile 
pentru campania de toamnă 

Alegerea modelelor de emiţătoare ultrasonice şi 

receptoare acustice submersibile şi a necesarului 

pentru campania din toamna 2011 

2 
Corespondenţa cu firma SC ROCCAS ICCP SRL 
importator baterii MODEL TL-5930/F necesare 
staţiilor VR2W 

Stabilirea numărului de baterii necesare pentru 
staţiile VR2W 

3 
Analiza ofertelor pentru emiţătoarele 
ultrasonice şi receptoarelor acustice 
submersibile 

Obţinerea de oferte 

4 
Corespondenţa cu reprezentanţii SonTek în 
legatură cu oferta pentru sistemul ADP River 
Surveyor M9 

Analiza ofertei pentru sistemul ADP River Surveyor 
M9 

5 
Prelucrarea, analizarea şi interpretarea 
datelor din staţiile automate VR2W în urma 
campaniei de marcare din vară 

S-au observat adâncimile de deplasare a 
sturionilor marcaţi care au fost inregistraţi de 
staţiile automate 

6 
Vizualizarea naturii substratului în zonele de 
reproducere potenţiale 

S-a folosit camera DIDSON, pentru vizualizarea 
naturii fundului în potenţialele zone de 
reproducere, combinată cu sonda manuală Kynard 
şi prelevări de substrat cu ajutorul drăgii fluviale 
pentru fauna de fund. 

7 Pescuit ştiinţific la sturioni şi mreană 

S-a efectuat pescuit ştiinţific la sturioni şi mreană 
în trei puncte pe fiecare braţ lateral, conform 
caietului de sarcini, precum şi în toanele 
pescarilor comerciali care au contract de comodat 
cu Institutul. Locaţia toanelor este specificată în 
anexele AR 13 şi AR 14. 

8 Teste de urmărire sturioni cu camera Didson 
Au fost efectuate teste de înregistrare a 
imaginilor cu camera Didson, la Km 40 pe braţul 
Borcea şi la Km 9 pe braţul Bala. 

9 
Eşantionare faună bentonică zonă Braţ Bala şi 
Borcea 

Determinare compoziţie calitativă faună de 
nevertebrate bentonice 

10 
Realizarea de profile în punctele critice Bala și 
Caleia 

Realizarea de profile pentru evaluarea structurii 

sedimentelor și aglomerărilor de faună 

11 
Monitorizare activă a sturionilor în  punctele 
critice principale şi  secundare 

Verificarea prezenţei sturionilor marcaţi cu mărci 
ultrasonice în punctele critice principale şi 
secundare prin monitorizare activă cu staţia 
mobilă VR100 

12 Monitorizarea habitatelor râului 
Măsurători de teren pentru fiecare punct critic, 
într-o locaţie reprezentativă, pe o lungime 
standard de 500m.  
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De asemenea, localizarea transectelor s-a prezentat în Fig. 2.1.1.F.is.   
Volumul informaţional este complet acoperit, sistemul de monitorizare sturioni pe 

sectoarele punctelor critice 01, 02, 10 a fost controlat de un număr de 10 staţii 
submersibile şi au fost prezentate şi în rapoartele anterioare. 

Capturarea şi marcarea de sturioni şi mrene s-a realizat în lunile iunie-iulie 
(conform fişelor de captură din rapoartele lunare 2 şi 3) prin pescuit în câte 3 puncte pe 
fiecare braţ secundar, în Raportul 4 realizându-se prelucrarea, analizarea, interpretarea 
datelor şi monitorizarea activă a speciilor cu ajutorul staţiei mobile VR100. 

Deşi au fost organizate câte trei puncte de captură pe fiecare din braţele laterale 
din zonele PC 01 Bala, PC 02, Epuraşu şi PC 10 Caleia au fost capturate exemplare de 
sturioni doar în următoarele zone: în aval de PC 01 Bala (pe Borcea Km 18; km 45 – 48 şi 
km 55 – 57) şi respectiv în aval şi amonte de Caleia (pe Dunăre la Km 180,5 şi Km 200) 
(anexa AR 15). 

Deoarece migraţia mrenei a avut loc în lunile martie - aprilie, înainte de începerea 
lucrărilor de monitorizare din perioada de preconstrucţie, nu era justificată folosirea 
unor sisteme de telemetrie ultrasonică. S-a preferat utilizarea unor mărci Floy T-Barr 
Tag/Spaghetti şi folosirea ipotezei de lucru bazată pe marcare – recapturare. Informaţiile 
primite de la pescarii comerciali care au recuperat şi returnat o parte din mărcile 
Spaghetti folosite la marcarea mrenelor au dovedit faptul că peştii nu s-au deplasat în 
perioada de după marcare, rămânând în zonele în care staţionează de obicei şi anume 
cele cu substrat pietros – calcaros. Acestă metodă de marcare externă a fost adoptată 
deoarece perioada de migraţie locală a mrenei este înaintea reproducerii, deci în lunile 
martie – aprilie, înainte de începerea lucrărilor de monitorizare din perioada de 
preconstrucţie, nefiind justificată folosirea unor sisteme de telemetrie ultrasonică. 
Mărcile emiţătoare ultrasonice se vor achiziţiona în semestrul 2 / 2011 şi vor fi utilizate 
pentru mreană în perioada de primăvară 2012. 

 
 

2.1.2.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

 
Activităţile desfăşurate în acest punct critic sunt identice cu cele prezentate la 

PC01, în Tabelul 2.1.1.F.is.1, pentru faza de monitorizare a stării de referinţă 
(preconstrucţie) privitoare la alte specii de peşti.  

 
2.1.2.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

Activităţile desfăşurate în acest punct critic sunt identice cu cele prezentate la 
PC01.Tabelul 2.1.1.G.1 prezintă sintetic activităţile derulate în această perioadă, pentru 
faza de monitorizare a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la flora şi fauna 
terestră.  
 
2.1.2.G.1. Avifauna 

 
Conform caietului de sarcini în această perioadă de raportare nu s-au efectuat 

activităţi de monitorizare.  
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2.1.2.H. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de intervenţie 
în caz de poluare accidentală 
 

Aceasta s-a efectuat prin continuarea activităţilor descrise în Raportul lunar 
anterior respectiv prin organizarea şi derularea a două deplasări de teren prin care s-au 
urmărit, în esenţă stadiul de organizare de şantier pentru lucrările hidrotehnice 
prevăzute a fi demarate după 15 august 2011.  

Nu s-au identificat nereguli privitoare la măsurile de protecţia mediului. 
Locaţiile şantierelor (imagini satelitare) sunt prezentate în Anexa 7. 

 

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, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea aerului, sunt prezentate 
sintetic în Tabelul 2.1.3.A.1: 

 
 
 

Tabelul 2.1.3.A.1. OBIECTIV SPECIFIC - MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1. Organizarea campaniei de măsurători   

2. Derulare campanie de măsurători privind calitatea aerului (26 - 29 iulie 2011) 

3. Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru probele prelevate  

4. Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

 
În tabelul 2.1.3.A.2. este prezentat numărul măsurătorilor “in situ” efectuate în 

această perioadă de raportare.  
 

Tabelul 2.1.3.A.2. REPARTIŢIE PROBE DE AER 

Punctul Critic Nr. de măsurători 

PC 10 2 

 
Fiecărui punct de prelevare i-au fost stabilite coordonatele geografice.  
Măsurătorile au fost codificate conform instrucţiunilor de codificare. De asemenea, 

pentru fiecare probă/măsurătoare s-a completat buletinul de prelevare cf. Anexei 4.1.  
 În Anexa 2 se regăsesc sursele de poluare a aerului în acest punct critic. 
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2.1.3.B. Monitorizarea zgomotului 

Activităţile derulate în aceasta perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la monitorizarea nivelului de zgomot, în 
acest punct critic sunt identice cu cele prezentate la PC01, în Tabelul 2.1.1.B.1. 

În această campanie de monitorizare a zgomotului au fost realizate măsurători 
conform tabelului 2.1.3.B.1, de mai jos: 

 
Tabelul 2.1.3.B.1. MONITORIZAREA NIVELULUI DE ZGOMOT 

Tipul Punctului 
Critic 

Punct Critic 
(PC) cf. Anexa 1 

Nr. de măsurători 

trafic naval zero trafic naval intens 

Principal 10 35 4 

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

fiecare punct de măsurare s-a completat buletinul de prelevare, conform Anexei 4.2. 
 

2.1.3.C. Monitorizarea calităţii solului  
 

In această perioadă nu s-au efectuat prelevări de probe de sol. 
 
2.1.3.D. Monitorizarea hidromorfologică  
 

Activităţile derulate în aceasta perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
hidromorfologică a stării de referinţă (preconstrucţie) în acest punct critic, sunt 
prezentate sintetic în Tabelul 2.1.3.D.1: 

 
Tabel. 2.1.3.D.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA HIDROMORFOLOGICĂ 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Monitorizarea continuă a nivelului apei în staţiile hidrometrice fixe 

2.  Măsurători batimetrice single-beam (Anexa 5.9; Anexa AR4) 

3.  Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

4.  
Preluarea şi procesarea primară a măsurătorilor de debit şi nivel din staţia 
hidrometrică din acest PC (16.07.2011- 15.08.2011) 

5.  
Măsuratori topografice a malurilor în vederea prelungirii profilelor transversale 
(Anexa AR 16) 

 
În Tabelul 2.1.3.D.2. sunt prezentate coordonatele secţiunilor de interes: 
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Tabelul 2.1.3.D.2. POZIŢIONARE STAŢII MONITORIZARE CONTINUĂ PENTRU NIVEL 

Conform Caietului de Sarcini Realizate 

Nr. 
crt. 

Punct 
critic 

Stereo X Stereo Y Km pe Dunăre 
Nr. 
crt. 

Punct 
critic 

Stereo X Stereo Y Km pe Dunăre 

1 PC10 728433 401163 
9+600 

(Braţul Caleia) 
1 - - - - 

2 PC10 730163 401375 194+600 2 - - - - 

3 PC10 732454 409657 186 3 PC10 731241 414407 180+800 

 

2.1.3.D.1. Măsurători cvasicontinue de turbiditate a apei 

 Nu s-au efectuat astfel de măsurători din cauza întârzierii achiziţiei şi montării 
senzorilor de turbiditate (v. Cap. 2.1.1.D.1.1).  
 Profilele batimetrice cu datele de turbiditate s-au prezentat în Anexa 9.  

Volumul informaţional referitor la baza de date privind măsurătorile turbidităţii în 
cele 5 locaţii pe lună se găseşte în Anexa AR.6.3 şi în Raport faza Preconstrucţie în Anexa 
5.6.3. 

Baza de date reprezentând cele 5 locaţii pe lună este prezentată în Anexa R.10. 
 Utilizând datele de nivel şi debit înregistrate în perioada 16.07.2011 – 15.08.2011 
în staţiile hidrometrice din PC 10, după cum urmează: staţia 10-Chişcani, s-a construit 
cheia limnimetrică (fig. 2.1.3.D.1), care a fost modelată printr-o ecuaţie de regresie 
logaritmică, caracterizată printr-un coeficient de corelaţie foarte apropiat de valoarea 1. 

Cheia limnimetrica - PC10 - Statia 10  Chiscani

 16.07.2011 - 15.08.2011
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Figura 2.1.3.D.1. Cheia limnimetrică PC 10 – Staţia 10 – Chişcani 



 
 
 
 

 

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 I                                                                                                                RAPORT LUNAR NR. 4: 16 Iulie – 15 August 2011 

 

Consortium of INCDPM Bucharest 
 

33 

 

 
2.1.3.D.2. Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

 
S-au efectuat măsurători pe 2 secţiuni hidrometrice prezentate în Anexa 9.  
In Anexa 9.1 sunt prezentate rezultatele măsurătorilor (variaţia vitezei apei pe 

profil şi în secţiune şi debitele măsurate pe secţiuni) în PC 10. 
Pentru PC 10 datele se regăsesc în Anexa AR.6.2 respectiv în Raportul de Faza 

Preconstrucţie Anexa 5.6.2. 
 

2.1.3.D.3. Morfologia malurilor  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare sunt prezentate în capitolul 
2.1.1.D.4. 

 
 
2.1.3.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 

Activităţile derulate în aceasta perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea apei şi a sedimentelor, în 
acest punct critic sunt identice cu cele prezentate la PC01 (Tabelul 2.1.1.E.1.). 

În această campanie de prelevare a probelor de apă şi sedimente au fost recoltate 
conform tabelului 2.1.3.E.1: 

 
 

Tabelul 2.1.3.E.1. PROBE DE APĂ ŞI SEDIMENTE 

Punctul Critic 
(PC) cf. Anexa 1 

Probe de apă 
prelevate 

Probe de sediment 
prelevate 

10 15 6 

 
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 buletinul de prelevare cf. 
Anexei 4.4 şi 4.5.  

Ponderile în fracţiuni granulometrice la sedimente sunt prezentate în tabelul 
2.1.1.E.2 de mai jos: 

 

Tabelul 2.1.1.E.2. PROBE DE SEDIMENTE (Granulometrie) 

Nr. 
crt
. 

Punct Critic 10 
Bratul Caleia 

% F1 
>2000μm 

% F2 
>1000 - 

<2000μm 

% F3 
>500 - 

<1000μm 

% F4 
>90 - 

<500μm 

% F5 
<90μm 

1.  SED10S19MSC04 16,9 7,6 4,4 50,8 20,3 

2.  SED10S19MDC04 25,4 12,6 6,7 41,5 13,8 

3.  SED10S18MSC04 12,7 6,1 3,7 68,2 9,3 

4.  SED10S18MDC04 19,7 8,5 4,6 50,4 16,8 

5.  SED10S20MSC04 5,1 3,9 3,1 71 16,9 

6.  SED10S20MDC04 2,1 5,6 5,4 79,9 7,0 
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2.1.3.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la fauna şi flora acvatică (cu excepţia 
ihtiofaunei) sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.3.F.1: 

 
Tabel. 2.1.3.F.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA FLOREI ŞI FAUNEI ACVATICE 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. 
Continuarea efectuării analizelor în laborator a probelor de macronevertebrate 
bentonice,fitoplancton, macrofite şi zooplancton 

2. Completarea fişelor tip pentru evaluarea habitatului râurilor 

3. Calcul indici diversitate pentru macronevertebrate bentonice/elaborare bază de date 

4. Organizarea campaniei de prelevare probe de zooplancton 

5. Derularea campaniei de prelevări probe de zooplancton în perioada 26-29 iulie 2011 

6. Prelucrare statistică primară a rezultatelor de zooplancton 

7. Elaborare Raport pentru etapa de preconstrucţie – monitorizare Floră şi faună acvatică  

 
În tabelul 2.1.3.F.2 este prezentat numărul probelor de zooplancton prelevate în 

această campanie, din PC 10. 
 

Tabelul 2.1.1.F.2. PROBE DE ZOOPLANCTON 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator 

Secţiune Mal stâng Talveg Mal drept Proba medie 

Principal 10 

01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 

03 1 1 1 1 

TOTAL 9 3 

 
Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. 

Probele prelevate au fost codificate şi etichetate conform instrucţiunilor de codificare. 
De asemenea, pentru fiecare probă a fost completat buletinul de prelevare. 

Datele privind probe, sedimente, bentos se gasesc in anexa AR.11. 
 
 

2.1.3.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

 
Activităţile desfăşurate în acest punct critic se regasesc in tabelul de mai jos, 

pentru faza de monitorizare a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la migraţia 
sturionilor şi mrenei.  
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Tabel. 2.1.1.F.is.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA MIGRAŢIEI STURIONILOR 
ŞI MRENEI 

Nr. 
crt 

ACTIVITĂŢI DESCRIERE 

1.  
Analizarea necesarului de emiţătoare 
ultrasonice şi receptoare acustice 
submersibile pentru campania de toamnă 

Alegerea modelelor de emiţătoare 

ultrasonice şi receptoare acustice 

submersibile şi a necesarului pentru 

campania din toamna 2011 

2.  

Corespondenţa cu firma SC ROCCAS ICCP 
SRL importator baterii MODEL TL-5930/F 
necesare staţiilor VR2W 

Stabilirea numărului de baterii necesare 
pentru staţiile VR2W 

3.  

Analiza ofertelor pentru emiţătoarele 
ultrasonice şi receptoarelor acustice 
submersibile 

Obţinerea de oferte 

4. 4 

Corespondenţa cu reprezentanţii SonTek 
în legatură cu oferta pentru sistemul ADP 
River Surveyor M9 

Analiza ofertei pentru sistemul ADP River 
Surveyor M9 

5.  

Prelucrarea, analizarea şi interpretarea 
datelor din staţiile automate VR2W în 
urma campaniei de marcare din vară 

S-au observat adâncimile de deplasare a 
sturionilor marcaţi care au fost inregistraţi de 
staţiile automate 

6.  
Vizualizarea naturii substratului în zonele 
de reproducere potenţiale 

S-a folosit camera DIDSON, pentru 
vizualizarea naturii fundului în potenţialele 
zone de reproducere, combinată cu sonda 
manuală Kynard şi prelevări de substrat cu 
ajutorul drăgii fluviale pentru fauna de fund. 

7.  Pescuit ştiinţific la sturioni şi mreană 

s-a efectuat pescuit ştiinţific la sturioni şi 
mreană în trei puncte pe fiecare braţ lateral, 
conform caietului de sarcini, precum şi în 
toanele pescarilor comerciali care au 
contract de comodat cu Institutul. Locaţia 
toanelor este specificată în anexele AR 13 şi 
AR 14. 

8.  
Teste de urmărire sturioni cu camera 
Didson 

Au fost efectuate teste de înregistrare a 
imaginilor cu camera Didson, la Km 40 pe 
braţul Borcea şi la Km 9 pe braţul Bala. 

9.  
Realizarea de profile în punctele critice 

Bala și Caleia 

Realizarea de profile pentru evaluarea 

structurii sedimentelor și aglomerărilor de 
faună 

10.  
Monitorizare activă a sturionilor în  
punctele critice principale şi  secundare 

Verificarea prezenţei sturionilor marcaţi cu 
mărci ultrasonice în punctele critice 
principale şi secundare prin monitorizare 
activă cu staţia mobilă VR100 

11.  Monitorizarea habitatelor râului 
Măsurători de teren pentru fiecare punct 
critic, într-o locaţie reprezentativă, pe o 
lungime standard de 500 m.  

 
De asemenea, localizarea transectelor s-a prezentat în Fig. 2.1.1.F.is.  
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Volumul informational este complet acoperit, sistemul de monitorizare sturioni pe 
sectoarele punctelor critice 01, 02, 10 a fost controlat de un număr de 10 staţii 
submersibile şi au fost prezentate şi în rapoartele anterioare. 

Capturarea şi marcarea de sturioni şi mrene s-a realizat în lunile iunie-iulie 
(conform fişelor de captura din rapoartele lunare 2 şi 3) prin pescuit în câte 3 puncte pe 
fiecare braţ secundar, în Raportul 4 realizându-se prelucrarea, analizarea, interpretarea 
datelor şi monitorizarea activă a speciilor cu ajutorul staţiei mobile VR100. 

Deşi au fost organizate câte trei puncte de captură pe fiecare din braţele laterale 
din zonele PC 01 Bala, PC 02, Epuraşu şi PC 10 Caleia au fost capturate exemplare de 
sturioni doar în următoarele zone: în aval de PC 01 Bala (pe Borcea Km 18; km 45 – 48 şi 
km 55 – 57) şi respectiv în aval şi amonte de Caleia, (pe Dunăre la Km 180,5 şi Km 200). 
(anexa AR 15). 

Deoarece migraţia mrenei a avut loc în lunile martie - aprilie, înainte de începerea 
lucrărilor de monitorizare din perioada de preconstrucţie, nu era  justificată folosirea 
unor sisteme de telemetrie ultrasonică. S-a preferat utilizarea unor mărci Floy T-Barr 
Tag/Spaghetti şi folosirea ipotezei de lucru bazată pe marcare – recapturare. Informaţiile 
primite de la pescarii comerciali care au recuperat şi returnat o parte din mărcile 
Spaghetti folosite la marcarea mrenelor au dovedit faptul că peştii nu s-au deplasat în 
perioada de după marcare rămânând în zonele în care staţionează de obicei, şi anume 
cele cu substrat pietros – calcaros. Acestă metodă de marcare externă a fost adoptată 
deoarece perioada de migraţie locală a mrenei este înaintea reproducerii, deci în lunile 
martie – aprilie, înainte de începerea lucrărilor de monitorizare din perioada de 
preconstrucţie, nefiind justificată folosirea unor sisteme de telemetrie ultrasonică. 
Mărcile emiţătoare ultrasonice se vor achiziţiona în semestrul 2 / 2011 şi vor fi utilizate 
pentru mreană în perioada de primăvară 2012. 

 
 
2.1.3.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

 
În acest punct critic, pentru perioada raportată nu s-a efectuat monitorizarea altor 

specii de peşti. 
 
2.1.3.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

Activităţile desfăşurate în acest punct critic sunt identice cu cele prezentate la 
PC01, în Tabelul 2.1.1.G, pentru faza de monitorizare a stării de referinţă 
(preconstrucţie) privitoare la flora şi fauna terestră.  

 
2.1.3.G.1. Avifauna 

 
În această perioadă de raportare nu s-au efectuat activităţi de monitorizare. 
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2.1.3.H. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de intervenţie 
în caz de poluare accidentală 
 

Aceasta s-a efectuat prin continuarea activităţilor descrise în Raportul lunar 
anterior respectiv prin organizarea şi derularea a două deplasări de teren prin care s-au 
urmărit, în esenţă stadiul de organizare de şantier pentru lucrările hidrotehnice 
prevăzute a fi demarate după 15 august 2011.  

Nu s-au identificat nereguli privitoare la măsurile de protecţia mediului. 
Locaţiile şantierelor (imagini satelitare) sunt prezentate în Anexa 7. 
 

2.1.4. Monitorizarea în Punctele Critice 03÷09  

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

2.1.4.1.A. Monitorizarea calităţii aerului 

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea aerului, sunt prezentate 
sintetic în Tabelul 2.1.4.1.A.1: 

 
Tabelul 2.1.4.1.A.1. OBIECTIV SPECIFIC - MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru probele prelevate  

2.  Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

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

2.1.4.1.B. Monitorizarea zgomotului 

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la nivelul zgomotului, sunt prezentate 
sintetic în Tabelul 2.1.4.1.B.1: 

 
Tabelul 2.1.4.1.B.1. OBIECTIV SPECIFIC - MONITORIZARE NIVEL ZGOMOT 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

 
În perioada raportată nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot.  
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2.1.4.1.C. Monitorizarea calităţii solului  

 Activităţile derulate în aceasta perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea solului, raportate la fiecare 
punct critic sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.1.C.1, de mai jos: 

 
Tabelul 2.1.4.1.C.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  
Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru caracterizarea fizico-chimică 
a solurilor 

2.  
Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru caracterizarea fizico- 
mecanică a solurilor 

3.  Prelucrarea rezultatelor analizelor de laborator 

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

 
2.1.4.1.D. Monitorizarea hidromorfologică  

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

hidromorfologică a stării de referinţă (preconstrucţie) în acest punct critic sunt 
prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.1.D.1: 

 
Tabelul 2.1.4.1.D.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA HIDROMORFOLOGICĂ 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

6.  Monitorizarea cvasicontinuă a nivelului apei în staţiile hidrometrice fixe 

7.  Măsurători batimetrice single-beam (Anexa 5.9; Anexa AR4) 

8.  Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

9.  
Preluarea şi procesarea primară a măsurătorilor de debit şi nivel din staţia 
hidrometrică din acest PC (16.07.2011- 15.08.2011) 

 
Pe baza volumului informaţional dobândit precum şi din rezultatele obţinute din 

măsurători cvasicontinue s-a stabilit că este necesară optimizarea şi eficientizarea 
alegerii amplasamentelor secţiunilor de interes. 

 
2.1.4.1.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 

 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea apei şi a sedimentelor, 
raportate la fiecare punct critic sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.1.E.1, de mai 
jos: 
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Tabelul 2.1.4.1.E.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI ŞI A 
SEDIMENTELOR 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  Prelucrarea preliminară a rezultatelor obţinute 

2.  Prelucrare şi interpretare date istorice (cadru de bază) JDS1 – JDS2 

 
În perioada 16 Iulie – 15 august 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, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la fauna şi flora acvatică (cu excepţia 
ihtiofaunei), sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.1.F.1: 
 
 

Tabel. 2.1.4.1.F.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA FLOREI ŞI FAUNEI ACVATICE 

Nr. 
Crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Continuarea efectuării analizelor în laborator a probelor de macronevertebrate acvatice 

2. Completarea fişelor tip pentru evaluarea habitatului râurilor 

3. Organizarea campaniei de prelevare probe de fitoplancton, zooplancton şi macrofite 

4. 
Derularea campaniei de prelevări probe de fitoplancton, zooplancton şi macrofite în 
perioada 26-29 iulie 2011 

5. 
Efectuarea analizelor în laborator a probelor de fitoplancton, zooplancton şi macrofite 
prelevate 

6. Calcul indici diversitate pentru macronevertebrate bentonice/elaborare bază de date 

7. Prelucrare statistică primară a rezultatelor 

8. Elaborare Raport pentru etapa de preconstrucţie – monitorizare Floră şi faună acvatică  
 

În aceasta campanie, din PC 03 au fost prelevate probe de fitoplancton pentru 
analiza cantitativă si calitativă, acestea sunt prezentate în tabelul 2.1.4.1.F.2. 

 

Tabelul 2.1.4.1.F.2. PROBE DE FITOPLANCTON 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct 
Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator  

Analiza calitativă Analiza cantitativă 

Secţiun
e 

Mal 
stâng 

Talveg 
Mal 

drept 
Proba 
Medie 

Secţiun
e 

Mal 
stâng 

Talveg 
Mal 

drept 

Proba 
Medie 

Secundar 03 

03A 
01 1 1 1 1 01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 02 1 1 1 1 

03B 
01 1 1 1 1 01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 02 1 1 1 1 

TOTAL  12 4 12 4 
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Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. Probele 

prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare, au fost 
completate fişele de prelevare (Anexa 6.4.6). 

În aceasta campanie, din PC 03 au fost prelevate probe de macrofite acvatice, 
numărul acestora fiind prezentat în tabelul 2.1.4.1.F.3: 

 
Tabelul 2.1.4.1.F.3. PROBE MACROFITE ACVATICE  

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct 
Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator  

Analiza calitativă şi cantitativă 

Secţiune Mal stâng Mal drept 

Principal 03 

03A 
01 1 1 

02 1 1 

03B 
01 1 1 

02 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, 
au fost completate fişele de prelevare . 

În aceasta campanie, din PC 03 au fost prelevate probe de zooplancton pentru 
analiza cantitativă şi calitativă, acestea sunt prezentate în tabelul 2.1.4.1.F.4. 

 
Tabelul 2.1.4.1.F.4. PROBE DE ZOOPLANCTON 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct 
Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator 

Secţiune Mal stâng Talveg Mal drept Proba medie 

Principal 
03 

03A 
01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 

03B 01 1 1 1 1 

  02 1 1 1 1 

TOTAL 12 4 

 
Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. 

Probele prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare, 
au fost completate fişele de prelevare. 

Datele privind probe, sedimente şi bentos se găsesc în Anexa AR.11. 
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2.1.4.1.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

 
Activităţile desfăşurate în punctele critice 03A, 03B, 04A, 04B, 07 se regăsesc 

prezentate în tabelul de mai jos 
 

Tabel. 2.1.1.F.is.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA MIGRAŢIEI STURIONILOR ŞI 
MRENEI 

Nr. 
crt 

ACTIVITĂŢI DESCRIERE 

1.  
Monitorizare activă a sturionilor în 
punctele critice principale şi 
secundare 

Verificarea prezenţei sturionilor marcaţi 
cu mărci ultrasonice în punctele critice 
principale şi secundare prin monitorizare 
activă cu staţia mobilă VR100 

2.  Monitorizarea habitatelor râului 
Măsurători de teren pentru fiecare punct 
critic, într-o locaţie reprezentativă, pe o 
lungime standard de 500m.  

 
 
2.1.4.1.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

 
Nu s-au efectuat activităţi de acest gen în acest punct critic.  
 

2.1.4.1.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la fauna şi flora terestra, sunt identice cu 
cele prezentate sintetic la PC 01 în Tabelul 2.1.1.G.1. 

 
2.1.4.1.G.1. Avifauna 

 
În perioada 16 iulie - 15 august nu s-au efectuat activităţi de monitorizare în teren 

a păsărilor.  
 

2.1.4.1.H. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de intervenţie în 
caz de poluare accidentală 

 
În această etapă nu s-au efectuat activităţi de monitorizare a activităţilor 

şantierului şi a respectării planului de intervenţie în caz de poluare accidentală în acest 
punct critic (PC 03). 
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2.1.4.2. Monitorizarea în PC 04/Ceacâru/Fermecatu 
 

2.1.4.2.A. Monitorizarea calităţii aerului 

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea aerului, sunt prezentate 
sintetic în Tabelul 2.1.4.2.A.1: 

 
Tabelul 2.1.4.2.A.1. OBIECTIV SPECIFIC - MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru probele prelevate  

2.  Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

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

2.1.4.2.B. Monitorizarea nivelului de zgomot 

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la nivelul zgomotului, sunt prezentate 
sintetic în Tabelul 2.1.4.2.B.1: 

 

Tabelul 2.1.4.2.B.1. OBIECTIV SPECIFIC - MONITORIZARE NIVEL ZGOMOT 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

 
În perioada raportată nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot. 
 

2.1.4.2.C. Monitorizarea calităţii solului  

 
Activităţile derulate în aceasta perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea solului, raportate la fiecare 
punct critic sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.2.C.1, de mai jos: 
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Tabelul 2.1.4.2.C.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

4.  
Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru caracterizarea fizico-chimică 
a solurilor 

5.  
Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru caracterizarea fizico- 
mecanică a solurilor 

6.  Prelucrarea rezultatelor analizelor de laborator 

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

2.1.4.2.D. Monitorizarea hidromorfologică  

 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

hidromorfologică a stării de referinţă (preconstrucţie) în acest punct critic sunt 
prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.2.D.1: 

 
Tabelul 2.1.4.2.D.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA HIDROMORFOLOGICĂ 

 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Monitorizarea cvasicontinuă a nivelului apei în staţiile hidrometrice fixe 

2.  Măsurători batimetrice single-beam (Anexa 5.9; Anexa AR4) 

3.  Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

4.  
Preluarea şi procesarea primară a măsurătorilor de debit şi nivel din staţia 
hidrometrică din acest PC (16.07.2011- 15.08.2011) 

 
 

2.1.4.2.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 

 

Activităţile derulate în aceasta perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea apei şi a sedimentelor, 
raportate la punctul critic PC 04 sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.2.E.1, de mai 
jos: 

 
Tabelul 2.1.4.2.E.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI ŞI A 

SEDIMENTELOR 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  Prelucrarea preliminară a rezultatelor obţinute 

2.  Prelucrare şi interpretare date istorice (cadru de bază) JDS1 – JDS2 
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În perioada raportată 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, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la fauna şi flora acvatică (cu excepţia 
ihtiofaunei), raportate la punct critic PC 04, sunt prezentate sintetic în Tabelul 
2.1.4.2.F.1: 

 
Tabel. 2.1.4.2.F.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA FLOREI ŞI FAUNEI ACVATICE 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Continuarea efectuării analizelor în laborator a probelor de macronevertebrate acvatice 

2. Completarea fişelor tip pentru evaluarea habitatului râurilor 

3. Organizarea campaniei de prelevare probe de fitoplancton, zooplancton şi macrofite 

4. 
Derularea campaniei de prelevări probe de fitoplancton, zooplancton şi macrofite în 
perioada 26-29 iulie 2011 

5. 
Efectuarea analizelor în laborator a probelor de fitoplancton, zooplancton şi macrofite 
prelevate 

6. Calcul indici diversitate pentru macronevertebrate bentonice/elaborare bază de date 

7. Prelucrare statistică primară a rezultatelor 

8. Elaborare Raport pentru etapa de preconstrucţie – monitorizare Floră şi faună acvatică  

 
În tabelul 2.1.4.2.F.2 este prezentat numărul de probe de fitoplancton pentru 

analiza cantitativă şi calitativă, prelevate în această campanie din PC 04. 
 

Tabelul 2.1.4.2.F.2. PROBE DE FITOPLANCTON 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct 
Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator  

Analiza calitativă Analiza cantitativă 

Secţiune 
Mal 

stâng 
Talveg 

Mal 
drept 

Proba 
Medie 

Secţiune 
Mal 

stâng 
Talveg 

Mal 
drept 

Proba 
Medie 

Secundar 04 

04A 
01 1 1 1 1 01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 02 1 1 1 1 

04B 
01 1 1 1 1 01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 02 1 1 1 1 

TOTAL  12 4 12 4 

 
Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. 

Probele prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare, 
au fost completate fişele de prelevare. 
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În tabelul 2.1.4.1.F.3 este prezentat numărul de probe prelevate în aceasta 
campanie, din PC 04 pentru analiza macrofitelor acvatice. 

 
Tabelul 2.1.4.2.F.3. PROBE MACROFITE ACVATICE 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct 
Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator  

Analiza calitativă şi cantitativă 

Secţiune Mal stâng Mal drept 

Secundar 04 

04A 
01 1 1 

02 1 1 

04B 
01 1 1 

02 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, 
au fost completate fişele de prelevare (Anexa 6.4.6). 

În aceasta campanie, din PC 04 au fost prelevate probe de zooplancton pentru 
analiza cantitativă şi calitativă, numărul acestora fiind prezentate în tabelul 2.1.4.2.F.4: 

 
Tabelul 2.1.4.2.F.4. PROBE DE ZOOPLANCTON 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct 
Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator 

Secţiune Mal stâng Talveg Mal drept Proba medie 

Secundar 04 

04A 
01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 

04B 
01 1 1 1 1 

02 1 1 1 1 

TOTAL 12 4 

 
Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. 

Probele prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare, 
au fost completate fişele de prelevare. 
 Datele privind probe, sedimente si bentos se gasesc in anexa AR.11. 
 
2.1.4.2.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

 
In perioada raportată nu s-au efectuat activităţi de acest gen, în acest punct critic. 

 
2.1.4.2.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

 
Nu s-au efectuat activităţi de acest gen în acest punct critic.  



 
 
 
 

 

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 I                                                                                                                RAPORT LUNAR NR. 4: 16 Iulie – 15 August 2011 

 

Consortium of INCDPM Bucharest 
 

46 

 

 
2.1.4.2.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

 
Activităţile în acest PC sunt identice cu cele prezentate în Tabelul 2.1.1.G.1, 

pentru faza de monitorizare a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la flora şi 
fauna terestră, în acest punct critic.  
 
2.1.4.2.G.1. Avifauna 

În aceasta etapa nu s-au efectuat monitorizări în teren în acest punct critic 
 

2.1.4.2.H. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de intervenţie în 
caz de poluare accidentală 

 
În această etapă nu s-au efectuat activităţi de monitorizare a activităţilor 

şantierului şi a respectării planului de intervenţie în caz de poluare accidentală în acest 
punct critic (PC 04). 

2.1.4.3. Monitorizarea în PC 07/Fasolele 

 
2.1.4.3.A. Monitorizarea calităţii aerului 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea aerului, sunt prezentate 
sintetic în Tabelul 2.1.4.3.A.1: 

 
Tabelul 2.1.4.3.A.1. OBIECTIV SPECIFIC - MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru probele prelevate  

2.  Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

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

2.1.4.3.B. Monitorizarea nivelului de zgomot 
Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 

a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la nivelul zgomotului, sunt prezentate 
sintetic în Tabelul 2.1.4.3.B.1: 
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Tabelul 2.1.4.3.B.1. OBIECTIV SPECIFIC - MONITORIZAREA NIVEL ZGOMOT 

Nr. crt. Activităţi 

1.  Prelucrarea statistică preliminară a datelor măsurate în teren 

 
În perioada raportată nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot. 

 
2.1.4.3.C. Monitorizarea calităţii solului  

Activităţile derulate în aceasta perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea solului, raportate la acest 
punct critic sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.3.C.1, de mai jos: 

 
Tabelul 2.1.4.3.C.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

1.  
Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru caracterizarea fizico-chimică 
a solurilor 

2.  
Continuarea efectuării analizelor de laborator pentru caracterizarea fizico- 
mecanică a solurilor 

3.  Prelucrarea rezultatelor analizelor de laborator 

 
În perioada raportată nu s-au efectuat prelevări de probe. 
 
2.1.4.3.D. Monitorizarea hidromorfologică  

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
hidromorfologică a stării de referinţă (preconstrucţie) în acest punct critic sunt 
prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.2.D.1: 

 
Tabelul 2.1.4.2.D.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA HIDROMORFOLOGICĂ 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1.  Monitorizarea cvasicontinuă a nivelului apei în staţiile hidrometrice fixe 

2.  Măsurători batimetrice single-beam (Anexa 5.9; Anexa AR4) 

3.  Măsurători ale debitelor şi vitezelor de curgere a apei 

4.  
Preluarea şi procesarea primară a măsurătorilor de debit şi nivel din staţia 
hidrometrică din acest PC (16.07.2011- 15.08.2011) 
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2.1.4.3.E. Monitorizarea calităţii apei şi a sedimentelor 
 

Activităţile derulate în aceasta perioada de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la calitatea apei şi a sedimentelor, 
raportate acest punct critic sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.3.E.1. 
 
 

Tabelul 2.1.4.3.E.1. OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI ŞI A SEDIMENTELOR 

Nr. 
crt. 

Activităţi 

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

2.  
Continuarea efectuării analizelor fizico-chimice de laborator pentru probele de 
sediment 

3.  Prelucrarea preliminară a rezultatelor obţinute 

4.  Prelucrare şi interpretare date istorice (cadru de bază) JDS1 – JDS2 

 
În aceasta perioada de raportare nu s-au efectuat prelevări de probe de apă şi 

sedimente în acest punct critic. 
 
 

2.1.4.3.F. Monitorizarea florei şi faunei acvatice  
 

Activităţile derulate în această perioadă de raportare, pentru faza de monitorizare 
a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la fauna şi flora acvatică (cu excepţia 
ihtiofaunei), în acest punct critic, sunt prezentate sintetic în Tabelul 2.1.4.3.F.1: 

 
Tabelul 2.1.4.3.F.1 OBIECTIV SPECIFIC: MONITORIZAREA FLOREI ŞI FAUNEI ACVATICE 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

1. Continuarea efectuării analizelor în laborator a probelor de macronevertebrate acvatice 

2. Completarea fişelor tip pentru evaluarea habitatului râurilor 

3. Organizarea campaniei de prelevare probe de fitoplancton 

4. Derularea campaniei de prelevări probe de fitoplancton în perioada 26-29 iulie 2011 

5. Efectuarea analizelor în laborator a probelor de fitoplancton prelevate 

6. Calcul indici diversitate pentru zooplancton/elaborare bază de date 

7. Prelucrare statistică primară a rezultatelor – fitoplancton, macrofite, zooplancton 

8. 
Elaborare Raport pentru etapa de preconstrucţie – monitorizare Floră şi faună acvatică  
(macronevertebrate acvatice şi zooplancton) 

 
În tabelul 2.1.4.3.F.2 este prezentat numărul de probe de fitoplancton pentru 

analiza cantitativă şi calitativă, prelevate în această campanie din PC 07. 
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Tabelul 2.1.4.3.F.2. PROBE DE FITOPLANCTON 

Tipul 
PunctuluiCritic 

Punct 
Critic 
(PC) 

Probe prelevate pentru analiză în laborator  

Analiza calitativă Analiza cantitativă 

Secţiune 
Mal 

stâng 
Talveg 

Mal 
drept 

Proba 
Medie 

Secţiun
e 

Mal 
stâng 

Talveg 
Mal 

drept 

Proba 
Medie 

Secundar 07 01 1 1 1 1 01 1 1 1 1 

TOTAL  3 1 3 1 

 
Pentru fiecare punct de prelevare au fost stabilite coordonatele geografice. 

Probele prelevate au fost etichetate conform instrucţiunilor de codificare şi etichetare, 
au fost completate fişele de prelevare (Anexa 6.4.6). 
 Datele privind probe, sedimente si bentos se gasesc in anexa AR.11. 
 
2.1.4.3.F.is. Monitorizarea migraţiei sturionilor şi mrenei 

 
In perioada de raportare nu s-au efectuat activităţi de acest gen, în acest punct 

critic. 
 
2.1.4.3.F.i. Monitorizarea altor specii de peşti 

 
Nu s-au efectuat activităţi de acest gen în acest punct critic.  

 
2.1.4.3.G. Monitorizarea florei şi faunei terestre 

 
Activitatile desfasurate în acest punct critic sunt identice cu cele din Tabelul 

2.1.1.G.1 care a prezentat sintetic activităţile derulate în această perioadă, pentru faza 
de monitorizare a stării de referinţă (preconstrucţie) privitoare la flora şi fauna terestră.  

 
2.1.4.3.G.1. Avifauna 

 
În perioada 16 iulie - 15 august nu s-au efectuat activităţi de monitorizare în teren, 

în acest punct critic. 
 

2.1.4.3.H. Monitorizarea activităţilor şantierului şi a respectării planului de intervenţie în 
caz de poluare accidentală 

 
În această etapă nu s-au efectuat activităţi de monitorizare a activităţilor 

şantierului şi a respectării planului de intervenţie în caz de poluare accidentală în acest 
punct critic (PC 07). 
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2.2. Stadiu modelare numerică 3D 

 
Metodologie 

Obiectivele fazei de preconstrucţie în ceea ce priveşte modelarea numerică au fost 
atinse în totalitate şi anume: 

 analiza volumului informaţional iniţial existent referitor la modelarea 3D a 
Dunării pe sectorul de interes al proiectului 

 realizarea campaniei de măsurători batimetrice cu tehnica complementare – 
2D (single-beam) 

 realizarea de măsurători hidrometrice periodice, la diferite cote ale Dunării, 
privind debitul şi viteza apei, prin măsurători utilizând tehnica 3D ADCP (Acoustic Doppler 
Current Profiler) în secţiuni transversale, având rezoluţia de 300-500 m, întreg sectorul 
de Dunăre monitorizat, şi respectiv, 50-100 m în aliniamentele aferente punctelor critice 

 preluarea datelor - necesare modelării 3D - din bazele de date istorice, 
analiza critică şi procesarea acestora, livrarea datelor către partenerii din cadrul 
Consorţiului, în formatele necesare introducerii acestora în programele de modelare 3D 

 analize preliminare şi construcţia reţelei de discretizare pentru un sector de 
aproximativ 12 km situat în zona PC01. Au fost generate reţele de elemente finite cu 
ajutorul modulului corespunzător al softului de modelare hidrodinamică 3D – DELFT3D – şi 
au fost analizate caracteristicile de conformare a reţelelor de discretizare cu topologia 
malurilor din zona studiată. Peste reţeaua de elemente finite optimizată au fost 
suprapuse informaţiile batimetrice obţinute în urma campaniilor de măsurători single-
beam şi a prelucării datelor din măsurătorile multi-beam. 

 
Rezultate 

 
Necesitatea de a evalua impactul asupra populaţiilor din apele de suprafaţă a 

condus la dezvoltarea mai multor tehnici de modelare a habitatului. Aplicabilitatea 
acestor modele ecologice şi climatologice la nivelul diverselor regiuni încă nu a fost 
demostrat şi de aceea este nevoie ca acestea să fie validate. 
 Scopul unei astfel de modelări este acela de a furniza factorilor de decizie 
informaţii referitoare la modificările biologice şi la impactul acestor modificări, astfel 
încât deciziile să fie luate luând în considerare potenţialele efecte ecologice.  

Tehnicile de modelare a habitatului au la bază în general parametrii hidrologici, 
morfologici şi hidraulici, deoarece aceştia influenţeaza distribuţia şi abundenţa 
organismelor acvative. 

- Caracteristicile morfologice: distribuţia substratului, tipul, forma, stabilitatea, 
geometria – elevaţia locală a secţiunii transversale, rugozitatea fundului, 
porozitatea sedimentelor, batimetria, forma particulelor, profilul secţiunii 
transversale, stabilitatea canalelor sau a malurilor, sinuozitatea râului, prezenţa 
barierelor, utilizarea terenului din apropiere, permeabilitatea straturilor, 
geomorfologia, altitudine etc 
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- Caracteristici hidraulice: curgerea laminară/turbulenţa, viteza locală, perimetrul 
de inundare, gradientul hidraulic vertical, turbulenţe, viteza în secţiune 
transversală, adâncimea apei, varianta spaţială a vitezei 

- Caracteristici hidrologice: debitul de bază, maxime şi minime, durata, perioadele 
secetoase, variaţiile zilnice, sezoniere, interanuale ale debitelor, regimul de 
inundaţie şi secetă, frecvenţa, magnitudine, variaţia spatială a evacuărilor, 
variabilitate sezonieră , continuitate a debitului, precipitaţii, temperatura medie, 
maximă şi minimă 

- Dimensiunea zonei de evaluat: picohabitat, microhabitat, mezohabitat şi 
macrohabitat sau la nivel de regiune 

- Alţi factori: temperatura apei, luminozitate, calitatea apei (regim de oxigen, pH, 
conductivitate, substanţe toxice, nutrienţi), tipul şi cantitatea de materii în 
suspensie. 
 
Rezultatele modelării şi limitările acesteia 

- integrarea datelor în indici 
- analize temporale 
- distribuţie spatială a calităţii habitatului. 

 
Dintre factorii limitatori ai modelării se pot enumera: 

- costurile şi timpul necesar colectării datelor 
- date insuficiente sau insuficient de precise 
- interacţiile biologice nu pot fi modelate, de exemplu interacţia cu ecosistemele 

terestre 
- impactul uman direct sau indirect (exemplu: pescuitul). 

 
Cei mai importanti parametri: 

- Viteza apei – este cel mai important parametru. Dezvoltarea noilor echipamente 
face posibilă colectarea simultană a mai multor date (poziţie, adâncime, viteză). 

- Forfecarea (stresul tangenţial) mişcarea apei determină în anumite zone ale 
fundului sau ale malurilor antrenarea acestora. Aceasta depinde de densitatea 
apei, gravitate, gradientul hidraulic. 

- Adâncimea apei 
- Evacuările – reprezintă volumele de apă care trec printr-o anumită secţiune într-o 

unitate de timp 
- Materiile în suspensie şi fluxul de sedimente transportate în unitatea de timp 

printr-o secţiune 
- Dimensiunea particulelor din substrat. 

 
Tipuri de programe de evaluare a habitatelor 

- MIKE habitat module 
- PHABSIM (physical habitat simulation; Bovee 1982; Milhous et al. 1989) 
- RHABSIM (river habitat simulation) used in the United States of America 
- RHYHABSIM (river hydraulic habitat simulation; Jowett 1989) used in New Zealand 
- EVHA (evaluation of habitat; Ginot 1998) in France 
- CASIMIR in Germany (Jorde 1997) 
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- RSS (river simulation system; Killingtviet & Harby 1994) in Norway 
- FLUENT 
- FIDAP 
- STAR CD 
- 3D CFX 
- FLOW 3D 
- COCIRM 
- CH3D  
- TABS 
- TELEMAC 
- SSIIM is acronym for Sediment Simulation in Intakes with Multiblock. 

 
Deltares a dezvoltat un software de modelare denumit Delft3D. Acesta este un model 

integrat flexibil care simulează în 2 şi 3 dimensiuni debitul, transportul şi morfologia 
sedimentelor, calitatea apei şi ecologia şi poate integra aceste trei procese. Sistemul 
este destinat atât experţilor şi ne-experţilor, de la consultanţi, ingineri, până la 
organisme de reglementare şi guvernamentale. 
 

 
 

 
Componente 
Delft3D permite simularea interactiei intre apa, sediment, calitatea si ecologie in timp si 
spaţiu. Pachetul este utilizat pentru modelarea fenomenelor naturale, dar si pentru cele 
artificiale. Pachetul este format din trei componente testate şi validate.  
 
FLOW (Hydrodynamics) 
Această componentă simulează debitele în ape relativ puţin adânci. Acesta incorporează 
efectul valurilor, vântului, presiunii atmosferice, densităţii (salinitate şi temperatura), 
turbulenţa, seceta şi inundaţie. Out-puturile din acest modul sunt utilizate în celelalte 
componente Delft3D. 

 
Componenţa standard este 2D, dar se extinde cu uşurinţa la 3D, prin modelarea 3D a 
debitului, a turbulentei, griduri sferice, structuri. 



 
 
 
 

 

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 I                                                                                                                RAPORT LUNAR NR. 4: 16 Iulie – 15 August 2011 

 

Consortium of INCDPM Bucharest 
 

53 

 

 
 

MOR (Morphology) 

Această componenta modelează transportul sedimentelor (în suspensie şi totale) şi 
modificările morfologice. Se iau în calcul şi efectele de densitate. Acest component are 
feedback direct cu componentele FLOW şi WAVE, care permite ajustarea debitelor şi 
valurilor la batimetria locală şi permite simularea pentru orice perioada de timp. 

 

 
 

WAVE 
Calculează propagarea dinamică a valurilor mici peste un prag, luând în considerare 
vântul şi energia de disipare, spargerea valurilor, refracţia (datorată topografiei de fund). 
Acest component are la baza modelul spectral SWAN.  
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WAQ (Water quality) 
Acest component simulează calitatea apei şi a sedimentelor în urma proceselor de 
transport. Se poate aprecia scăderea CBO şi nitrificarea, schimbul de substanţe cu 
atmosfera adsorbţia şi desorbţia contaminanţilor, depunerea sau resuspendarea 
particulelor. Programul include şi o bază de date. 
 

SED (Sediment transport) 
Acest modul simulează transportul, eroziunea, depunerea materiilor în suspensie sau a 
sedimentelor. Componenta include câteva formule standard referitoare la transport şi ia 
în considerare diferite fracţii independente. Nu se ia în calcul modificarea morfologiei de 
fund şi de aceea evaluează doar transportul pe termen scurt. 
 
ECO (Ecology) 
Componenta descrie procesele care guvernează ecosistemele şi interacţiile dintre 
acestea. Componenta cuprinde şi o bază de date relevantă pentru procesul de 
eutroficare. 
 
PART (Particle tracking) 
Acest component estimează pe termen scurt distribuţia spaţială, dinamică a 
concentraţiilor de particule. 
 

Analiza preliminară şi construcţia reţelei de discretizare 
În primele 2 luni s-au analizat preliminar topologia modelului de discretizare a 

zonei ce va fi modelată 3D. În acest scop, modelul a fost divizat în mai multe subdomenii, 
fiecare caracteristic pentru fiecare braţ al Dunării. Frontierele acestor subdomenii sunt 
situate în punctele de bifurcaţie pe diversele braţe. Celulele de discretizare care s-au 
analizat au fost de tip poliedric, cu feţe patrulatere. 

S-au analizat preliminar cerinţele impuse gridurilor/reţelelor astfel generate, 
cerinţe necesare realizării unor calcule hidrodinamice corecte şi anume: 

 Ortogonalitate 

 Rata unor modificări de dimensiuni şi de direcţie: netezime, curbură 

 Raportul între discretizări pe diferite direcţii. 
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 Elaboratorii programului de calcul DELFT3D precizează că pentru analiza calităţii 
reţelei de calcul sunt importante mai ales ortogonalitatea şi modificarea treptată 
moderată a reţelei (netezimea acesteia). Unghiurile dintre liniile reţelei ar trebui să fie 
foarte aproapiate de 90 de grade (valoarea cosinusului unghiului mai mica de 0,02).  
 Raportul între dimensiunile celulelor vecine ale reţelei ar trebui să fie sub 1,2, iar 
pentru cele situate mai departe de sub 1,4. Discretizarea pe diferite direcţii ar trebui să 
se încadreze într-un raport al dimensiunilor care să nu depăşească valoarea 2, dar 
raportul poate fi mai mare acolo unde curgerea este orientată în lungul unei linii a 
reţelei. Aplicarea acestor criterii generale este limitată de dimensiunile admisibile ale 
reţelei, care determină durata calculelor. 

Cerinţa de ortogonalitate prevede ca toate cele 4 unghiuri ale patrulaterelor să nu 
aibă o abatere mai mare de 5º faţă de un unghi de 90º.  
În urma analizelor preliminare şi testelor a rezultat că necesitatea de netezime implica 
diferenţa între dimensiunile celulelor succesive ale unei reţele mai mică de 10% pentru 
canalul principal şi mai mică de 25% pentru lunca inundabilă.  

Raportul dintre cele 2 dimensiuni ale celulelor într-o zonă cu orientări diverse ale 
curenţilor de apă  – longitudinal şi respectiv transversal – ar trebui să nu difere mult de 
unitate, permiţându-se totuşi ca în lungul braţelor acest raport să nu depăşească valoarea 
de 4 (pentru a nu avea celule/elemente finite prea ascuţite). 
 În acest scop s-au analizat volumele informaţionale şi s-au efectuat construcţii de 
reţele de discretizare şi simulări ale dimensiunii elementelor/celulelor pentru două prime 
subdomenii: 

 Braţul Bala 

 Dunărea Superioară între Izvoarele şi intrarea pe braţul Bala. 
şi au fost făcute teste preliminare pe baza volumelor informaţionale deţinute şi la alte 
puncte critice. 
 
 Modulul grid folosit a fost cel al pachetului software DELFT3D. 

Pentru braţul Bala s-a testat în luna a doua a perioadei de preconstrucţie o reţea 
de discretizare preliminară cu 25000 de celule pentru acoperirea canalului principal/albia 
minora şi respectiv de 46000 de celule pentru albia majora (excluzând cursul principal 
deja analizat). 

După câteva teste preliminare s-a reuşit ca - într-o proporţie de 96% - să fie 
acoperite cele 3 criterii impuse unei reţele de discretizare conforme, ceea ce ne dă 
sperante reale de a putea finaliza discretizarea geometriei modelului cu un nivel de 
încredere ridicat conform planului de lucru convenit cu experţii in modelare 3D de la 
Boku, Vituki şi Deltares. Cele mai mari probleme au apărut în zonele în care braţul Bala 
prezintă o curbură (inflexiune) foarte pronunţată, zonă pentru care am fost nevoiţi să 
testam un model utilizând celule/elemente finite de mici dimensiuni. Celule de 
dimensiuni comparabile am utilizat şi pentru modelarea zonei în care va fi realizat pragul 
de fund. 

În luna a 3-a din cadrul perioadei de preconstrucţie am continuat pe baza 
volumelor informaţionale analizate pre-dezvoltarea reţelei de discretizare pentru 
sectorul din Dunărea Superioară cuprins între Călăraşi şi bifurcaţia de la intrarea pe 
braţul Bala şi testări la celalate puncte critice. 

Aceasta zonă are dimensiune cel puţin dublă faţă de cea modelată în prima etapă. 
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De exemplu, dupa câteva teste preliminare, s-a reuşit şi pentru acest subdomeniu 
discretizarea într-o reţea având aproximativ 42000 de celule pentru acoperirea albiei 
majore şi respectiv de 67000 de celule pentru acoperirea zonei adiacente acesteia – lunca 
inundabilă, până la nivelul digurilor de apărare, aceste date fiind informative dar utile 
pentru construirea modelelor 3D. 

Dupa câteva teste preliminare s-a reusit ca şi pentru acest subdomeniu - într-o 
proporţie de peste 93% - să fie îndeplinite cele 3 criterii impuse unei reţele de 
discretizare conforme, ceea ce confirmă corectitudinea planului de lucru conceput.  

O altă operaţie, începută în cea de a treia lună a perioadei de preconstrucţie, a 
constat în proiectarea – prin utilizarea tehnicilor GIS – a tuturor caracteristicilor 
hidraulice relevante şi a celor morfologice peste grilele astfel create. Acestea au inclus în 
principal: topografia patului albiei Dunării, compoziţia acestuia, coeficienţii de rugozitate 
hidraulică, care pentru zona inundabila s-au bazat pe datele CLC – Corine Land Cover 
(acoperirea terenului cu vegetaţie), precum şi structuri hidraulice – în special diguri 
longitudinale de apărare. 
  Această operaţie s-a realizat analitic prin corelarea automată dintre coordonatele 
centrelor elementelor (celule) ale reţelelor de interpolare şi informaţia georeferenţiată 
în acelaşi sistem de coordonate privind caracteristicile hidraulice şi morfologice 
enunţate. 
 O operaţie care a necesitat un mare volum de analiză precum şi calcule laborioase 
a fost proiectarea/suprapunerea datelor de batimetrie peste celulele reţelei de elemente 
finite. 
 Datele de batimetrie – obtinute  prin utilizarea  celor 2 tehnici multi-beam şi 
respectiv single-beam – au fost interpolate în mai multe etape succesive pentru a putea 
în final să ataşăm fiecărei celule a reţelei valoarea cotei absolute – în sistem Stereo 70 
MNS – a fundului albiei Dunării. 

Toate aceste elemente de configurare şi de realizare a modelului 3D pentru cele 
două subdomenii luate în considerare au fost realizate în strânsă colaborare cu experţii în 
modelare de la Boku, Vituki şi Deltares.  

Toate datele au fost transmise între parteneri prin intermediul unui FTP creat 
special în vederea transmiterii de informaţii in timp real  intre parteneri. 

Rezultatele acestor teste şi construcţii crează premise pentru realizarea completă 
a reţelei de modelare 3D conform cu cele prezentate în Oferta Tehnică. 
 Deoarece albia minoră şi albia majoră a Dunării au configuraţii complexe, reţeaua 
de calcul se construieşte în mai mulţi paşi, prin operaţii succesive pentru a include 
condiţiile particulare care determină structura curgerii în diferite zone. 
 Mai întâi sunt luate în considerare unele elemente caracteristice pentru sectorul 
fluviului şi pentru situaţiile studiate: 

- gama de debite 
- domeniul curgerii apei 
- braţele principale, cu ramificaţiile şi confluenţele lor 
- elemente particulare de pe braţe 
- configuraţia albiei fluviului. 

 În figurile de mai jos sunt prezentate exemple de elemente particulare ale 
domeniului curgerii de care se ţine seamă la construirea reţelei. 
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 Totodată, este prezentat un exemplu de reţea de calcul care urmăreşte traseul 
unui braţ al fluviului (braţul Bala). 
 

 
Fig. 2.2.1. Elemente particulare de configuraţie ale braţelor Dunării dintre Călăraşi şi Hârşova, de 

care se va ţine seamă pentru construirea reţelei de calcul 
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Fig. 2.2.2.  Elemente particulare de configuraţie ale braţelor Dunării dintre Hârşova şi Brăila, pentru 

construirea reţelei de calcul 
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Fig. 2.2.3.  Elemente particulare de configuraţie în zona Bala, pentru construirea reţelei de calcul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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 I                                                                                                                RAPORT LUNAR NR. 4: 16 Iulie – 15 August 2011 

 

Consortium of INCDPM Bucharest 
 

60 

 

 
 
 
 

 
 

Fig. 2.2.4. Reţea de calcul în zona Bala 
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Fig. 2.2.5. Reţea de calcul în zona Bala – vedere de detaliu 
 

 
 Pentru adaptarea reţelei de calcul la configuraţia albiei fluviului şi a domeniului de 
curgere, este necesară o tratare echilibrată, ţinând seamă de diferite aspecte: 
- structura curgerii este influenţată de configuraţia albiei minore şi a albiei majore 
- o reţea de calcul ar trebui să includă elementele de interes pentru studiu 
- rezultatele programului de calcul depind într-o anumită măsură de reţeaua de calcul 
- o reţea de calcul foarte deasă sporeşte foarte mult durata calculului 
- configuraţia neuniformă a albiei naturale a Dunării necesită o reţea de calcul densă 
- braţele şi unele elemente locale trebuie să fie incluse în calcul cât mai adecvat. 
 În figurile care urmează sunt prezentate exemple de caracteristici ale unei reţele 
de calcul. Analiza acestor caracteristici folosind instrumentele pachetului software 
Delft3D permite îmbunătăţirea succesivă a reţelei în unele zone considerate critice din 
punct de vedere al configuratiei geometrice. 
 Operaţiile de modificare a reţelei de calcul pot conduce catre rezultate diverse. 
De aceea, este nevoie de multă grijă pentru a păstra pe cât posibil îmbunătăţirile 
obţinute prin operaţii anterioare de rafinare a retelei. 
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 Folosind reţeaua de calcul construită, se introduc în calcul datele privind condiţiile 
la intrarea pe sectorul studiat şi la ieşirea din acesta şi sunt obţinute rezultate în diferite 
zone intermediare. De aceea, reţeaua de calcul trebuie să includă secţiunile sau punctele 
necesare pentru specificarea datelor de intrare şi pentru obţinerea rezultatelor necesare 
pentru studiu. 
 O altă etapă de îmbunătăţire a reţelei va fi bazată pe rezultatele calculelor, care 
vor arăta în ce zone sunt necesităţi de configurare detaliată a reţelei şi a unor date. 
Elaboratorii programului de calcul precizează că pentru arii cu particularităţi 
hidrodinamice deosebite care prezintă importanţă pentru studiu ar trebui o reţea locală 
de cel puţin 1/5 sau 1/10 din dimensiunea la care apare fenomenul respectiv. Pentru 
asemenea modificări şi adaptări ale reţelei vor fi avute în vedere ramificaţiile şi ariile 
unde calculele vor indica fenomene de circulaţie complexă a apei. 
 

 
 

Fig. 2.2.6. Analiza ortogonalităţii pentru reţea de calcul în zona Bala 
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Fig. 2.2.7. Analiza curburii pentru reţea de calcul în zona Bala 
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Fig. 2.2.8. Analiza raportului între discretizări pe diferite direcţii pentru reţea de calcul în zona Bala 
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Fig. 2.2.9. Reţea de calcul în zona Bala cu date batimetrice 

 
Menţionăm că în reprezentarea grafică din figura de mai sus precum şi în legendă, 

semnificaţia variabilei “depth” nu este cea de adâncime, ci de cota absolută (raportată la 
cota MNS – Marea Neagra Sulina) a fundului albiei Dunării – valori batimetrice obţinute 
prin interpolare la nivelul celulelor respective. 
 

Construirea modelului 3D are la bază datele batimetrice pe braţele Dunării: 
- datele istorice disponibile privind secţiunile transversale, pe Dunăre şi braţele sale de 
pe întregul sector 
- datele batimetrice obţinute în cadrul proiectului în zonele punctelor critice, cu 
densitate mare. 

Acestea contribuie la reprezentarea geometriei albiei Dunării şi a braţelor sale. 
Introducerea debitelor şi nivelelor în model, punerea în funcţiune a modelului şi 

calibrarea preliminară pornesc de la datele provenite din staţiile hidrometrice de pe 
Dunăre şi braţele care formează sectorul studiat: 
- cheile limnimetrice multianuale la staţiile hidrometrice 
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- seriile de nivele înregistrate la staţiile hidrometrice pe o perioadă de mai mulţi ani, 
inclusiv anii cu nivelele înregistrate cele mai scăzute şi cei cu nivelele înregistrate 
foarte înalte. 

- date referitoare la distribuţia debitelor pe braţe. 
Sunt necesare aceste date de la staţiile hidrometrice din amonte, aval şi din zona 

de mijloc a sectorului şi de pe braţele principale, pentru a fi posibil să se obţină un 
model care să reflecte condiţiile existente ale curgerii apei pe Dunăre şi pe braţele 
principale. 

Pentru calibrarea corespunzătoare situaţiei actuale şi validarea modelului pentru 
această situaţie, se utilizează datele recente de la staţiile hidrometrice şi din zonele 
punctelor critice: 

-debitele măsurate în ultimul an la staţiile hidrometrice de pe întregul sector şi 
cheile limnimetrice 

-debitele măsurate în apropierea punctelor critice 
-seriile de nivele ale apei măsurate la staţiile hidrometrice. 
Deoarece în anul 2011 nivelele înregistrate ale apei au fost mai ales în zona 

valorilor scăzute şi chiar extrem de scăzute, aceste date sunt foarte utile, dar nu oferă 
informaţii pe un interval suficient pentru model. Este necesar să fie adăugate datele care 
vor fi măsurate în continuare în anul 2012, pentru a acoperi intervalele normale de nivele 
ale apei pe Dunăre. 

Modelele 3D generale existente au particularităţi determinate de problemele 
pentru care au fost construite şi dezvoltate. Ele sunt în continuare perfecţionate şi 
completate cu noi module de către echipele care le-au elaborat, dar sunt departe de a 
acoperi complet categoriile de probleme ale corpurilor de apă. 

Pe de altă parte, sectorul studiat al Dunării are o configuraţie foarte complexă şi 
cuprinde multe braţe, iar reţeaua hidrometrică existentă este la minimul necesar. 

Din aceste motive, realizarea unui model 3D al sectorului studiat este mai întâi o 
problemă ştiinţifică, de modelare conceptuală în limite rezonabile a problemelor 
cercetate, ţinând seamă de cunoştinţele şi posibilităţile actuale.  

Apoi, este o problemă de construire efectivă a modelului, folosind software 
adecvat, cu date reprezentative pentru diferite porţiuni ale sectorului şi cu parametri 
estimaţi pe baza datelor şi cunoştinţelor de specialitate. 

Pe parcursul proiectului, este posibil ca datele care vor fi măsurate să conducă la 
constatarea că elementele necesare studiului pot fi furnizate mai adecvat de pachete 
software care tratează mai bine câte o categorie de probleme. 
 

Colectarea şi analiza datelor 
 
În vederea dezvoltării modelului 3D trebuie construit un model hidrodinamic şi un 

model al transportului sedimentelor. 
Modelul hidrodinamic va fi utilizat pentru evaluarea influenţelor pe care le au 

diversele scenarii asupra principalilor parametri hidrodinamici cum ar fi: nivelele şi 
adâncimile apei, vitezele şi debitele curgerii şi pentru extragerea parametrilor de 
proiectare ai structurilor ce vor fi implementate. 
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Modelul de transport al sedimentelor utilizează rezultatele modelului hidrodinamic 
şi va fi utilizat în estimarea influentei măsurilor asupra transportului de sedimente şi în 
general asupra modificărilor morfologice asupra Dunării. 

Următoarele secţiuni descriu datele ce au fost pregătite şi vor fi utilizate în 
dezvoltarea, calibrarea şi rularea modelului 3D. O parte din aceste date sunt prezentate 
în Anexa AR.6. 

 
1. Date necesare pentru stabilirea comportării tipice a Dunării. 

 Cheia limnimetrica (relaţia debit-nivel) pentru o staţie hidrometrică 
localizată la extremitatea din aval a zonei modelate, care va fi 
utilizată pentru definirea condiţiei la frontiera din extremitatea aval 
a modelului. Această cheie limnimetrică va fi construită pentru o 
perioadă istorică de 40 de ani. 

 Debitele istorice pentru o staţie localizată în extremitatea amonte a 
zonei modelate, date ce vor fi utilizate pentru definirea condiţiei la 
frontiera din extremitatea din amonte a modelului. Debitele istorice 
corespund staţiei hidrometrice Chiciu-Silistra Calaraşi şi se referă la 
perioada  1970 – 2011. 

 Distribuţia procentuală istorică între diferitele braţe ale Dunării în 
funcţie de debitul total.  

 Setul de date istorice privind topografia patului fluviului, date ce vor 
fi utilizate la definirea tendinţelor privind morfologia Dunării. 

 Informaţii privind transportul de sedimente pentru diferite debite ale 
scurgerii apei. 

 Informaţii privind volumele dragate, zonele în care s-au executat 
lucrări de dragare precum şi zonele de depozitare a materialului 
dragat. 

 
2. Date recente - necesare pentru calibrarea hidrodinamica a modelului (la 

nivelul întregului an 2011 – extindere necesară întrucât în perioada de 4 luni 
alocată preconstrucţiei  s-au înregistrat debite scăzute pe Dunăre). 

 Debitele într-o staţie hidrometrică situată în extremitatea din amonte a 
zonei modelate – staţia hidrometrică  Chiciu-Silistra Calaraşi. 

 Nivelul apei - corespunzător acestor debite – măsurat într-o staţie 
hidrometrică din extremitatea aval a zonei modelate. 

 Nivelul apei la staţii hidrometrice disponibile situate de-a lungul cursului 
principal şi pe braţele secundare ale Dunării. 

 Distribuţia procentuală corespunzatoare perioadei analizate între 
diferitele braţe ale Dunării în funcţie de debitul total din staţia 
hidrografică din amonte - Chiciu-Silistra Calaraşi. 

  
3. Setul de date pentru validare (hidrodinamică), similar setului de date de 

calibrare, însă diferit raportat la timp. 
4. Setul de date de calibrare (morfologie) va fi dedus prin analiza tendinţei 

nivelului patului albiei.  
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5. Poligoane reprezentând tipul de vegetaţie: shapefile-uri de tip poligon ce 
identifică diferite tipuri de vegetaţie în albia mjoră. Aceste date vor fi 
folosite pentru a determina coeficienţii de rugozitate ai albiei majore.  

6. Informaţii despre compoziţia sedimentelor de pe patul albiei.  
7. Informaţii despre existenţa stratului fixat (ne-erodabil) de pe patul albiei.  
8. Informaţii despre protecţiile de maluri existente, obstacole, structuri 

hidraulice etc. 
9. Informaţii despre debitele ce intră sau ies din zona modelată.  
10. Date despre calitatea apei; acestea nu sunt strict necesare la începutul 

proiectului, însă sunt necesare după începutul setării modelului de calitate 
a apei. 

11. Informaţii de monitorizare a calităţii apei: temperatura, sedimente în 
suspensie, oxigen dizolvat, azot şi fosfor.  

12. Informaţii de monitorizare a calităţii apei legate de concentraţiile aflate la 
limita din amonte.  

13. Informaţii cantitative legate de debitul apei menajere – volum şi încărcare. 
14. Informaţii de monitorizare a calităţii apei în zona de studiu, în scopuri de 

validare şi calibrare a modelului. 
15. Sustenabilitatea habitatului, nu sunt strict necesare la începutul proiectului, 

însă necesar după începutul setării modelului de habitat. 
16. Reguli de calcul pentru toate variabilele ecologice relevante în zona de 

studiu.  
17. Informaţii obţinute prin monitorizare legate de toate variabilele ecologice 

pentru a valida regulile de calcul implementate în modelul Habitat. 
18. Relaţia dintre variabilele de mediu şi Indexul de Sustenabilitate a 

Habitatului (HIS); acesta trebuie calculat pe o scară de la 0 la 1, înainte de 
implementare în modelul 3D. 

 
Distribuţia pe braţele Dunării 
Modul de evoluţie în timp al scurgerii de apă pe braţele principale ale sistemelor 

hidrografice Balta Ialomiţei şi Balta Brăilei este diferit de modul în care aceasta se 
produce pe Dunărea unica. Astfel, o serie de braţe au tendinţa naturală de îmbătrânire şi 
deci de scădere a capacităţii de transport ( br. Borcea amonte confluenţă br. Bala, br. 
Dunărea Veche aval bifurcare br. Bala, br. Măcin) în timp ce altele sunt braţe active pe 
care predomina fenomenele de transport (br. Bala, br. Borcea aval confluenta br. Bala). 

Pentru a putea evalua corect variaţia în timp a regimului de scurgere a apei pe 
braţe, acesta trebuie raportat la debitul de apă al staţiei hidrometrice din amonte, de pe 
Dunărea unică (staţia Chiciu – Silistra).  

Se defineşte drept coeficient de repartiţie al debitului de apă pe un anumit braţ, 
valoarea raportului dintre debitul de apă de pe acel braţ şi debitul Dunării unice. 

Pentru braţele sistemului hidrografic Balta Ialomiţei coeficienţii de repartiţie se 
determină funcţie de debitele Dunării unice la Chiciu - Călăraşi iar pentru sistemul 
hidrografic Balta Brăilei coeficienţii de repartiţie se determină funcţie de debitele 
Dunării unice la Vadu Oii. 
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 Aceste date se constituie în date de intrare pentru modelul numeric 3D, atât 
pentru definirea comportării tipice a curgerii pe Dunăre, cât şi pentru calibrarea 
modelului. 
 În tabelul 2.2.1 sunt prezentate valorile coeficienţilor de repartiţie a debitelor de 
apă ale Dunării la Chiciu-Călăraşi pe braţele din sistemul Balta Ialomiţei. 
 Tabelul 2.2.2 cuprinde valorile coeficienţilor de repartiţie a debitelor de apă la 
Vadul Oii pe braţele din sistemul Balta Băilei.  

În ambele tabele coeficienţii de repartiţie sunt prezentaţi pentru perioadele 1977-
1987; 1998-2003 comparativ cu perioada ianuarie-august 2011. 

Menţionăm că în tabele sunt prezentate datele istorice la care s-a avut acces – 
perioadele 1977 – 1987 şi respectiv 1998 -2003 (date utilizate în Studiile de Evaluare a 
Impactului asupra mediului  - 2005 si 2006) cât şi date la nivelul anului 2011 – date 
prelucrate de noi. Din analiza datelor prezentate în tabelele urmatoare considerăm că nu 
există variaţii semnificative ale acestor coeficienţi de distribuţie în perioada ultimilor 35 
de ani, şi în consecinţă pentru modelarea 3D valorile prezentate pot fi considerate  - fără 
nici o problemă – caracteristice şi pentru perioada ultimilor 10 ani. 
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Tabel 2.2.1 Distribuţia procentuală a debitului între braţe (balta Ialomiţei) 

Secţiune Perioada 
Debit la Silistra - Calaraşi (m3/s) - km 380 

(m3/s) 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 

Dunărea 
Veche 

Superioară 

1977-1987 % 98,5 95,7 94,0 92,4 91,3 90,3 89,4 88,7 88,0 87,5 87,0 86,7 86,4 86,1 

1998-2003 % 98,7 96,0 94,1 92,6 91,4 90,4 89,5 88,7 88,0 87,4 86,8 86,2 85,7 85,3 

ian-aug 2011 % 99,2 97,6 96,0 94,4 92,8 91,2 89,6 88,0 86,4 84,8 83,2 81,6 80,0 78,4 

Braţul 
Borcea 

Superior 

1977-1987 % 1,5 4,3 6,0 7,6 8,7 9,7 10,6 11,3 12,0 12,5 13,0 13,3 13,6 13,9 

1998-2003 % 1,3 4,0 5,9 7,4 8,6 9,6 10,5 11,3 12,0 12,7 13,2 13,8 14,3 14,7 

ian-aug 2011 % 0,8 2.4 4.0 5.6 7.2 8.8 10.4 12.0 13.6 15.2 16.8 18.4 20.0 21.6 

                 

Braţul BALA  

1977-1987 % 77,5 68,3 62,8 57,6 53,8 51,0 48,8 47,0 45,5 44,6 43,2 42,5 41,8 41,1 

1998-2003 % 82,3 71,8 65,2 60,5 56,9 54,0 51,6 49,6 47,9 46,4 45,1 43,9 42,8 41,8 

ian-aug 2011 % 76,6 70,0 65,7 62,6 60,1 58,1 56,4 54,9 53,7 52,6 51,6 50,7 49,8 49,1 

Dunărea 
Veche 

Inferioară 

1977-1987 % 21,0 27,3 31,2 34,8 37,5 39,3 40,6 41,7 42,5 42,9 43,8 44,2 44,6 45,0 

1998-2003 % 16,4 24,2 28,9 32,1 34,5 36,3 37,8 39,0 40,1 40,9 41,7 42,4 43,0 43,5 

ian-aug 2011 % 23,4 30,0 34,3 37,4 39,9 41,9 43,6 45,1 46,3 47,4 48,4 49,3 50,2 50,9 

                 

                 

   Date interpolate - debite neînregistrate în 2011 până în luna august        
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Tabel 2.2..2  Distribuţia procentuală a debitului între braţe (balta Brăilei) 

Secţiune Perioada 

Debit la Vadu-Oii (m3/s)  - km 237 

(m3/s) 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 

Braţul 
CREMENEA 

1977-1987 % 80,0 73,3 70,0 68,4 67,0 66,4 65,9 65,6 65,0 64,6 64,3 64,2 64,1 64,0 

1998-2003 % 77,0 74,0 71,3 69,2 67,3 65,9 64,9 64,2 64,0 63,8 63,6 63,4 63,2 63,0 

ian-aug. 2011 % 82,6 79,6 75,7 70,8 67,5 65,6 65,0 64,6 64,4 64,3 64,2 64,1 64,0 63,9 

Braţul 
VALCIU 

1977-1987 % 17,5 20,3 21,5 21,4 21,7 21,4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,1 21,0 20,9 20,8 

1998-2003 % 19,5 20,3 20,9 21,3 21,7 22,1 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 

ian-aug. 2011 % 12,5 13,3 15,6 19,3 21,6 22,6 22,5 22,2 21,8 21,4 21,0 20,7 20,4 20,1 

Braţul 
MACIN  

1977-1987 % 2,5 6,4 8,5 10,2 11,3 12,2 12,9 13,2 13,8 14,2 14,6 14,8 15,0 15,2 

1998-2003 % 3,5 5,7 7,8 9,5 11,0 12,0 12,9 13,6 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 

ian-aug. 2011 % 4,9 7,1 8,7 9,9 10,9 11,8 12,5 13,2 13,8 14,3 14,8 15,2 15,6 16,0 

                 

                 

    
Date interpolate - debite neînregistrate în 2011 până în luna 

august       
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Analizând datele prezentate în cele 2 tabele putem trage următoarele concluzii: 

1. Pentru sistemul Balta Ialomiţei 

 Coeficienţii de repartiţie a debitului între Dunărea Veche 
Superioară şi Braţul Borcea Superior nu au suferit modificări 
majore în perioada ultimilor 35 de ani, indiferent de debitul la 
intrarea pe sector – staţia hidrometrică Călăraşi –Silistra 

 Pentru valori medii ale debitelor în secţiunea de intrare în 
sectorul modelat cuprinse între 4000 m3/s şi 8000 m3/s peste 
90% din cantitatea de apă se distribuie pe Dunărea Veche 
Superioară 

 Coeficienţii de repartiţie a debitului între Dunărea Veche 
Inferioară şi Braţul Bala au suferit modificări în perioada 
ultimilor 35 de ani pentru toate valorile de debit la intrarea pe 
sector – staţia hidrometrică Călăraşi –Silistra, observându-se o 
creştere a volumului de apă ce tranzitează Braţul Bala 

  Pentru valorile debitelor în secţiunea de intrare în sectorul 
modelat cuprinse între 4000 m3/s şi 10000 m3/s – specifice 
perioadei ian.-aug. 2011 - cantitatea de apă ce s-a scurs pe 
Braţul Bala a reprezentat procente cuprinse între 54% şi 66%. 

2. Pentru sistemul Balta Brăilei 

 Coeficienţii de repartiţie a debitului între cele 3 Braţe - 
Cremenea, Valciu şi Măcin nu prezintă diferenţe semnificative 
între perioada de referinţă istorică 1977-2003, şi primele 8 
luni ale anului 2011, indiferent de debitul la intrarea pe sector 
– staţia hidrometrică Vadu-Oii 

 Pentru valori medii ale debitelor în secţiunea de intrare în 
sectorul modelat cuprinse între 4000 m3/s şi 8000 m3/s peste 
65% din cantitatea de apă se distribuie pe Braţul Cremenea, în 
timp ce cantitatea de apă scursă pe Braţul Măcin este cuprinsă 
între 9% şi 12%. 

 
Batimetrie 
 
Pentru realizarea modelului, au fost procesate datele batimetrice colectate de 

echipele specializate ale Consorţiului. Au fost realizate mai multe tipuri de măsurători de 
batimetrie:  

 

Prelucrarea datelor provenite din măsurătorile topo-batimetrice 
multi-beam 
 

1. Măsurători în punctele critice PC 01- PC 02  
 

Măsurătorile realizate de echipa de la VITUKI au fost localizate astfel:  
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 Curs principal km curs navigabil 347-334 (lungime 13 km – măsurat de către 
echipa de măsurători cu tehnologie de ridicare batimetrică 
multibeam) 

 Braţ secundar Epuraşu, întreaga lungime de 8 km a braţului secundar a fost 
măsurată (2,5 km măsuraţi prin tehnică de ridicare batimetrică 3D-
multibeam, 5,5 km cu o ambarcaţiune de dimensiuni mici, tijă de 
măsurare, poziţionare GPS pe maluri) 

 Braţul secundar Bala, întreaga lungime de 11 km a braţului secundar a fost 
măsurată prin tehnica de ridicare batimetrică multibeam 

 Braţul secundar Borcea, pe o distanţa de 2 km de la confluenţa cu braţul Bala 
(km 69-68, măsuraţi cu tehnică de ridicare batimetrică 2D-single-
beam) 

Lungimea totală 35,0 km 
         2,0 km single-beam 
         5,5 km ambarcaţiune dimensiuni mici 
         26,5 km multibeam 
 

 2. Măsurători în punctul critic PC 10 
Măsurătorile realizate au fost localizate astfel:  

 Cursul principal/Km curs navigabil 198 – 193 km 

 Braţ secundar Caleia/Km curs navigabil 11-6 km 

 Braţ secundar Vâlciu, 2 km aval confluenţă.  
Lungimea totală măsurată prin tehnică de ridicare batimetrică 3D (multibeam) – 12 

km. 
 
Privire de ansamblu asupra măsurătorilor efectuate:  
          55,5 km în totalitate, din care: 
          2,0 km single-beam 
         5,5 km ambarcaţiune dimensiuni mici 
         48,0 km multi-beam. 
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Fig. 2.2.10. Măsurători în punctele critice PC 01 – PC 02 

 
 

 
Fig. 2.2.11. Măsurători în punctul critic PC 10 
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Măsurătorile de batimetrie multi-beam au fost prelucrate astfel: 

 Coordonatele punctelor în care s-a determinat adâncimea apei au fost 
transcalculate din sistemul de coordonate geografice în proiecţia 
STEREO’70 pentru X şi Y 

 Datele de adâncime au fost interpolate într-un grid regulat cu pasul de 2m; 

 S-au făcut corecţiile de nivel utilizând nivele apei măsurate în timpul 
măsurătorilor şi ridicările geodezice efectuate  de pe maluri 

 S-a realizat validarea datelor de batimetrie procesate, acolo unde a fost 
cazul. 

În final s-au obţinut fişiere text X,Y,Z - Z reprezentând cota absolută raportată la 
cota Mării Negre – Sulina. 

Aceste date vor permite transferarea informaţiilor batimetrice cu o rezoluţie 
foarte ridicată către programul de modelare 3D. 

 În figura 2.2.12. – 2.2.25. se prezintă câteva reprezentări grafice 3D cu detalii ale 
zonelor investigate prin tehnica de ridicare batimetrică 3D (multibeam).  

 

 
Fig. 2.2.12 Localizarea scenelor 3D la PC01 – PC02 
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Fig. 2.2.13 
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Fig. 2.2.14 
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Fig. 2.2.15 
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Fig. 2.2.16 
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Fig. 2.2.17 
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Fig. 2.2.18 
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Fig. 2.2.19. Localizarea scenelor 3D la PC10 



 
 
 
 

 

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 I                                                                                                                RAPORT LUNAR NR. 4: 16 Iulie – 15 August 2011 

 

Consortium of INCDPM Bucharest 
 

83 

 

 
Fig. 2.2.20 
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Fig. 2.2.21 
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Fig. 2.2.22 
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Fig. 2.2.23 
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Fig. 2.2.24 
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Fig. 2.2.25
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 Măsurători topo-batimetrice single-beam 
 

Au fost executate un număr de peste 550 de măsurători de batimetrie în single-
beam pe profile transversale pe cursul Dunării. Densitatea acestora a fost – în 
conformitate cu cerinţele din Caietul de Sarcini - mai mare în zonele în care se vor 
realiza lucrări – zona punctelor critice PC 01, PC 02 şi PC 10 – zone în care distanţa dintre 
2 profile consecutive a fost de 100 m. 

În figura 2.2.26. şi figura 2.2.27 se prezintă localizarea acestor profile de 
batimetrie single-beam. 
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Fig. 2.2.26. Localizarea profilelor 2D (single-beam) - PC01 şi PC02 
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Fig. 2.2.27. Localizarea profilelor 2D (single-beam) - PC10 

 
Aceste profile batimetrice sunt prezentate schematizat în Anexele AR.4 şiAR.9. 
Pentru secţiunile transversale din PC 01, PC 02 şi PC 10, de pe care s-au colectat 

probe de apă şi sedimente prezentăm în figurile 2.2.28 – 2.2.36 grafice cu informaţii 
suplimentare privind: 

 Localizarea şi lătimea şenalului navigabil – informaţii preluate prin 
digitizarea hărţilor electronice de navigaţie – numai pentru 
secţiunile pentru care am avut la dispoziţie informaţii privind şenalul 
navigabil 

 Nivelele minim şi maxim ale apei pe perioada de preconstrucţie, 
calculate în funcţie de nivelele înregistrate în această perioadă de 4 
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luni la staţiile hidrometrice situate în proximitatea secţiunilor 
batimetrice respective 

 Adâncimile minima şi maxima pe şenalul navigabil pentru aceeaşi 
perioadă (adâncimi calculate relativ la punctul de pe talveg având 
cota absolută maxima) - numai pentru secţiunile pentru care am 
avut la dispoziţie informaţii privind şenalul navigabil. 

 
 

 
Fig. 2.2.28 
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Fig. 2.2.29 
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Fig. 2.2.30 
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Fig. 2.2.31 
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Fig. 2.2.32 
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Fig. 2.2.33 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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 I                                                                                                            RAPORT LUNAR NR. 4: 16 Iulie – 15 August 2011 
 

 

Consortium of INCDPM Bucharest 98 

 

 
Fig. 2.2.34 
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Fig. 2.2.35 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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 I                                                                                                            RAPORT LUNAR NR. 4: 16 Iulie – 15 August 2011 
 

 

Consortium of INCDPM Bucharest 100 

 

 
Fig. 2.2.36 
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2.2.1 Măsurători batimetrice single-beam şi măsurători topografice ale malurilor 
utilizate la modelarea 3D 
 

Au fost efectuate aproximativ 550 de profile transversale batimetrice single 
beam, care au fost continuate în prelungire cu măsurători topografice ale malurilor 
pe profil în zona albiei majore. 

 
Metodologie de lucru pentru măsurători hidromorfologice single-beam 
 
Profilele batimetrice s-au executat pe secţiuni prestabilite/bornate având pe 

mal cel puţin un reper pe care se execută profilul topografic cu orientarea 
perpendiculară pe cursul Dunării, de la un mal la altul. La începutul şi la sfârşitul 
seriei de măsurători s-a făcut înregistrarea cotei Dunării la cea mai apropiată staţie 
hidrometrică. Viteza de deplasare a ambarcaţiunii a fost de circa 2 noduri (cca.3.5 
km/h), în funcţie de starea regimului hidrometeorologic, vânt, natura fundului, etc. 

 
Măsurătorile de batimetrie single-beam s-au efectuat utilizând un sistem 

portabil EchoSounders StrataBox, fiind o ecosondă portabilă cu o acurateţe de 
măsurare a adâncimii apei de ±0.5%. Transducerul de tip ceramic are o putere de 
300W la o frecvenţă de 10KHz. Unitatea centrală a ecosondei este conectată cu sursa 
de alimentare de 10-30VDC, cu transducerul, cu GPS şi laptop pentru a permite 
înregistrarea, integrarea şi stocarea informaţiilor la fiecare măsurătoare/profil. 

 
Acest sistem instalat pe ambarcaţiunea “Zodiac” a fost imersat la o adâncime 

de 30-40 cm, măsurătorile efectuându-se pe profile transversale, pornind de la o 
distanţă faţă de mal care asigură o adâncime de minim 2 m şi traversând către malul 
opus al Dunării în aceleaşi condiţii. Pe parcursul măsurătorilor s-au realizat 
înregistrări continue GPS; a fost utilizat DGPS Omnistar 8200 HP, cu dublă frecvenţă 
(L1 şi L2), funcţionând în regim RTK, având o precizie submetrică (0.20 m) a 
poziţionării, o acurateţe a timpului de 20 ns RMS, şi o acurateţe a vitezei de 0.05 
m/s. 

S-a încercat menţinerea unui traiect cât mai drept şi a unei viteze cât mai 
constante. 

 
Metodologie de lucru pentru măsurători topografice ale malurilor  
 
Reţeaua de îndesire şi ridicare a fost formată din puncte/borne vechi, 

preluate din reţele naţionale existente şi din puncte noi, ce vor fi materializate şi 
determinate în această etapă de preconstrucţie. Punctele noi materializate, conform 
Caietului de Sarcini, au fost evidenţiate prin ţăruşi de lemn şi/sau borne topografice 
Feno, în funcţie de condiţiile din teren. 

Prin adăugarea punctelor s-a realizat îndesirea reţelelor existente astfel încât 
să reprezinte suport pentru măsurătorile batimetrice şi pentru ridicările topografice 
ale malurilor, în continuare, pe aceeaşi secţiune, dar şi pentru utilizări ulterioare 
privind monitorizarea zonei albiei şi malurilor în punctele de interes. 
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Defrişări ale albiei majore în zona aliniamentelor profilelor transversale 

 
Din bornele reţelei de îndesire şi ridicare s-au determinat prin măsurători 

DGPS coordonatele bornelor/ţărusilor de lemn din aliniamentele profilelor 
batimetrice transversale.  

S-a urmărit ca pe cât posibil, în fiecare punct să se asigure vizibilitatea către 
alte două puncte ale reţelei, în vederea orientării staţiei topografice totale.  

Au fost determinate coordonate X, Y, Z în sistem de proiecţie Stereografic 
1970 şi plan de referinţă Marea Neagră Sulina pentru toate punctele reţelei de 
îndesire şi ridicare. 

Metodele de determinare a coordonatelor au inclus măsurători GPS cu 
receptoare trimble R5, L1/L2 şi măsurători topografice clasice cu staţii totale/Leica 
1200+, s-a obţinânduse astfel documentaţia reţelei de îndesire şi ridicare (descrieri 
topografice şi inventare de coordonate în sistem Stereografic 1970, schiţe ale reţelei 
etc.). 
 

Materializarea şi legarea profilelor batimetrice la reţeaua de îndesire şi 
ridicare 

În zona profilelor batimetrice au fost plantate câte 2 borne/ţăruşi de lemn, 
din care cel putin una în aliniamentul profilului sau în prelungirea acestuia, 
coordonatele ţăruşilor fiind determinate plecându-se din punctele reţelei. A doua 
bornă a fost plantată în aliniament/prelungirea acestuia pe albia superioară sau în 
apropiere, în funcţie de condiţiile din teren, pentru a servi la identificarea rapidă a 
aliniamentului şi respectiv, în scopul facilitării ridicărilor topografice ulterioare pe 
profil de albie, în special pentru calibrarea periodică sau după evenimente 
hidrologice ale secţiunilor hidrometrice, cu staţia totală şi ecosonda hidrografică 2D 
(single-beam). 

 
Anexele AR.5 şi AR.9 reprezintă determinările single beam. Aceleaşi informaţii 

se regăsesc şi în Anxele AR4 şi AR9. 
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 Prelucrarea datelor provenit din măsurători batimetrice multi-beam  
 

In Anexa AR.6 sunt prezentate rezultatele măsurătorilor multi-beam, atât pe 
bifurcaţie Braţ Bala cu Dunărea cât şi pentru pragul de fund cât şi bifurcaţia Dunăre 
cu Iepuraşu, respectiv PC 10. 

 
Măsurătorile batimetrice multi-beam au fost efectuate de către VITUKI 

utilizând aparatura specifică acestui tip de măsurători aflată la bordul navei „Dr. 
Csoma János”. 

 

 
 
Prin aceste măsurători batimetrice multi-beam s-a acoperit în totalitate o 

zona de 48,0 km.  
 

2.3 Monitorizarea siturilor Natura 2000 

 
Metodologie 

Monitorizarea florei şi habitatelor din ariile protejate Natura 2000 
 

 Evaluarea florei şi habitatelor din ariile Natura 2000 care se suprapun cu 
diferite segmente ale Dunării, a fost efectuată simultan cu evaluarea florei punctelor 
critice şi cu recensămintele de păsări de pe Dunăre (mai-iunie 2011). Habitatele şi 
flora din siturile Natura 2000 care se află în afara zonei de impact direct a 
proiectului (ariile care nu conţin segmente ale Dunării) au fost evaluate după 
identificarea biodiversităţii din zona direct afectată (iunie-august 2011). Evaluarea 
acestora s-a desfăşurat prin parcurgerea zonelor de mal în cazul lacurilor respective, 
ori prin parcurgerea unor trasee în cazul habitatelor terestre din vecinătatea 
lacurilor. S-au realizat liste de specii cu cele caracteristice, dominante sau 
abundente, pe baza cărora s-au determinat tipurile de habitate după Doniţă şi 
colaboratorii (2005). Se menţionează faptul, că având în vedere suprafaţa întinsă şi 
numărul ariilor naturale protejate în discuţie, habitatele enumerate reprezintă doar 
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o parte a celor existente în cadrul acestor situri, acestea fiind preponderent habitate 
caracteristice lacurilor cu importanţă avifaunistică accentuată. 
 

Situri de Importanţă Comunitară (SCI) 

ROSCI0006 „Balta Mică a Brăilei” – include punctul critic PC10. În luna mai cu 
ajutorul unui vapor au fost parcurse ambele braţe ale Dunării pe toată lungimea 
acestora, iar păsările observate au fost notate. 

ROSCI0022 „Canaralele Dunării” – include punctele critice PC 01 – PC 06 şi zona 
adiacentă PC 07. Metodele folosite coincid cu cele prezentate în capitolul 2.1.G 
”Monitorizarea florei şi faunei terestre” iar rezultatele coincid cu cele 
prezentate în capitolul 3.1.G ”Floră terestră şi avifaună”. 

 Siturile de Importanţă Comunitară prezentate în continuare au fost de 
asemenea analizate în faza de preconstrucţie a lucrărilor. În următoarele faze ale 
proiectului vor fi monitorizate doar siturile ROSCI0006 şi ROSCI0022. 

ROSCI0071 „Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa” – au fost efectuate 
evaluări ale habitatelor, florei şi avifaunei cu ocazia deplasării pe teren la lacul 
Vederoasa (august 2011) – s-au evaluat tipurile de habitate lacustre de pe malul 
acestuia, şi habitatele terestre predominante din imediata vecinătate a 
acestuia. 

ROSCI0172 „Pădurea şi Valea Canaraua Fetii – Iortmac” - au fost efectuate evaluări 
ale habitatelor, florei şi avifaunei cu ocazia deplasării pe teren la lacurile 
Dunăreni, Iortmac şi Oltina (august 2011). 

ROSCI0012 „Braţul Măcin” – în luna mai cu ajutorul uni vapor au fost efectuate 
observaţii de avifaună de la Brăila până la Turcoaia. Rezultatele acestor 
recensăminte sunt prezentate în capitolul 3.1.G Floră terestră şi avifaună.  

ROSCI0149 „Pădurea Eseschioi – Lacul Bugeac” - au fost efectuate evaluări ale 
habitatelor, florei şi avifaunei cu ocazia deplasării pe teren la lacul Bugeac 
(august 2011) – s-a parcurs o porţiune din malul acestuia şi s-au înregistrat 
habitatele predominante de pe malul lacului, totodată habitatele cu vegetaţie 
ierboasă din jurul lacului. 

 
 Metode de studiere a amfibienilor din ariile protejate Natura 2000 
 
 Activităţile de inventariere a amfibienilor s-au realizat în cursul zilei 
(respectiv în câteva cazuri au fost realizate şi cercetări nocturne pentru obţinerea de 
informaţii suplimentare asupra speciilor prezente în zonele investigate). Metodele de 
cartare a amfibienilor s-a realizat cu ajutorul metodelor uzuale din domeniu, pentru 
esantionări în habitatele acvatice de mică adâncime şi în zonele de mal ale fluviului 
fiind folosit ciorpacul. 
 Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din 
publicaţii de specialitate autohtone. 
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 Semnalările au fost trecute pe suport digital în Sistem Informational Geografic, 
cu ajutorul soft-ului ArcView, fiind folosite pentru localizarea zonelor unde au fost 
identificate exemplarele sau populatiile atât coordonatele G.P.S. ale locurilor 
investigate, cât şi hărti topografice georeferenţiate, imagini satelitare şi 
ortofotoplanuri. 
 
 Metode de studiere a reptilelor din ariile protejate Natura 2000 
 
 Investigaţiile s-au realizat de-a lungul unor transecte reprezentate de fâşii 
paralele cu elemente peisagistice liniare (drumuri, malul apei, limită de pădure 
etc.). De-a lungul traseului urmat au fost analizate periodic suprafeţe de control a 
câte 250 m pătraţi situate la intervale regulate (la intervale de câte 30 m în tipurile 
de habitate de pajişti). Investigarea unei suprafeţe de control are o durată medie de 
5 minute necesare pentru a înregistra eventuala prezenţă a exemplarelor de reptile, 
numărul de exemplare active, fiind luate în considerare şi informaţiile 
complementare privind tipul de habitat, gradul de acoperire al suprafeţei cu 
vegetaţie, speciile de plante existente în releveu, nebulozitatea, specificul 
substratului, prezenţa eventualilor prădători etc. 
 Speciile de reptile prezente în habitatele din perimetrul de implementare al 
proiectului au putut fi determinate fără să fie nevoie de imobilizarea lor. În vederea 
realizării unor studii comparative ale populaţiilor locale din perimetru şi cele din alte 
zone ale regiunii, unele exemplare prezente în releveele investigate au fost 
fotografiate. 
Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din publicaţii 
de specialitate autohtone. 
 Semnalările au fost trecute pe suport digital în Sistem Informational Geografic, 
cu ajutorul soft-ului ArcView, pentru localizarea zonelor unde au fost identificate 
exemplarele fiind folosite atât coordonatele G.P.S. ale locurilor investigate, cât şi 
hărti topografice georeferenţiate, imagini satelitare şi ortofotoplanuri. 
 
 Metode de studiere a mamiferelor din ariile protejate Natura 2000 
 
 Investigaţiile s-au realizat de-a lungul unor transecte perpendiculare pe linia 
malului apei. Lungimea transectelor varia în funcţie de caracteristicile topografice 
locale de la câteva zeci de metri la câteva sute de metri, fiind parcursă distanţa de 
la mal până la baza falezelor (pe partea dreaptă a Dunării), respectiv de la mal până 
la digul de contur al Insulei Mari a Ialomiţei. În cazul ostroavelor, transectele se 
parcurgeau de pe un mal pe celălalt al respectivelor ostroave. 
 Speciile de mamifere prezente în habitatele din perimetrul de implementare 
al proiectului au putut fi determinate fără să fie nevoie de imobilizarea lor. De 
asemenea, au fost înregistrate urmele lăsate de diferite specii prezente în 
respectivele habitate (râmături, lăsături etc.). 
Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din publicaţii 
de specialitate autohtone. 
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Monitorizarea avifaunei ariilor protejate Natura 2000 
 

Evaluările avifaunei din ariile Natura 2000 care se suprapun pe diferite 
segmente ale Dunării, au fost efectuate simultan cu evaluarea avifaunei punctelor 
critice şi cu recensămintele de păsări de pe Dunăre (mai-iunie 2011). Avifauna 
siturilor Natura 2000 care se află în afara zonei de impact direct a proiectului (ariile 
care nu conţin segmente ale Dunării) a fost evaluată după identificarea biodiversităţii 
din zona direct afectată (iunie-august 2011).  

În cazul ariilor care se suprapun cu zona de impact direct al proiectului 
metodele folosite în evaluarea avifaunei coincid cu cele prezentate în capitolele 
anterioare. În celelalte situri au fost notate toate speciile şi efectivele observate în 
cursul deplasărilor pe teren. Păsările au fost căutate activ, cu ajutorul binoclurilor şi 
telescoapelor mai ales în zonele de aglomerare (de exemplu lacuri). 
 

Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) 
 

ROSPA0005 „Balta Mică a Brăilei” - include punctul critic PC10. În luna mai cu 
ajutorul unui vapor au fost parcurse ambele braţe ale Dunării pe toată lungimea 
acestora şi au fost notate toate păsările acvatice observate. 

ROSPA0039 „Dunăre Ostroave” - include punctele critice PC 01- şi zona adiacentă 
PC 07. Metodele folosite coincid cu cele prezentate în capitolul 2.1.G 
”Monitorizarea florei şi faunei terestre” iar rezultatele coincid cu cele 
prezentate în capitolul 3.1.G ”Floră terestră şi avifaună”. 

ROSPA0017 „Canaralele de la Hârşova” - în luna mai cu ajutorul vaporului au fost 
efectuate observaţii de avifaună pe Dunăre pe toată lungimea segmentului 
cuprins în această arie protejată. 

Siturile de Protecţie Specială Avifaunistică prezentate în continuare au fost de 
asemenea analizate în faza de preconstrucţie a lucrărilor. În următoarele faze ale 
proiectului vor fi monitorizate doar siturile ROSPA0005, ROSPA0039 şi ROSCI0017. 

ROSPA0007 „Balta Vederoasa” – au fost efectuate evaluări ale habitatelor, florei şi 
avifaunei cu ocazia deplasării pe teren la lacul Vederoasa (august 2011). 

ROSPA0012 „Braţul Borcea” - în luna mai cu ajutorul uni vapor au fost efectuate 
observaţii de avifaună pe toată lungimea braţului Borcea. Rezultatele acestor 
recensăminte sunt prezentate în capitolul 3.1.G ”Floră terestră şi avifaună”.  

ROSPA0053 „Lacul Bugeac” - au fost efectuate evaluări ale habitatelor, florei şi 
avifaunei cu ocazia deplasării pe teren la lacul Bugeac (august 2011). 

ROSPA0056 „Lacul Oltina” - au fost efectuate evaluări ale habitatelor, florei şi 
avifaunei cu ocazia deplasării pe teren la lacul Oltina (august 2011). 
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ROSPA0054 „Lacul Dunăreni” - au fost efectuate evaluări ale habitatelor, florei şi 
avifaunei cu ocazia deplasării pe teren la lacul Dunăreni (august 2011). 

ROSPA0002 „Allah Bair - Capidava”- în luna mai cu ajutorul vaporului au fost 
efectuate observaţii de avifaună pe Dunăre pe toată lungimea segmentului 
cuprins în această arie protejată.  

ROSPA0040 „Dunărea Veche –Braţul Măcin” - în luna mai cu ajutorul vaporului au 
fost efectuate observaţii de avifaună pe Dunărea Veche şi pe Braţul Măcin (între 
Brăila şi Turcoaia). Rezultatele acestor recensăminte sunt prezentate în 
capitolul 3.1.G Floră şi avifaună terestră.  

 
Rezultate 

Lucrările de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Calaraşi şi Brăila 
se desfaşoară pe un perimetru ce se suprapune atât siturilor ce aparţin reţelei Natura 
2000 (RO SCI 0006, RO SCI 0022, RO SPA 0039, RO SPA 0017,RO SPA 0005). Situri de 
Importanţă Comunitară (SCI-Sites of Community Importance) desemnate conform 
Directivei Habitate şi Ariile de Protecţie Specială (SPA-Special Protection Areas) 
constituite conform Directivei Păsări, fac parte din reţeaua ecologică NATURA 2000. 
 Distribuţia ariilor NATURA 2000 (Anexa AR.7.4) în perimetrul în care se vor 
desfăşura lucrările hidrotehnice, pe fiecare punct critic este prezentată în următorul 
tabel: 
 

Tabel 2.3.1. Distribuţia siturilor NATURA 2000 pe fiecare punct critic 

 
Arii  
NATURA 2000  

Puncte critice 
principale 

 

Puncte critice secundare 

PC 
01 

PC 
02 

PC 
10 

PC 
03A 

PC 
03B 

PC 
04A 

PC 
04B 

PC 
07 

PC 
08 

PC 
09* 

RO SCI 0006   X       X 

RO SCI 0022 X  X  X X X X X X  
 

RO SPA 0005   X       X 

RO SPA 0039 X X  X X X X    

RO SPA 0017          - 
*NOTĂ - RO SPA 0017 se găseşte de la km 9,2 pe Braţul Borcea şi km 261,4 pe Dunăre până la 237,9 km pe Dunăre, 
în perimetrul său neregăsindu-se nici unul din punctele critice; PC 09 este cel mai apropiat de această arie, fiind 
la aproximativ 3 km 
 

 Suplimentar faţă de ariile prezentate, pentru o evaluare cât mai bună a stării 
de referinţă înainte de începerea lucrărilor hidrotehnice, în faza de preconstrucţie s-
au monitorizat totodată şi cele prezentate în tabelul 2. 
 

Tabel 2.3..2. Alte situri analizate 

Arii 
NATURA 2000 

Puncte critice 
principale 

Puncte critice  
secundare 

PC 
01 

PC 
02 

PC 
10 

PC 
03A 

PC 
03B 

PC 
04A 

PC 
04B 

PC 
07 

PC 
08 

PC 
09 

RO SCI 0071      ~ ~    

RO SCI 0172  ~  ~ ~      

RO SCI 0012   -        

RO SCI 0149 -          
 

RO SPA 0007       ~    
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Arii 
NATURA 2000 

Puncte critice 
principale 

Puncte critice  
secundare 

PC 
01 

PC 
02 

PC 
10 

PC 
03A 

PC 
03B 

PC 
04A 

PC 
04B 

PC 
07 

PC 
08 

PC 
09 

RO SPA 0012 ~          

RO SPA 0053 -          

RO SPA 0056  ~         

RO SPA 0054    ~ ~      

RO SPA 0002         x x 

RO SPA 0017          - 

RO SPA 0040         - - 
NOTĂ 
~ puncte critice care se găsesc în vecinătatea ariilor protejate 
- puncte critice cele mai apropiate de aria protejată 
X puncte critice a căror perimetru se suprapune cu cel al ariilor protejate 
 

Monitorizarea florei şi habitatelor din ariile protejate Natura 2000 
 
Evaluarea florei şi habitatelor din ariile Natura 2000 care se suprapun cu 

diferite segmente ale Dunării, a fost efectuată simultan cu evaluarea florei punctelor 
critice şi cu recensămintele de păsări de pe Dunăre (mai-iunie 2011). Habitatele şi 
flora din siturile Natura 2000 care se află în afara zonei de impact direct a 
proiectului (ariile care nu conţin segmente ale Dunării) au fost evaluate după 
identificarea biodiversităţii din zona direct afectată (iunie-august 2011). Evaluarea 
acestora s-a desfăşurat prin parcurgerea zonelor de mal în cazul lacurilor respective, 
ori prin parcurgerea unor trasee în cazul habitatelor terestre din vecinătatea 
lacurilor. S-au realizat liste cu speciile identificate pe teren. 

Majoritatea punctelor critice (care se află pe arii protejate) se regăsesc în 
interiorul sitului ROSCI0022 (PC 01, 02, 03A, 03B, 04A, 04B, 07, 08).  

Aria naturală protejată se poate caracteriza din punct de vedere a habitatelor 
prin câteva tipuri seminaturale, dar şi antropogene. Astfel se pot remarca 
suprafeţele întinse ocupate de plantaţii de plop canadian (Populus x canadensis) pe 
insulele şi ostroavele Dunării. Tipurile de habitate naturale şi seminaturale sunt 
pădurile aluviale de salcie (Salix alba) şi plop alb (Populus alba), pajiştile de Agrostis 
stolonifera, care deseori se află în stadii avansate de degradare (marcat de 
abundenţa mare a speciilor alohtone invazive). Valoarea cea mai însemnată a acestui 
sit o reprezintă pădurile aluviale, care însă au devenit foarte reduse din cauza 
activităţilor silvice; rareori se găseşte câte o zonă cu păduri aluviale bătrâne şi în 
stare bună de conservare.  

Tabelul 2.3.3. prezintă tipurile de habitate, suprafaţa aproximativă a acestora 
şi procentul ocupat în raza fiecărui punct critic. 
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Tabel 2.3..3. Tipuri de habitate în zona fiecărui PC din ROSCI0022 

Zona 
Tipuri de habitate 

Suprafaţă 
(kmp) 

% din zona PC 

                                   PC 01 

Braţul  
Bala 

Plantaţie de plop canadian 8,23  69,6 

R8704 Comunitati antropice cu Polygonum aviculare, Lolium 
perenne, Schlerochloa dura %i Plantago major 

2  16,8 

Suprafaţă nisipoasă temporar inundată 0,05  0,5 

R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus 
caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries) 

0,21 1,8 

Ostrovul 
Turcescu 

Plantaţie de plop canadian 1,06  8,9 

R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus 
caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries) 

0,05  0,5 

R8703  Comunitati antropice cu Agropyron repens, Arctium 
lappa, Artemisia annua şi Ballota nigra 

0,23  1,9 

PC 02 

Ostrovul 
Epuraşu 

Suprafaţă nisipoasă temporar inundată 0,17 2,9 

Lac temporar fără vegetaţie 0,04 0,7 

R4406 Păduri danubien-pontice de plop alb (Populus alba) cu 
Rubus caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries) 

5,42  88,6 

Malul 
Dunării 

R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus 
caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries) 

0,48  7,8 

PC 03A 

Amonte 
Şeica 

Plantaţie de plop canadian 0,84 63,5 

Suprafaţă nisipoasă temporar inundată 0,43 32,5 

R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus 
caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries) 

0,05 4 

PC 03B 

Aval 
Şeica 

R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus 
caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries) 

0,05 8,8 

Suprafaţă nisipoasă temporar inundată 0,01 2,6 

Plantaţie de plop canadian 0,51 88,6 

PC 04A 

Insula Ceacâru Plantaţie de plop canadian 0,77 100 

malul 
Dunării 

Plantaţie de plop canadian 0,35 100 

PC 04B 

Ostrovul 
Fermecatu 

Plantaţie de plop canadian 2,69 75,7 

Suprafaţă nisipoasă temporar inundată 0,6 16,9 

R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus 
caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries) 

0,26 7,4 

PC 07 

Insula Fasolele Plantaţie de plop canadian 1,52 100 

PC 08 

Zona 
Atârnaţi 

Plantaţie de plop canadian 0,64 100 
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Caracterizarea punctelor critice din punct de vedere al aspectelor de vegetaţie în 
ROSCI0022 
 

 PC 01 – Braţul Bala şi Ostrovul Turcescu 

De-a lungul malului într-o fâşie de câţiva metri se pot găsi pâlcuri degradate 
de păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus caesius (R4407, cod 
Natura2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries). Acestea însă sunt prezente 
doar în zona ripariană, care este periodic inundată. În zonele mai îndepărtate, şi în 
interiorul Ostrovului Turcescu se găsesc plantaţii de plop, pe unele locuri cu zone 
deschise, acoperite de comunităţi antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, 
Artemisia annua şi Ballota nigra (R8703). Pe malul râului există şi zone folosite ca 
păşuni pentru ovine, degradate şi suprapăşunate, vegetaţia acestora fiind 
reprezentată de comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, 
Schlerochloa dura şi Plantago major (R8704). Pe alocuri malul nisipos este aproape în 
totalitate lipsit de vegetaţie. 

 

 PC 02 – Ostrovul Epuraşu 

Cea mai mare parte a insulei este acoperită de păduri danubiano-pontice de 
plop alb (Populus alba) cu Rubus caesius (R4406, cod Natura2000: 92A0 Salix alba and 
Populus alba galleries), şi păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus 
caesius (R4407, cod Natura2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries), 
deasemenea tot aceste tipuri de habitate se găsesc şi de-a lungul malului în fâşii 
înguste. Aceste comunităţi în cazul Ostrovului Epuraşu prezintă un anumit nivel de 
degradare, se remarcă prezenţa unor specii alohtone cu caracter invaziv (Amorpha 
fruticosa, Erigeron canadensis). În zona ripariană se găsesc suprafeţe nisipoase goale, 
vegetaţia fiind foarte săracă, reprezentată de câteva exemplare de Xanthium 
strumarium. În mijlocul insulei, pe o suprafaţă relativ redusă se află un lac temporar, 
aproape lipsit de vegetaţie (la mal cu câteva exemplare de Alisma plantago-
aquatica, Eleocharis sp. şi Potamogeton pectinatus în apă). 

 
Fig. 2.3.1 Salicet bătrân în stare bună de conservare  
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PC 03 A – amonte Şeica 
Atât insula, cât şi malul râului sunt acoperite cu plantaţii de plop, în afara 

zonei ripariene, unde se găseşte o zonă lată de câţiva metri, pe alocuri chiar mai lat, 
suprafaţă nisipoasă temporar inundată, practic lipsită de vegetaţie (numai câteva 
exemplare de Xanthium strumarium şi alte specii ruderale), urmărită de o fâşie de 
câţiva metri de comunităţi danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus caesius 
(R4407, cod Natura2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries). 
 
 PC 03 B – aval Şeica 

Această zonă este asemănătoare zonei amonte de Şeica, se găsesc aceleaşi 
tipuri de vegetaţie. Malul râului este acoperit de plantaţii de plop, iar în zona 
ripariană se găsesc fâşii înguste de comunităţi danubiene de salcie albă (Salix alba) 
cu Rubus caesius (R4407, cod Natura2000: 92A0 Salix alba and Populus alba 
galleries). 
 
 PC 04 A – Insula Ceacâru 

Insula Ceacâru are malul abrupt, de 1-2 m, fără salicet din zona ripariană. 
Toată suprafaţa insulei este acoperită de plantaţie de plop. 
 
 PC 04 B – Ostrovul Fermecatu 

Zona ripariană cu suprafeţe întinse nisipoase, temporar inundate (cu vegetaţie 
foarte redusă) este urmărită de o fâşie îngustă de salicet, comunităţi danubiene de 
salcie albă (Salix alba) cu Rubus caesius (R4407, cod Natura2000: 92A0 Salix alba and 
Populus alba galleries), iar majoritatea ostrovului este acoperită cu plantaţii de plop. 

 
Fig. 2.3.2  Galeriile de salicet şi malul nisipos  
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 PC 07 – Insula Fasolele 
Asemănător insulelor precedente, majoritatea acestei insule este acoperită tot 

de plantaţii de plop, salicetele din zona ripariană alcătuind o fâşie foarte îngustă. Pe 
alocuri, intercalate în plantaţii se pot găsi comunităţi antropice cu Agropyron repens, 
Arctium lappa, Artemisia annua şi Ballota nigra (R8703). 

 
 PC 08 – zona Atârnaţi 

Asemănător insulelor precedente, majoritatea acestei insule este acoperita tot 
de plantaţii de plop, salicetele din zona ripariană alcătuind o fâşie foarte îngustă. Pe 
alocuri, intercalate în plantaţii se pot găsi comunităţi antropice cu Agropyron repens, 
Arctium lappa, Artemisia annua şi Ballota nigra (R8703). Zona malului este variată, 
pe alocuri abrupt, iar în alte locuri se găsesc suprafeţe gale nisipoase. 

 
PC 09 – PC10 
În zona Ostrovului Lupu se găsesc plantaţii de plop canadian (Populus x 

canadensis), iar în zona ripariană, în forma unei fâşii de maxim câteva zeci de metri, 
se găsesc păduri aluviale de salcie albă (Salix alba) – pe alocuri cu plop alb (Populus 
alba), iar in stratul ierbos predominand  Rubus caesius (în cazul plantaţiilor de plop 
canadian de Agropyron repens). În cazul acestor păduri aluviale totodată se remarcă 
abundenţa speciilor alohtone invazive (mai ales Amorpha fruticosa). 

Tabelul 2.3..4. prezintă tipurile de habitate, suprafaţa aproximativă a 
acestora, şi procentul ocupat în zona fiecărui punct critic. 
 

Tabel 2.3..4. Tipuri de habitate în zona fiecarui PC din ROSCI0006 

PC Zona Tipuri de habitate 
Suprafaţă 

kmp 
% din zona 

PC 

PCO9 Zona Vărsături Plantaţie de plop canadian şi frasin 0,16  100 

PC10 

Malul Braţului 
Caleia 

R4407 Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu 
Rubus caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries) 

0,86 11 

Plantaţie de plop canadian amestecat cu salcie albă (Salix 
alba) 

0,63  8 

Ostrovul Lupu 

Plantaţie de plop canadian 6,37  81 

R8703  Comunitati antropice cu Agropyron repens, 
Arctium lappa, Artemisia annua şi Ballota nigra 

pâlcuri de diferite 
dimensiuni, intercalate 
în 
plantaţii 

 

Caracterizarea punctelor critice din punct de vedere al aspectelor de vegetaţie 
existente în ROSCI0006 

 

Aceste zone se caracterizează tot cu plantaţii de plop şi cu salicete din zona 
ripariană, reprezentate de păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus 
caesius (92A0 Salix alba and Populus alba galleries). În forma unor pâlcuri intercalate 
între plantaţii de plop se găsesc comunităţi antropice cu Agropyron repens, Arctium 
lappa, Artemisia annua şi Ballota nigra (R8703). 
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Fig. 2.3.3  Amorpha fruticosa, specie alohtonă cu caracter invaziv,  

răspândită în efective mari 

 

 
Fig. 2.3.4  Mal nisipos cu Xanthium strumarium 
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Monitorizarea florei şi faunei acvatice, inclusiv ihtiofauna, din ariile protejate 
Natura 2000 
  
ROSCI0022 „Canaralele Dunării”  
 
 Nu există specii de macrofite, alge sau nevertebrate care să facă obiectul 
anexelor Directivei Habitate. 

Suprafaţa infimă afectată de organizarea de şantier şi lucrările propriu-zise 
(0,083% din suprafaţa totală a ariei naturale protejate), precum şi faptul că nici unul 
din punctele critice din zonă (PC) nu se afla în apropierea vreunei zone strict 
protejate sau de protectie integrală, face ca nici unul din cele 14 habitate din Parcul 
Natural Balta Mică a Brăilei să nu fie influenţat negativ într-un mod semnificativ. 

Aria naturală protejată „Canaralele Dunării”, sit de importanţă comunitară, 
include cursul Dunării, zona constituindu-se într-o zonă vitală pentru migraţia şi 
reproducerea sturionilor. 

Dintre cele 13 specii de peşti protejate de Directiva Habitate a Reţelei Natura 
2000 au fost evidenţiate un număr de 9 specii: 

 
Tabel 2.3.5. Specii de importanţă comunitară în cadrul RO SCI 0006 

Specii de importanţă comunitară 

Enumerate în anexa I-a Directivei 
Consiliului 79/409/CEE 

Grad de vulnerabilitate  
faţă de lucrările şantierului 

Alosa pontica - 

Gobio albipinnatus scăzută 

Rhodeus sericeus amarus - 

Cobitis taenia medie 

Zingel zingel medie 

Zingel streber medie 

Pelecus cultratus - 

Aspius aspius scăzută 

Gymnocephalus schraetzer scăzută 

Gobio kessleri scăzută 

Alosa tanaica scăzută 

Gymnocephalus baloni scăzută 

Misgurnus fossilis - 

 
 

 ROSCI0006 „Balta Mică a Brăilei”  
 
 Dintre plantele acvatice superioare sunt descrise 32 de specii, încadrate în 15 
ordine (Hydrocharitales, Nympheales, Najadales, Typhales, Myrtales etc). Fiind zonă 
umedă, fitocenozele bălţilor sunt deosebit de bogate în plante acvatice inferioare, 
dintre care dominante sunt algele. Sunt întâlnite alge verzi, albastre şi alge 
silicioase. Nu există specii de macrofite, alge sau nevertabrate care să facă obiectul 
anexelor Directivei Habitate. 

Suprafaţa infimă afectată de organizarea de şantier şi lucrările propriu-zise 
(0,018% din suprafaţa totală a Parcului Natural) precum şi faptul că nici unul din 
punctele critice din zonă (PC 9 şi PC 10) nu se afla în apropierea vreunei zone strict 
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protejate sau de protectie integrală, face ca nici unul din cele 18 habitate din Parcul 
Natural Balta Mică a Brăilei să nu fie influenţat negativ, într-un mod semnificativ. 

Dintre cele 12 specii de peşti protejate de Directiva Habitate a Reţelei Natura 
2000 au fost evidenţiate un număr de 9 specii: 

 
Tabel 2.3.6. Specii de importanţă comunitară în cadrul RO SCI 0006  

Specii de importanţă comunitară 

Enumerate în anexa I-a Directivei 
Consiliului 79/409/CEE 

Grad de vulnerabilitate  
faţă de lucrările şantierului 

Alosa pontica scăzută 

Gobio albipinnatus scăzută 

Rhodeus sericeus amarus scăzută 

Cobitis taenia medie 

Zingel zingel medie 

Pelecus cultratus - 

Aspius aspius scăzută 

Gymnocephalus schraetzer scăzută 

Gobio kessleri - 

Alosa tanaica scăzută 

Gymnocephalus baloni scăzută 

Misgurnus fossilis - 

 
 

ROSCI0071 „Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa”  
 
Rezervaţie paleontologică şi ornitologică. Lacul Vederoasa face parte din categoria 
lacurilor de luncă, cu un grad accentuat de meandrare. Peste 80% din suprafaţa 
lacului este acoperită de stuf ceea ce constituie un habitat prielnic păsărilor. 
Ihtiofauna naturală este slab reprezentată fiind alcătuită din Aspius aspius, Rhodeus 
sericeus amarus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, la care se adaugă crapul, carasul 
şi ciprinidele asiatice, populate de concesionarul bălţii. Nu este afectată lucrările 
propriu-zise.  
 
ROSCI0172 „Pădurea şi Valea Canaraua Fetii – Iortmac”  
 
Rezervaţie cu zone umede întinse, acoperite de stuf, cu ochiuri de apă. Lacurile mari 
sunt exploatate în regim de acvacultură (Dunăreni, Oltina). Ihtiofauna protejată de 
Directiva Habitate a Reţelei Natura 2000 este reprezentată, alcătuită din: Gobio 
albipinnatus, Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus şi Misgurnus fossilis. Nu este 
afectată de lucrările propriu-zise. 
 
ROSCI0012 „Braţul Măcin”  

Rezervaţia include cursul Dunării (Braţul Măcin) şi lacurile limitrofe amenajate în 
pescării (ex: lacul Igliţa). Populaţia piscicolă protejată de Directiva Habitate a 
Reţelei Natura 2000 este identică cu cea identificată în zona PC 10, la care se adaugă 
şi Romanogobio kesslerii (pietroc). Nu este afectată de lucrările propriu-zise.  
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ROSCI0149 „Pădurea Eseschioi – Lacul Bugeac”  

Lacul Bugeac este exploatat în regim de acvacultură. Populaţia piscicolă protejată de 
Directiva Habitate a Reţelei Natura 2000 este reprezentată de: Gobio albipinnatus, 
Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus şi Cobitis taenia. Nu este afectată de 
lucrările propriu-zise. 

 
 Monitorizarea speciilor de amfibieni  
 
 Bombina bombina 
 
 Specia Bombina bombina a fost semnalată în ambele situri Natura 2000 din 
zona de implementare a proiectului ISPA 1 (atât în ”Canaralele Dunării” - ROSCI0022 
- cât şi în ”Balta Mică a Brăilei” - ROSCI0006). Dimensiunea populaţiilor locale din 
aceste situri este cuprinsă între 2% şi 15% (în cazul fiecărui sit în parte) din efectivul 
naţional al speciei. 
 Habitatele specifice, importante pentru Bombina bombina, aveau înainte de 
demararea lucrărilor de execuţie a infrastructurilor prevăzute în proiectul ISPA 1 un 
grad de conservare bun. Din acest punct de vedere per ansamblul siturilor ”Balta 
Mică a Brăilei” (ROSCI0006) şi “Canaralele Dunării” (ROSCI0022) specia Bombina 
bombina având stare de conservare bună. 
 Din punct de vedere al izolării, populaţiile aparţinând speciei Bombina 
bombina se încadrează în categoria C (populaţie ne-izolată de populaţii din alte 
zone) atât în cazul sitului ”Balta Mică a Brăilei” (ROSCI0006), cât şi în cazul sitului 
“Canaralele Dunării” (ROSCI0022). 
 Starea globală de conservare a speciei Bombina bombina în perimetrul sitului 
”Balta Mică a Brăilei” (ROSCI0006) a fost încadrată la categoria excelentă, iar în 
perimetrul sitului “Canaralele Dunării” (ROSCI0022) poate fi considerată ca având 
valoare bună. 
 
 Triturus dobrogicus 
 
 Specia Triturus dobrogicus a fost nominalizată numai în documentaţia 
standard (aferentă sitului ”Balta Mică a Brăilei” - ROSCI0006) anexă a Ordinului 
Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, însă ea este prezentă în 
perimetrul ambelor situri Natura 2000 declarate în 2007, din zona de implementare a 
proiectului ISPA 1. 
 Dimensiunea populaţiilor locale de Triturus dobrogicus din aceste situri este 
cuprinsă între 2% şi 15% din efectivul naţional al speciei în cazul sitului ”Balta Mică a 
Brăilei” (ROSCI0006), respectiv este mai mică de 2% din efectivul naţional al speciei 
în cazul sitului “Canaralele Dunării” (ROSCI0022). 
 Habitatele specifice, importante pentru Triturus dobrogicus, aveau înainte de 
demararea lucrărilor de execuţie a infrastructurilor prevăzute în proiectul ISPA 1 un 
grad de conservare bun. Din acest punct de vedere per ansamblul siturilor ”Balta 
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Mică a Brăilei” (ROSCI0006) şi “Canaralele Dunării” (ROSCI0022) specia Triturus 
dobrogicus având stare de conservare bună. 
 Considerăm că din punct de vedere al izolării, populaţiile aparţinând speciei 
Triturus dobrogicus se încadrează în categoria C (populaţie ne-izolată de populaţii 
din alte zone) atât în cazul ambelor situri Natura 2000 – chiar dacă în fişele standard 
Natura 2000 (aferente ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964 / 
2007) se consideră că populaţia din situl ”Balta Mică a Brăilei” (ROSCI0006) s-ar 
încadra în categoria B (“populaţie ne-izolată, dar la limita arie de distribuţie”). 
 Starea globală de conservare a speciei Triturus dobrogicus în perimetrul 
siturilor ”Balta Mică a Brăilei” (ROSCI0006) şi “Canaralele Dunării” (ROSCI0022) se 
încadrează la categoria bună. 
Recomandare: considerăm că în cazul speciei Triturus dobrogicus este necesară 
desfăşurarea unor activităţi de monitorizare în perioada martie – iunie din cursul 
anilor de execuţie a lucrărilor prevăzute, tipurile de medii de viaţă care să fie vizate 
de aceste investigaţii fiind apele stagnante puţin adânci (inclusiv a celor care seacă 
temporar) şi alte tipuri de habitate umede de pe malurile naturale ale Dunării şi de 
pe ostroave, în special din zona punctelor critice 04 şi 09. 
 
 Monitorizarea speciilor de reptile  
 
 Emys orbicularis 
 
 Specia Emys orbicularis a fost nominalizată în fişele standard ale ambelor 
situri Natura 2000 (aferente Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 
1964 / 2007) din zona de implementare a proiectului ISPA 1, însă în perioada aprilie – 
august 2011 nu am observat exemplare de Emys orbicularis în perimetrul niciuneia 
dintre cele două situri Natura 2000. 
 Conform documentaţiilor oficiale referitoare la situaţia speciei în cele două 
situri: 

- dimensiunea populaţiilor locale de Emys orbicularis este cuprinsă între 2% şi 15% 
din efectivul naţional al speciei în cazul sitului ”Balta Mică a Brăilei” 
(ROSCI0006), respectiv este mai mică de 2% din efectivul naţional al speciei în 
cazul sitului “Canaralele Dunării” (ROSCI0022); 

- starea globală de conservare a speciei Emys orbicularis în perimetrul siturilor 
”Balta Mică a Brăilei” (ROSCI0006) şi “Canaralele Dunării” (ROSCI0022) se 
încadrează la categoria bună. 

 Din punct de vedere al izolării, populaţiile aparţinând speciei Emys orbicularis 
se încadrează în categoria C (populaţie ne-izolată de populaţii din alte zone) atât în 
cazul sitului ”Balta Mică a Brăilei” (ROSCI0006), cât şi în cazul sitului “Canaralele 
Dunării” (ROSCI0022). 
Recomandare: considerăm că în cazul speciei Emys orbicularis este necesară 
desfăşurarea unor activităţi de monitorizare în perioada aprilie – iulie din cursul 
anilor de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiectul ISPA 1, tipurile de medii de 
viaţă care să fie vizate de aceste investigaţii fiind apele slab curgătoare şi cele 
stagnante de pe malurile naturale ale Dunării, în special din zona punctelor critice 
02, 03, 04, 09 şi 10. 
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 Testudo graeca 
 
 Specia Testudo graeca nu a fost nominalizată în niciuna din documentaţiile 
standard aferente celor două situri Natura 2000 declarate în 2007, din zona de 
implementare a proiectului ISPA 1, dar exemplare de Testudo graeca au fost 
identificate pe malul drept al Dunării, la marginea falezelor abrupte în câteva locuri 
din perimetrul sitului “Canaralele Dunării” (ROSCI0022). 
 Considerăm că dimensiunea populaţiilor locale de Testudo graeca din 
“Canaralele Dunării” (ROSCI0022) este probabil mai mică decât 2% din efectivul 
naţional al speciei. 
Habitatele specifice, importante pentru Testudo graeca, aveau înainte de demararea 
lucrărilor de execuţie a infrastructurilor prevăzute în proiectul ISPA 1 un grad de 
conservare bun. Din acest punct de vedere per ansamblul sitului “Canaralele Dunării” 
(ROSCI0022) specia având stare de conservare bună (categoria B). 
 Din punct de vedere al izolării, populaţiile de Testudo graeca din situl 
“Canaralele Dunării” (ROSCI0022) se încadrează în categoria “populaţie ne-izolată, 
cu o arie de răspândire extinsă” (categoria C). 
 Starea globală de conservare a speciei Testudo graeca în perimetrul sitului 
“Canaralele Dunării” (ROSCI0022) se încadrează la categoria: bună. 
 
 
 
 Monitorizarea speciilor de mamifere  
 
 Lutra lutra 
 
 Specia Lutra lutra a fost nominalizată în fişele standard ale ambelor situri 
Natura 2000 (aferente Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 
1964/2007) din zona de implementare a proiectului ISPA 1, însă în perioada aprilie – 
august 2011 nu am observat exemplare de Lutra lutra în perimetrul niciuneia dintre 
cele două situri Natura 2000. Semnalări ale speciei există din zona lacurilor Oltina, 
Dunăreni (Mârleanu) şi Vederoasa. 
 Conform documentaţiilor oficiale (anexe ale ordinului Ministrul mediului şi 
Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007) referitoare la situaţia speciei în situl ”Balta Mică 
a Brăilei” (ROSCI0006): 

- dimensiunea populaţiilor locale de Lutra lutra este cuprinsă între 2% şi 15% din 
efectivul naţional al speciei; 

- starea globală de conservare a speciei Lutra lutra în perimetrul sitului ”Balta 
Mică a Brăilei” (ROSCI0006) este considerată ca fiind încadrabilă la categoria 
bună. 

 Conform documentaţiilor oficiale (anexe ale ordinului Ministrul mediului şi 
Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007) referitoare la situaţia speciei în situl ”Canaralele 
Dunării” (ROSCI0022) se precizează că este incertă prezenţa speciei Lutra lutra în 
acest sit Natura 2000. 
 Din punct de vedere al izolării, populaţiile de Lutra lutra din lunca inferioară a 
Dunării se încadrează în categoria C (populaţie ne-izolată de populaţii din alte zone). 
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Recomandare: considerăm că în cazul speciei Lutra lutra este necesară desfăşurarea 
(în cursul anilor de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiectul ISPA 1) a unor 
activităţi de monitorizare în zonele de mal ale fluviului care se află în apropierea 
punctelor critice 02, 03 şi 04. 
 
 

Monitorizarea avifaunei din ariile protejate Natura 2000 
 

 Monitorizarea avifaunei în cazul ecosistemelor acvatice și terestre depinde de 

cerințele ecologice ale speciilor de păsări identificate. Datele colectate reprezintă, 

estimări ale tendinței populațiilor și distribuția speciilor de păsări acvatice și terestre 

în timpul perioadei de cuibărit, în timpul migrației de primavără și toamnă, 

aglomerările din timpul iernii, distribuția speciilor în funcție de nivelul zgomotelor și 

cel al deranjului determinat de activitățile umane, distribuția și abundența speciilor 

în funcție de tipul de vegetație, de influența factorilor naturali (oscilațiile de nivel 
ale apei) asupra succesului la cuibărire a speciilor acvatice de păsări.  

Pentru activitățile de observare directă au fost instalate turnuri mobile pentru 

observarea și supravegherea comportamentului păsărilor. Distribuţia ariilor SPA 0005, 
SPA 0039 şi SPA 0017 este prezentată în tabelul 1. 

 Perioada observațiilor include 3 durate într-un an: 

o prima perioadă: primăvara (aprilie – iunie) acoperă sezonul migrației de 

primăvară și cuibăritul 

o a doua perioadă (septembrie – octombrie) acoperă migrația de toamnă 
o a treia perioadă (ianuarie) acoperă speciile ce iernează, numărătorile se 

vor face în luna ianuarie atunci când la nivel european are loc 
numărătoarea speciilor de apă.  

 Având în vedere că faza de preconstrucţie s-a desfăşurat în lunile aprilie – 
august, în raportul de fază sunt prezentate doar rezultatele privind sezonul de 
migraţie de primăvară şi cuibărit. 
 Prezentăm în continuare sinteza rezultatelor provenite din numărătoarea in 
puncte şi evaluarea pe trasee lineare.  
 

Speciile identificate pe teren în RO SPA 0005 pe durata fazei de preconstrucţie 
protejate de Directiva Consiliului 79/409/CEE sunt prezentate în tabelul 2.3.6. 
Tabelul 2.3.7  cuprinde alte tipuri de specii identificate pe teren. 
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Tab 2.3.6 Specii de importanţă comunitară în cadrul RO SPA 0005  

Specii de importanţă comunitară 

Enumerate în anexa I-a Directivei Consiliului 
79/409/CEE 

Identificate pe teren 
nr. exemplare 

Ardeola ralloides 1 

Egretta garzetta 60 

Ardea purpurea 1 

Ciconia ciconia* 4 

Ciconia nigra* 40 

Plegadis falcinellus 21 

Platalea leucorodia 7 

Aquila pomarina 6 

Circus aeruginosus 4 

Falco vespertinus* 30 

Sterna hirundo* 26 

Chlidonias hybridus 291 

Alcedo atthis 3 

Aythya nyroca - 

Botaurus stellaris - 

Branta ruficollis - 

Coracias garrulus - 

Crex crex - 

Egretta alba - 

Grus grus - 

Haliaeetus albicilla - 

Ixobrychus minutus - 

Milvus migrans - 

Nycticorax nycticorax - 

Phalacrocorax pygmeus - 

 
Următorul tabel cuprinde alte tipuri de specii identificate pe teren. 
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Tabel 2.3.7  Alte specii în cadrul RO SPA 0005, care nu se regăsesc în anexa I-a Directivei 
Consiliului 79/409/CEE 

Specia Nr. exemplare 

Podiceps cristatus 1 

Podiceps grisegena 1 

Phalacrocorax carbo 58 

Phalacrocorax pygmaeus 54 

Nyctycorax nyctycorax 9 

Ardea cinerea 9 

Tadorna tadorna 1 

Falco tinnunculus 9 

Falco subbuteo 35 

Actitis hypoleucos 9 

Phylomacus pugnax* 50 

Larus michahellis 2 

Larus michahellis/cahinnans 28 

Chlidonias leucopterus* 49 

Cuculus canourus 2 

Apus apus 2 

Upupa epos 2 

Riparia riparia* 387 

Hirundo rustica* 2545 

Delichon urbica* 6 

Pelecanus crispus 1 

Cygnus olor 2 

Anser albifrons 4 

Anas platyrhynchos 48 

Anas strepera 9 

Circus macrourus/pygarsus 1 

Pernis apivorus* 3 

Accipiter nisus granti/brevipes 2 

Haematopus ostralegus 1 

Larus ridibundus 64 

Larus minutus 2 

Larus cachinnans 3 

Sterna nilotica 3 

Chlidonias niger* 348 

Columba oenas 2 

Picus canus 1 

Columba palumbus 1 

 

 
Speciile protejate de Directiva Consiliului 79/409/CEE, identificate pe teren în RO 
SPA 0039 pe durata fazei de preconstrucţie, sunt prezentate în tabelul 2.3..8.  
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Tabel 2.3.8 Specii de importanţă comunitară în cadrul RO SPA 0039  

Specii de importanţă comunitară 

Enumerate în anexa I-a Directivei Consiliului 
79/409/CEE 

Identificate pe teren 
nr. exemplare 

Ardeola ralloides - 

Egretta garzetta 15 

Ardea purpurea - 

Plegadis falcinellus 7 

Milvus migrans 1 

Circus aeruginosus 7 

Accipiter brevipes 2 

Falco vespertinus* 10 

Himantopus himantopus 1 

Sterna hirundo* 15 

Alcedo atthis 1 

Picus canus - 

Dryocopus martius 2 

Acrocephalus melanopogon - 

Branta ruficollis - 

Caprimulgus europaeus - 

Chlidonias hybridus - 

Chlidonias niger - 

Ciconia ciconia - 

Ciconia nigra - 

Haliaeetus albicilla - 

Coracias garrulus - 

Emberiza hortulana - 

Ixobrychus minutus - 

Lanius collurio - 

Lanius minor - 

Larus minutus - 

Nycticorax nycticorax - 

Pandion haliaetus - 

Pelecanus onocrotalus - 

Phalacrocorax pygmeus - 

Platalea leucorodia - 

Porzana parva - 

Recurvirostra avosetta - 

Sterna albifrons - 

Sylvia nisoria - 

Tringa glareola - 

 
Următorul tabel cuprinde alte tipuri de specii identificate pe teren. 
 
 

Tabel 2.3.9 Alte specii în cadrul RO SPA 0039, care nu se regăsesc în anexa I-a Directivei 
Consiliului 79/409/CEE 

Specia Nr. exemplare 

Pelecanus crispus 28 

Podiceps nigricollis 4 

P. onocrotalus 19 

Phalacrocorax carbo 32 

P. pygmaeus 64 
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Specia Nr. exemplare 

Nyctycorax nyctycorax 3 

Ardea cinerea 6 

Ciconia ciconia* 44 

Ciconia nigra* 5 

Ardea alba 2 

Haliaetus albicilla 2 

Platalea leucorodia 1 

Circus pygargus/macrourus 1 

Buteo buteo 5 

Buteo buteo vulpinus 1 

Falco tinnunculus 3 

Falco subbuteo 14 

Actitis hypoleucos 1 

Tadorna ferruginea 10 

Anas platyrhynchos 44 

L.arus michahellis/cahinnans 73 

C. leucopterus* 5 

Cuculus canourus 1 

Apus apus 1 

Anas strepera 2 

Merops apiaster 10 

Riparia riparia* 467 

Hirundo rustica* 735 

Anas querquedula 2 

Aythya nyroca 3 

Pandion haliaetus 1 

Aquila pomarina 5 

Buteo rufinus 3 

Pernis apivorus* 7 

Accipiter nisus 1 

Accipiter brevipes/ nisus 1 

Falco peregrinus 1 

Tringa nebularia 15 

Numenius phaeopus* 1 

Larus ridibundus 3 

L. minutus 1 

L. cachinnans 3 

Columba palumbus 5 

C. hybridus 118 

Sterna nilotica 3 

Chlidonias Niger 73 

 

Au fost efectuate evaluări pe puncte critice în diferite habitate. Din aceste 
rezultate s-a calculat densitatea păsărilor pe trei habitate dominante: păduri 
danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus caesius; plantaţii de plop; habitate 
deschise (incluzând pajişti, tăieri ras, plantaţii foarte tinere). 
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Pe baza densităţilor rezultate, a suprafeţelor punctelor critice şi a 
suprafeţelor diferitelor habitate prezente în punctele critice au fost calculate 
efectivele probabil prezente pe fiecare punct critic. În calcularea acestor efective, 
dintre estimarea pe baza rezultatelor evaluărilor pe punctul critic respectiv şi 
estimarea pe baza suprafeţelor habitatelor am ales metoda a doua, din care rezultă 
date mai concludente. 

Trebuie menţionat, că pentru rezultate fiabile din punct de vedere statistic 
este necesar un număr îndeajuns de ridicat de exemplare observate. Din acest motiv, 
cu software-ul Distance au rezultat densităţi fiabile doar în cazul speciilor cele mai 
comune. Însă cu examinarea simultană a indicilor de diversitate Shannon calculaţi pe 
fiecare listă totală de specii, a numărului speciilor şi exemplarelor observate şi a 
densităţilor speciilor comune, devine posibilă monitorizarea exactă pe termen lung a 
diversităţii avifaunei. 

 

Speciile şi efectivele prezente în principalele habitate 

În tabelele 2.3.10, 2.3.11 şi 2.3.12 sunt prezentate densităţile estimate în 
cazul speciilor unde rezultatele provenite din software-ul Distance au fost 
concludente. Lista totalizată a speciilor pe baza cărora au fost calculate aceste 
rezultate sunt prezentate în anexele nr. 5.7.1, 5.7.2 şi 5.7.3. 

 
Tabelul 2.3.10 Specii şi densităţi în păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus caesius 

Specie 
Densitate 
(ex/kmp) 

Eroare 
Standard 

% coeficient 
de variaţie 

95%  
Interval de 
incredere 

Măcăleandru Erithacus rubecula 489,66 140,08 28,61 265,77 902,16 

Cinteză Fringilla coelebs 3724,1 560,69 15,06 2759,1 5026,6 

Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina 605 136,38 22,54 370,64 987,56 

Privighetoare roşiatică Luscinia megarynchos 1285,6 384,63 29,92 693,18 2384,5 

Grangur Oriolus oriolus 262,4 85,284 32,5 129,51 531,63 

Piţigoi albastru Parus caeruleus 5020,9 1513,9 30,15 2640,3 9547,8 

Piţigoi mare Parus major 2053,9 264,08 12,86 1582,3 2665,9 

Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla 791,64 174,54 22,05 498,82 1256,3 

TOTAL 14593 1021,4 7 12713 16751 

Indicele de diversitate Shannon (H’) în păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu 
Rubus caesius: 3,05 
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Tabelul 2.3.11 Specii şi densităţi în plantaţii de plop 

Specie 
Densitate 
(ex/kmp) 

Eroare 
Standard 

% coeficient de 
variaţie 

95%  
Interval de 
incredere  

Cinteză Fringilla coelebs 1460 265,57 18,19 1008,3 2114,1 

Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina 2068,4 385,59 18,64 1361,6 3142,1 

Privighetoare roşiatică Luscinia luscinia 2554,2 618,96 24,23 1546,3 4219,0 

Privighetoare roşiatică Luscinia 
megarynchos 

864,53 244,35 28,26 477,04 1566,8 

Grangur Oriolus oriolus 576,3 134,25 23,3 342,61 969,39 

Piţigoi mare Parus major 1409,4 324,16 23 859,38 2311,4 

Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla 999,01 237,66 23,79 599,18 1665,6 

Mierlă Turdus merula 749,26 191,7 25,58 432,88 1296,9 

TOTAL 22759 1523,9 6,7 19952 25961 

Indicele de diversitate Shannon (H’) în plantaţiile de plop: 2,837 
 

Din cauza numărului foarte redus a habitatelor deschise pe ostroavele Dunării, 
respectiv din motivul efectivelor mai scăzute în aceste zone, în cazul acestui tip de 
habitat nu am obtinut nici un rezultat concludent în afara numărului total de 
exemplare/kmp. 
 

Tabelul 2.3.12 Specii şi densităţi în habitate deschise  (incluzând pajişti, tăieri ras, plantaţii 
foarte tinere)  

 
Densitate (ex/kmp) Eroare Standard % coeficient de  variaţie 

95%  
Interval de incredere 

TOTAL 11016 1349,9 12,25 8623,8 14073 

Indicele de diversitate Shannon (H’) în habitatele deschise (incluzând pajişti, tăieri 
ras, plantaţii foarte tinere): 2,789 
 
Caracterizarea avifaunei pe puncte critice 
 
 PC 01 – Braţul Bala şi Ostrovul Turcescu 

Densitatea speciilor şi efectivele calculate: 
 

Tabelul 2.3.13 Densităţile şi efectivele speciilor comune de Passeriforme pe PC 01 

 
Specie 

Densitate 
(ex/kmp) 

Eroare 
Standard 

% coeficient 
de variaţie 

95%  
Interval de 
incredere  

Efectivele  
estimate 

Cinteză Fringilla 
coelebs 

1769,6 273,59 15,46 1294 2420,1 20969 

Frunzăriţă 
galbenă 

Hippolais 
icterina 

2496,7 437,11 17,51 1730,4 3602,2 29585 

Privighetoare 
roşiatică 

Luscinia luscinia 2041,7 487,88 23,9 1246,8 3343,5 24194 

Privighetoare 
roşiatică 

Luscinia 
megarynchos 

1092,1 231,78 21,22 698,19 1708,3 12941 

Piţigoi mare Parus major 1541,2 286,65 18,6 1049 2264,2 18263 

Silvie cu cap 
negru 

Sylvia 
atricapilla 

1313,9 286,47 21,8 827,58 2085,9 15569 

Mierlă Turdus merula 554,17 146,67 26,47 312,56 982,55 6566 

TOTAL 17378 809,5 4,66 15854 19047 205929 

Indicele de diversitate (H’): 3,006 
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 PC 02 – Ostrovul Epuraşu 
Densitatea speciilor şi efectivele calculate: 

 
Tabelul 2.3.14 Densităţile şi efectivele speciilor comune de Passeriforme pe PC 02 (inclusiv 

habitatele de pe malul Dunării din zona punctului critic) 

 
Specie 

Densitate 
(ex/kmp) 

Eroare 
Standard 

% 
coeficient 
de variaţie 

95%  
Interval de 
incredere  

Efectivele  
estimate 

Măcăleandru Erithacus 
rubecula 

1019,8 262,69 25,76 583,8 1781,6 6242 

Cinteză Fringilla coelebs 4667,3 895,49 19,19 3172,7 6865,9 28568 

Privighetoare 
roşiatică 

Luscinia 
megarynchos 

843,45 219,03 25,97 473,24 1503,3 5162 

Piţigoi mare Parus major 2197,9 375,36 17,08 1541,3 3134,2 13453 

Mierlă Turdus merula 520,29 160,49 30,85 263,06 1029,1 3184 

TOTAL 21192 1727,5 8,15 18043 24890 129715 

Indicele de diversitate (H’): 2,611 
 

 PC 03 - Ostrovul Şeica 
 

Densitatea speciilor şi efectivele calculate: 
 

Tabelul 2.3.15 Efectivele speciilor comune de Passeriforme pe PC 03 

Specie Efective  

Măcăleandru Erithacus rubecula 2467 

Cinteză Fringilla coelebs 6568 

Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina 4061 

Privighetoare roşiatică Luscinia megarynchos 2470 

Piţigoi albastru Parus caeruleus 6993 

Piţigoi mare Parus major 3431 

Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla 1814 

TOTAL 45520 

Indicele de diversitate (H’): 2,888 
 

 PC 04 – Insula Ceacâru şi Ostrovul Fermecatu 
 

Densitatea speciilor şi efectivele calculate: 
 

Tabelul 2.3.16 Efectivele speciilor comune de Passeriforme pe PC 04 (inclusiv habitatele de pe 
malul Dunării din zona punctului critic) 

Specie Efective  

Măcăleandru Erithacus rubecula 5693 

Cinteză Fringilla coelebs 8877 

Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina 9893 

Privighetoare roşiatică Luscinia megarynchos 3638 

Piţigoi albastru Parus caeruleus 6714 

Piţigoi mare Parus major 4356 

Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla 3066 

TOTAL 90618 

Indicele de diversitate (H’): 2,916 
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 PC 07 – Insula Fasolele 
 

Densitatea speciilor şi efectivele calculate: 
 

Tabel 2.3.17 Efectivele speciilor comune de Passeriforme pe PC 07 

Specie Efective  

Măcăleandru Erithacus rubecula 2219 

Cinteză Fringilla coelebs 3143 

Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina 3882 

Privighetoare roşiatică Luscinia megarynchos 1314 

Piţigoi albastru Parus caeruleus 2142 

Piţigoi mare Parus major 1518 

Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla 1138 

TOTAL 34593 

Indicele de diversitate (H’): 2,426 
 
 PC 08- zona Atârnaţi 
 

Densitatea speciilor şi efectivele calculate: 
 

Tabel 2.3.18 Densităţile şi efectivele speciilor comune de Passeriforme pe PC 08 

Specie Efective  

Măcăleandru Erithacus rubecula 934 

Cinteză Fringilla coelebs 1323 

Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina 1634 

Privighetoare roşiatică Luscinia megarynchos 553 

Grangur Oriolus oriolus 368 

Piţigoi albastru Parus caeruleus 902 

Piţigoi mare Parus major 639 

Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla 479 

TOTAL 14565 

Indicele de diversitate (H’): 2,126 
 

 PC 10 – Braţul Caleia şi Ostrovul Lupu 
 

Densitatea speciilor şi efectivele calculate: 
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Tabel 2.3.19 Densităţile şi efectivele speciilor comune de Passeriforme pe PC 10 (inclusiv 
habitatele de pe malul Dunării din zona punctului critic) 

Specie 
Efective  

Mal Dunăre Ostrov 

Măcăleandru Erithacus rubecula 1340 9300 

Cinteză Fringilla coelebs 4506 13175 

Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina 2129 16270 

Privighetoare roşiatică Luscinia megarynchos 1650 5507 

Piţigoi albastru Parus caeruleus 5206 8977 

Piţigoi mare Parus major 2396 6363 

Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla 1152 4772 

TOTAL 26890 144974 

Indicele de diversitate (H’): 2,631 
 

Evaluări directe din puncte de observare elevate 
 

În tabelul de mai jos sunt prezentate păsările răpitoare (ordinul 
Falconiformes) observate prin această metodă. Lângă datele obţinute cu ajutorul 
acestei metode figurează şi păsările observate în timpul evaluărilor cu alte metode. 
 

Tabel 2.3.20 Speciile de răpitoare observate şi efectivele lor (exemplare) (datele prezentate în 
coloana „TOTAL” se referă la segmentul Dunării cu lungimea de 348 km, nu la suma celorlalte 

date prezentate în tabel) 

SPECIE (ex) 

Puncte critice 
principale 

Puncte critice secundare 
Total 

PC 
TOTAL 

PC 
01 

PC 
02 

PC 
10 

PC 
03 

PC 
04 1 

PC 
07 

PC 
08 

PC 
09 

Codalb Haliaetus albicilla         0 4 

Uligan pescar Pandion haliaetus*   1      1 1 

Acvilă 
ţipătoare 
mică 

Aquila pomarina* 
4  2      6 16 

Acvilă pitică Aquila pennata   1      1 1 

Gaie neagră Milvus migrans   1      1 6 

Erete de stuf Circus aeruginosus* 3  3  1    7 15 

Erete sur Circus pygargus*          1 

Erete alb Circus macrourus 1        1 1 

Erete sp. Circus 
pygargus/macrourus* 

  1      1 3 

Şorecar 
comun 

Buteo buteo 
3 2 1  1 2 1  10 24 

Şorecar 
comun ssp. 
vulpinus 

Buteo buteo vulpinus 
1        1 3 

Şorecar mare Buteo rufinus 2    1    3 3 

Viespar Pernis apivorus* 1 1 2 1 2    7 23 

Uliu păsărar Accipiter nisus   1   1   2 5 

Uliu 
porumbar 

Accipiter gentilis 
   1     1 1 

U. cu picioare 
scurte 

Accipiter brevipes 
  1 1     2 2 
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SPECIE (ex) 

Puncte critice 
principale 

Puncte critice secundare 
Total 

PC 
TOTAL 

PC 
01 

PC 
02 

PC 
10 

PC 
03 

PC 
04 1 

PC 
07 

PC 
08 

PC 
09 

Uliu sp. A. brevipes/nisus 1        1 1 

Vânturel roşu Falco tinnunculus 
1 1    2 1 

 
2 

7 25 

Şoimul 
rândunelelor 

Falco subbuteo 
3 6 3  3 1   16 61 

Vânturel de 
seară  

Falco vespertinus*   
1 1    2 1 2 7 25 

Şoim călător   Falco peregrinus  3 6 3  3 1   16 61 

 (*- specii observate încă în migraţia de primăvară; Total PC – efective totale observate în zona 
punctelor critice; TOTAL – efective observate pe toată lungimea sectorului parcurs pe Dunăre (348 
km)) 

 
Colonii de lăstun de mal (Riparia riparia), prigorie (Merops apiaster) şi teritorii 
de pescăraş albastru (Alcedo atthis) 
 
 Lăstun de mal (Riparia riparia) 
 

Malul Dunării în puţine zone este adecvat pentru formarea coloniilor de lăstun 
de mal. Predominant malul nu are înălţimea necesară pentru formarea coloniilor 
astfel încât acestea să rămână deasupra apei şi în cazul cotelor ridicate. În 
majoritatea cazurilor malul ostroavelor este format din nisip şi are înclinaţie mică, 
astfel formarea coloniilor în aceste maluri devine imposibilă. Malul braţului Bala este 
corespunzător pentru formarea coloniilor; în această zonă au fost identificate 6 
colonii de lăstun de mal. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate coloniile găsite şi exemplarele observate 
în cursul evaluărilor pe teren. 

 
Tabelul 2.3.21 Numărul coloniilor şi a exemplarelor de lăstun de mal observate în zona punctelor 
critice (TOTAL – colonii şi efective observate pe toată lungimea sectorului parcurs pe Dunăre (348 

km)) 

Monitorizare PC 01 PC 02 PC 10 PC 03 PC 04 PC 07 PC 08 PC 09 TOTAL 

exemplare ~ 1100  37 10 13 ~ 500   ~3097 

colonii 6  1      21 

 
 Prigorie (Merops apiaster) 
 

Prigoria nu este o specie legată de habitate acvatice, nu formează colonii de 
reproducere în zona ripariană a fluviilor. Din acest motiv au fost identificate mai 
puţine colonii şi acestea erau la distanţe mai mari de Dunăre decât în cazul lăstunului 
de mal. În tabelul 2.3.22 sunt prezentate exemplarele şi coloniile găsite în urma 
recensămintelor. 
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Tabelul 2.3.22 Numărul coloniilor şi a exemplarelor de prigorie observate în zona punctelor 
critice (TOTAL – colonii şi efective observate pe toată lungimea sectorului parcurs pe Dunăre (348 

km)) 

Monitorizare 
Puncte critice principale Puncte critice secundare 

TOTAL 
PC 01 PC 02 PC 10 PC 03 PC 04 PC 07 PC 08 PC 09 

exemplare  10  5     18 

colonii      1 1  5 

 
 Pescăruş albastru (Alcedo atthis) 
 

Numărul pescăraşilor albaştri observat este prezentat în tabelul 2.3.23. În 
cazurile în care a fost observat doar un singur exemplar putem socoti ca o pereche 
cuibăritoare. În cazurile în care au fost văzute mai multe exemplare, numărul 
perechilor cuibăritoare rămâne necunoscut, deoarece pe baza plumajului masculul şi 
femela nu pot fi distinse. 
 
Tabelul 2.3.23 – Numărul pescăruşilor albaştri observat în zona punctelor critice (TOTAL –efective 

(perechi cuibăritoare) observate pe toată lungimea sectorului parcurs pe Dunăre (348 km)) 

Monitorizare 
Puncte critice principale Puncte critice secundare 

TOTAL 
PC 01 PC 02 PC 10 PC 03 PC 04 PC 07 PC 08 PC 09 

exemplare 6 5 3 1 1 1 1  22 

 
Cartarea coloniilor de ciconiiformes 
 
Pe insula Epuraşu s-a găsit o colonie părăsită. Conform relatărilor pescarilor 

locali a fost o colonie mixtă de stârci şi cormorani, însă este părăsită de ani, de când 
s-a privatizat lacul Oltina şi în crescătorii nu mai sunt peşti. 

În alte puncte critice nu au fost identificate colonii de stârci sau cormorani, 
însă trebuie menţionat că detectabilitatea acestora în sezonul vernal este mai scăzut 
din cauza frunzişului, decât iarna. În timpul iernii de asemenea vor fi căutate colonii, 
acele rezultatele vor fi prezentate în raportul respectiv. 

Pe baza datelor prezente şansa identificării a noi colonii de Ciconiiformes sau 
cormorani este scăzută, deoarece în cursul evaluărilor pe teren nu au fost observate 
semne care ar indica prezenţa în apropiere a unor colonii (aglomerări considerabile 
ale speciilor respective, zborul a mai multor exemplare în aceaşi direcţie către o 
anumită zonă a pădurii, zgomotul caracteristic coloniilor nu a fost auzit etc.). 

 
Herpetofaună, amifbieni 

 Au fost parcurse trasele lineare în lungime totală de aproximativ 10,7 km în 
diferitele tipuri de habitate (păşune, pajişte, plantaţie, salicete etc.). În ciuda 
acestor eforturi, numărul speciilor şi al exemplarelor găsite este foarte scăzut, astfel 
interpretarea statistică a acestor date este imposibilă. Motivul poate fi vremea 
caniculară şi secetoasă din perioada evaluărilor. Speciile observate au fost: Natrix 
natrix, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Bufo bufo, Rana esculenta. 
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Totalitatea rezultatelor provenite din diferite metode 
 
În tabelul 2.3.24 este prezentat totalul speciilor observate în punctele critice 

cu excepţia păsărilor cântătoare comune de talie mică strâns legate de habitate 
terestre. 

 
Tabelul 2.3.24 Speciile şi efectivele prezente în punctele critice – totalizarea rezultatelor 

diferitelor metode folosite în evaluarea avifaunei (cu excepţia păsărilor cântătoare comune de 
talie mică strâns legate de habitate terestre) - H’ indice de diversitate Shannon 

 Puncte critice principale Puncte critice secundare 

PC 01 PC 
02 

PC 
10 

PC  
03 

PC 
04 

PC 
07 

PC 
08 

PC 
09 Bala Turcescu Total 

Exemplare  1400 423 1823 212 430 292 228 2081 13 121 

H' (Shannon div.) 1,546 1,355 1,709 2,697 1,656 1,931 2,276 1,675 2,138 0,871 

               Specie/nr. specii 44 12 48 35 29 254 24 27 13 12 

Corcodel cu gât 
negru 

Podiceps nigricollis 
          

Pelican creţ Pelecanus crispus  17 17  28 16     

Pelican comun Pelecanus onocrotalus       19    

Cormoran mare Phalacrocorax carbo 6 24 30 2  3 3 21  2 

Cormoran mic P. pygmaeus 14  14 10   38 6  2 

Stârc de noapte Nyctycorax nyctycorax 7 1 8 1 5     2 

Stârc galben Ardeola ralloides      1     

Egretă mică Egretta garzetta 4  4 3 4 1 7 6 1 2 

Egretă mare Ardea alba     1  2 0   

Stârc cenuşiu Ardea cinerea 1 1 2 2 5 1 2 2 1  

Barză albă Ciconia ciconia 42  42  3 1     

Barză neagră Ciconia nigra 2  2 35 3 1    2 

Ţigănuş Plegadis falcinellus        7 1  

Lopătar Platalea leucorodia 3  3  5    1  

Lebădă de vară Cygnus olor    2 8 1  1   

Gâscă sp. Anser sp.    2       

Călifar alb Tadorna tadorna 16  16 1       

Călifar roşu Tadorna ferruginea  2 2  2  8 45 4  

Raţă mare Anas platyrhynchos 6 110 116 18 5 129 80 21   

Raţă pestriţă Anas strepera 2  2   3     

Raţă cârâitoare Anas querquedula        2   

Raţă cu cap 
castaniu 

Aythya ferina 
    2 1     

Raţă roşie Aythya nyroca      2  3   

Raţă cu ciuf Netta rufina      2     

Codalb Haliaetus albicilla     3  1    

Uligan pescar Pandion haliaetus     1      

Acvilă ţipătoare 
mică 

Aquila pomarina 
4  4  2      

Acvilă pitică Aquila pennata     1      

Gaie neagră Milvus migrans     1      

Erete de stuf Circus aeruginosus 3  3 1 3  1    

Erete alb Circus macrourus 1  1        

Erete sp. Circus 
pygargus/macrourus 

    1      

Şorecar comun Buteo buteo 3  3 2 1  1 2 1  

Şorecar comun Buteo buteo vulpinus 1  1        
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 Puncte critice principale Puncte critice secundare 

PC 01 PC 
02 

PC 
10 

PC  
03 

PC 
04 

PC 
07 

PC 
08 

PC 
09 Bala Turcescu Total 

ssp. Vulpinus 

Şorecar mare Buteo rufinus 2  2    1    

Viespar Pernis apivorus 1  1 1 2 1 2    

Uliu păsărar Accipiter nisus     1   1   

Uliu porumbar Accipiter gentilis      1     

Uliu cu picioare 
scurte 

Acipiter brevipes 
    1 1     

Uliu sp. Acc brevipes/nisus 1  1        

Vânturel roşu Falco tinnunculus 1  1 1    2 1 2 

Şoimul 
rândunelelor 

Falco subbuteo 
3  3 6 3  3 1   

Vânturel de seară Falco vespertinus 9  9 1 1     2 

Şoim călător Falco peregrinus     1      

Piciorong Himantopus 
himantopus 

       1   

Prundăraş gulerat 
mic 

Charadrius dubius 
     4 5    

Fluierar cu 
picioare verzi 

Tringa nebularia 
2  2  1  10 4   

Fluierar de zăvoi Tringa ochropus     18 2     

Fluierar de munte Actitis hypoleucos    1 1  2  1  

Culic mare Numenius arquata     1      

Culic mic Numenius phaeopus        1   

Pescăruş râzător Larus ridibundus 1 30 31 11   2 750  3 

Pescăruş mic Larus minutus 1 2 3        

Pescăruş cu cap 
negru 

Larus melanocephalus 
          

Pescăruş cu 
picioare galbene 

Larus cachinnans 
2  2 3       

Pescăruş sp. Larus 
michahellis/cachinnans 

22  22 3  40 3 500   

Chiră de baltă Sterna hirundo 9  9 6   2    

Pescăriţă râzătoare Sterna nilotica    3       

Chiră de mare Sterna sandvicensis  9 9        

Chirighiţă neagră Chlidonias niger 31  31     42   

Ch. cu aripi albe Ch. leucopterus 5  5        

Ch. cu obraz alb Ch. hybridus 84  84 6 21 11  28   

Porumbel gulerat Columba palumbus 3  3     2  1 

Cuc Cuculus canourus 1  1        

Drepnea neagră Apus apus        1  2 

Pescăraş albastru Alcedo atthis 5 1 6 3 5 1 1 1 1  

Prigorie Merops apiaster 1  1  10 5     

Ciuş Otus scops  1 1 1       

Huhurez mic Srix aluco 1  1  2  2    

Ghionoaie sură Picus canus 2  2        

Ciocănitoare 
de grădini 

Dendrocopos syriacus 
1  1        

Ciocănitoare 
neagră 

Dryocopus martius 
2  2 1    1   

Lăstun de mal Riparia riparia 875 225 1100 37  10 13 500   

Rândunică Hirundo rustica 210  210 265 60 50 20 130  100 
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 Puncte critice principale Puncte critice secundare 

PC 01 PC 
02 

PC 
10 

PC  
03 

PC 
04 

PC 
07 

PC 
08 

PC 
09 Bala Turcescu Total 

Sfrâncioc roşiatic Lanius collurio 6  6        

Sfr. cu frunte 
neagră 

Lanius minor 
3  3 2      1 

Corb Corvus corax 1  1        

Pietrar negru Oenanthe pleschanka         1  

 
Monitorizarea habitatelor fluviului  

 
Scorul punctelor critice principale 
Evaluarea habitatelor la principalele trei puncte critice (01, 02 şi 10) s-a făcut, 

conform Caietului de Sarcini prin metoda de teren pentru Monitorizarea Habitatelor 
Râului (River Habitat Survey - RHS) (Agentia de Mediu Marea Britanie, 1997). Această 
metodă este o colecţie sistematică de date asociate cu structura fizică a cursurilor 
de apă bazate pe o lungime standard de 500 m de unitate de râu. 
  Caracterizarea fiecărei zone, folosind formularele RHS duce la obţinerea unui 
scor, Habitat Modification Score (HMS). Acest scor exprimă gradul de modificare 
artificială a structurii fizice a canalului. Ulterior zonele trebuie să fie clasificate în 
functie de cele 6 categorii HMS utilizate în Marea Britanie (Raven et al., 1998), 
conform tabelului de mai jos.  

Scorul modificării habitatelor - Habitat Modification Score (HMS)  

0   nemodificat 

1 - 2 semi-natural 

3 - 8   mai degrabă nemodificat 

9 -20 evident modificat 

21 - 44 serios modificat 

≥ 45 extrem de modificat 

 
Analiza principalelor puncte critice pe baza formularelor RHS a produs scorul 

modificării habitatelor - Habitat Modification Score (HMS) pentru fiecare din punctele 
critice: 
Punct critic Scorul modificării habitatelor (HMS) 

PC 01  8 mai degrabă nemodificat 

PC 02  0 nemodificat 

PC 10  3 mai degrabă nemodificat 

 
Modelul de Formular pentru Evaluarea habitatelor Râului (RHS) şi Formularele RHS 
completate în teren pentru PC 01, PC 02, PC 10 se regăsesc în Anexa 5.10.  

 
Gradul de conectivitate al habitatelor acvatice  

           
Lungimea uscatului râului este un indicator al gradului de conectivitate 

laterală. Cu cât avem un mal mai lung, cu atât este mai mare interacţiunea între apă 
şi uscat. În plus, lungimea uscatului este pozitiv corelată cu diversitatea speciilor de 
peşti tineri, sau cu numărul de perechi de reproducţie de păsări limnicole. 

In tabelul următor prezentam separat pentru PC 01 - PC 02 si respectiv PC 10 
lungimile apei (măsurată pe centrul senalului navigabil) şi respectiv lungimile pe 
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uscat - însumate pe cele 2 maluri şi respectiv pe perimetrul exterior – situat la apa – 
pentru ostroavele şi insulele situate în zona punctelor critice respective.   

 
Gradul de conectivitate laterală 

PC 
Denumire 

braţ 
Km 

Lungime 
mal 

drept 
(m) 

Lungime 
mal 

stâng 
(m) 

Insule-Ostroave 
Lungime 
râu (m) 

Lungime 
totală 
uscat 
(m) 

Raport 
uscat/apă 

PC 01 
- PC 
02 

Dunărea 
(amonte 

Bala) 

349 
- 

345 
2870,4 3185,8 0 1031,0 6056,2 5,87 

PC 01 
– PC 
02 

Dunărea 
(aval 
Bala) 

346 
- 

332 
13476,5 14117,4 

3434,8 
(Ostrov la Km 

341) 

13909,6 48687,3 3,50 
4269,5 

(Ostrov la Km 
337 ) 

13389,09 
(Insula Epurasu) 

PC 01 
-  PC 
02 

Bala 9 -1 10946 11037,5 

2483,7 
(Ostrov 1 Km 9) 

11074,0 26138 2,36 
1670,8 

(Ostrov 2 Km 9) 

PC 01 
– PC 
02 

Total     26014,6 80881,5 3,11 

PC 10 Dunărea 
197 

- 
186 

10069,3 10831,6 0 10482,0 20900,9 1,99 

PC 10 
Braţ 

Caleia 
10 - 
1 

10570,6 11725,2 0 10570,6 22295,8 2,11 

PC 10 Total     21052,6 43196,7 2,05 

  
 După cum se poate remarca, pentru PC 01 – PC 02 raportul dintre lungimea 
uscatului şi cea a apei este de 3,11, în timp ce pentru PC 10 acest raport are o 
valoare apropiată valorii de 2 – valoare caracteristică albiilor regularizate. 
Menţionăm că lungimea uscatului a fost determinată pentru situaţia unui debit mediu 
al curgerii pe aceste sectoare – aproximativ 6000 mc/s. 
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3. ECHIPA DE EXPERŢI A PROIECTULUI  

 

3.1. Membri echipei de experţi  

Membri 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. MEMBRI ECHIPĂ EXPERŢI 

Nr. 
crt. 

Experţi 
Numele 

experţilor 
Nr. zile lucrătoare  

1.  Conducător proiect Varduca Aurel 16 

2.  Chimist 1 Ghiţă Gina  15 

3.  Chimist 2 Borş Adriana 17 

4.  Ihtiolog 1 Suciu Radu 18 

5.  Ihtiolog 2 Wiesner Christian 18 

6.  Hidrologie Neicu Şerban 19 

7.  Hidraulic sedimentologic Mateescu Răzvan 16 

8.  Fitoplancton şi macrofite acvatice Marinescu Florica 2 

9.  Zooplancton Tudor Iuliana 8 

10.  Nevertebrate terestre Lupu Gabriel 6 

11.  Macronevertebrate acvatice Ibram Orhan 0 

12.  Flora şi vegetaţia terestră Szabo Anna 0 

13.  Ornitolog 1 Jozsef Szabo  0 

14.  Ecolog 1 Peter Pal 5 

15.  Ecolog 2 Zaharia Tania 0 

16.  Evaluator Csanyi Bela 15 

 
Rapoartele de activitate ale experţilor sunt prezentate în Anexa 8. 

 
 

3.2. Sarcinile experţilor în cadrul proiectului 

Sarcinile îndeplinite de experţi pe fiecare fază / activitate / punct critic în 
parte sunt prezentate în capitolele aferente fiecărei activităţi din prezentul raport. 
 

3.3. Şedinţe de lucru - campanii de monitorizare  

Şedinţele de lucru au avut loc la începutul fiecărei campanii de monitorizare- 
prelevare de probe. În Anexa 3 sunt prezentate procese verbale şi minutele încheiate 
între participanţii la aceste şedinţe de lucru. 
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3.4. Planificări pentru luna următoare a activităţilor, pe fiecare fază / 
activitate / punct critic în parte. 

 
Fiind finalul fazei de preconstrucţie accentul principal va fi pus pe 

următoarele activităţi comune tuturor obiectivelor de monitorizare (Tabelul 3.4.):  
 

Tabelul 3.4. ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE PENTRU 
FINALIZAREA FAZEI DE PRECONSTRUCŢIE 

 

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI 

PUNCTE CRITICE 

01 02 10 3A 3B 4A 4B 07 
Dunărea 
Veche 

1. 

Realizarea Cadrului de bază 
(baza de date şi informaţii 
istorice de referinţă) 
1.1. Centralizarea şi 

coroborarea datelor 
1.2. Prelucrarea şi 

interpretarea datelor 

x x x x x x x x x 

2. 
Finalizarea campaniilor de 
măsurători, observaţii de teren 
(unde este cazul) 

x x x x x x x x x 

3. 
Prelucrarea şi interpretarea 
datelor de teren şi laborator 

x x x x x x x x x 

4. 
Elaborare Raport Intermediar 
(Draft) 

x x x x x x x x x 

5. 
Elaborare Raport privitor la 
finalizarea fazei de 
premonitorizare 

x x x x x x x x x 

6. 
Elaborarea Programului de 
monitorizare integrată pentru 
faza de construcţie 

x x x x x x x x x 
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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 
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4.3. Buget şi cheltuieli estimate pentru perioada următoare 

Buget estimat 16 august -15 septembrie 

I. CHELTUIELI CU EXPERŢII : 

Nr. 
crt. 

Experti 

Nr. zile 
lucrătoare 
conform 

caietului de 
sarcini 

Onorariu 
(Euro pe zi 
lucrătoare) 

Valoarea 
totala 

maximă a 
onorariilor 

(Euro) 

Valoarea TVA  

1 Conducător proiect 10 240,00 2 400,00 576,00 

2 Chimist 1 0 200,00 0,00 0,00 

3 Chimist 2 0 200,00 0,00 0,00 

4 Ihtiolog 1 10 330,00 3 300,00 792,00 

5 Ihtiolog 2 9 200,00 1 800,00 432,00 

6 Hidrologie 15 200,00 3 000,00 720,00 

7 Hidraulic sedimentologic 14 200,00 2 800,00 672,00 

8 Fitoplancton şi macrofite acvatice 0 130,00 0,00 0,00 

9 Zooplancton 0 130,00 0,00 0,00 

10 Nevertebrate terestre 0 125,00 0,00 0,00 

11 Macronevertebrate acvatice 0 125,00 0,00 0,00 

12 Flora şi vegetaţia terestră 0 125,00 0,00 0,00 

13 Ornitolog 1 0 200,00 0,00 0,00 

14 Ecolog 1 5 140,00 700,00 168,00 

15 Ecolog 2 5 140,00 700,00 168,00 

16 Evaluator 7 330,00 2 310,00 554,40 

Subtotal onorarii experti 17 010,00 4 082,40 

II. CHELTUIELI CU JUSTIFICARE: 

  

Ihtiologie-telemetrie (transmitatoare 
sturioni, transmitatoare mreană, 
baterii, cheltuieli privind captură 
sturioni) 

 -   -  0,00 0,00 

  
Date biotice şi abiotice pentru 
stabilirea cadrului de bază 

 -   -  0,00 0,00 

  Analize   -   -  0,00 0,00 

Subtotal cheltuieli cu justificare 0,00 0,00 

III. SUBTOTAL CHELTUIELI CU JUSTIFICARE: 

1 
Achiziţia pachetului de 
soft+hard+licenţe 

 -   -  13 000,00 0,00 

2 
Achiziţia datelor batimetrice 
necesare modelării matematice 

 -   -  9 800,00 2 352,00 

3 Instruire 2 specialişti  -   -  0,00 0,00 

4 Onorariu expert modelare numerică  -   -  4 000,00 0,00 

5 
Elaborarea model matematic 3D şi 
implementare în monitorizare 3D 

 -   -  6 200,00 1 488,00 

Subtotal modelare matematică  -   -  33 000,00 3 840,00 

TOTAL 50 010,00 

Valoare TVA 7 922,40 
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5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI, ATENŢIONĂRI 

 
5.1. Ca rezultat de ansamblu, pentru perioada 16 iulie – 15 august, la nivelul etapei de 

preconstrucţie, pentru caracterizarea stării de „referinţă” ponderea principală a 
revenit finalizării activităţilor de teren (campanii de măsurători şi/sau de recoltat 
probe aer, apă, sedimente etc.) în paralel cu prelucrarea datelor şi informaţiilor 
obţinute. 

5.2. Prezentul Raport Lunar reflectă, în conţinut o continuare a activităţilor din lunile 
anterioare în baza frecvenţelor de monitorizare şi al locaţiilor (Puncte Critice) 
stipulate în caietul de sarcini şi înscrise în graficul lucrărilor aferente contractului. 

5.3. Pentru obiectivele specifice de monitorizare, la această etapă Prestatorul se 
încadrează în ansamblu în graficul de lucru (număr de campanii, factori de mediu 
monitorizaţi, locaţii prevăzute în Caietul de Sarcini, Puncte Critice urmărite) 

5.3.1. S-au organizat şi efectuat toate campaniile de măsurători de teren şi/sau de 
recoltări de probe prevăzute pentru perioada 16 iulie – 15 august a.c. 

5.3.2. Gradul de acoperire prezentat ilustrează o încadrare în prevederile din 
graficele de lucru. 

5.4. Dinamica prezentată la pct.5.3. are la bază, alături de organizarea şi desfăşurarea 
corespunzătoare a campaniilor de teren, cooperarea permanentă dintre Prestator şi 
Autoritatea Contractantă. 

5.5. Un accent important a fost acordat de către Prestator realizării Cadrului de Bază 
(date istorice) în particular cele privitoare la ihtiologie şi calitatea apei, în 
concordanţă cu obligaţiile ce derivă din Caietul de Sarcini. 

5.6. Din prelucrările preliminare de date hidromorfologice cu cele de calitate a apei, în 
baza datelor istorice au rezultat o serie de funcţii de corelare interparametrică, în 
speţă concentraţii şi cantităţi de materii în suspensie şi debitul Dunării care vor servi 
la modelarea analitică necesară modelului 3D. 
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6.1 ANEXA 1: Explicitare puncte prelevare probe 
6.2 ANEXA 2: Monitorizarea calităţii aerului 
6.3 ANEXA 3: Corespondenţa relevantă 
6.4 ANEXA 4: Buletine prelevare probe 

ANEXA 4.1: Buletine prelevare probe aer 
ANEXA 4.2: Buletine măsurare nivel zgomot 
ANEXA 4.3: Buletine prelevare probe sol 
ANEXA 4.4: Buletine prelevare probe apă 
ANEXA 4.5: Buletine prelevare sedimente 
ANEXA 4.6: Buletine prelevare floră şi faună acvatică 

6.5 ANEXA 5: Locaţii şi tipuri de date 
6.6 ANEXA 6: Fişe capturare / eliberare peşti 
6.7 ANEXA 7: Puncte monitorizare şantiere la preconstrucţie 
6.8 ANEXA 8: Rapoarte de activitate experţi 
6.9 ANEXA 9: Profile batimetrice 

ANEXA 9.1: Măsurători ADCP 
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6.11 ANEXA AR.4: Secţiuni transversale batimetrice - tehnica single beam 
6.12 ANEXA AR.6: Măsurători topo-batimetrice multi-beam 

ANEXA AR.6.2 Măsurători debite - viteze – ADCP 
6.13 ANEXA AR.6.3: Măsurători turbiditate 
6.14 ANEXA AR.7.4: Hărţi Natura 2000 (SCI şi SPA) 
6.15 ANEXA AR.9: Completare batimetrie single-beam 
6.16 ANEXA AR.10: Model de Formular pentru Evaluarea habitatelor Râului (RHS) şi 

Formularele RHS completate pentru PC 01, PC 02, PC 10 

6.17 ANEXA AR.11: Monitorizarea florei şi faunei acvatice (exclusiv ihtiologie) și 
Monitorizarea sedimentelor 

6.18 ANEXA AR.12: Măsurători viteze – ADCP pentru monitorizare sturioni 
6.19 ANEXA AR.13: Locaţiile toanelor în care s-a încercat capturarea sturionilor şi a 

mrenei 
6.20 ANEXA AR.14: Locaţia habitatelor specifice mrenei 
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6.22 ANEXA AR.16: Morfologia malurilor 
 

 


