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I. DENUMIREA PROIECTULUI  

 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR 

HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A 

BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 

 

II. TITULARUL PROIECTULUI  

• Denumire: Administrația Națională de Meteorologie 

• Adresa poștală: Șos. București-Ploiești nr.97,  Sector 1, Cod poștal: 013686 București 

• Număr de telefon: +40 21 318 32 40,  

• Număr de fax: +40 21 316 31 43,  

• Adresă de email: relatii@meteoromania.ro 

• Pagina de internet: http://www.meteoromania.ro 

• Numele persoanelor de contact: Gheorge Stăncălie, Manager Proiect 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI  

III.1. REZUMATUL PROIECTULUI  

 

Proiectul INFRAMETEO va fi finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 5, „Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și  

gestionării riscurilor”, Obiectivul Specific 5.1 „Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației, cauzate 

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

inundații și eroziune costieră. 

 

Proiectul INFRAMETEO continuă dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor 

meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale prin implementarea 

următoarelor obiective specifice:  

• Modernizarea rețelei de radare meteorologice (7 radare meteorologice Doppler, dual-polarimetrice, 

în bandă S);  

• Modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor;  

• Modernizarea infrastructurii de comunicații și îmbunătățirea performanțelor sistemului informatic 

al Administrației Naționale de Meteorologie;  

• Extinderea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice automate;  

• Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

meteorologici și de supraveghere a atmosferei;  

• Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții Copernicus Sentinel-

1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări ale zonelor afectate de 

dezastre sau situații de criză pe teritoriul național;  

• Înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadrul OMM.  
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III.2. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI 

 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului Apelor și 

Pădurilor (MMAP), iar activitatea de meteorologie este de interes public naţional cu specific pentru apărare 

și securitate națională, care se desfășoară în condițiile Legii nr. 139/2000 privind activitatea de 

meteorologie și în concordanţă cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), organism 

specializat al Organizației Naţiunilor Unite (ONU), cu acordurile încheiate cu această organizație și cu alte 

organizații internaționale, precum și cu prevederile convenţiilor internaționale în domeniu, la care România 

este parte. Obiectivul principal al Administrației Naționale de Meteorologie, așa cum rezultă din actele 

legislative în vigoare, este asigurarea protecției meteorologice a vieții și a bunurilor. 

 

La nivelul Administrației Naționale de Meteorologie au fost identificate o serie de deficiențe ale infrastructurii 

meteorologice care impietează respectarea obligațiilor prezentate mai sus.  

 

Rețeaua actuală de radare meteorologice a ANM este formată din sisteme ce încorporează tehnologia anilor 

1990, astfel că radarele sunt depășite tehnologic de actualele tipuri de echipamente. Una dintre marile 

deficiențe este reprezentată de faptul că radarele aflate în prezent în exploatare folosesc polarizarea 

singulară (polarizare orizontală) a radiației electromagnetice emise, în comparație cu actualele tipuri de 

radare meteorologice ce folosesc tehnologia dual-polarimetrică. Alte deficiențe ale situației actuale sunt 

reprezentate de următoarele: uzura fizică și morală avansată, încetarea producției componentelor astfel că 

nu se mai asigură piese de schimb. În acest context și având în vedere creșterea frecvenței și intensității 

fenomenelor meteorologice extreme cu caracter local și viteza mare de deplasare a maselor noroase, este 

necesară implementarea noilor tehnologii ale sistemelor radar prin achiziția a 7 radare meteorologice 

Doppler, dual-polarimetrice, în bandă S. Achiziţia noilor sisteme radar va conduce la îmbunătățirea detecției 

și monitorizării structurilor mezovortex și a super-celulelor generatoare de precipitații abundente, precum 

și a prognozelor ploilor torențiale, căderilor de grindină și intensificărilor puternice ale vântului, asociate 

furtunilor convective. 

 

Prognoza vremii pe foarte scurtă durată (nowcasting) este aplicată condițiilor meteorologice care au loc la 

mezoscară și la scară locală, pe perioade foarte scurte de timp; accentul se pune pe nevoia de observații 

actualizate rapid și de înaltă rezoluție spaţială. Tipurile de observații utile activității de nowcasting sunt cele 

furnizate de radare, sateliți, rețele de detecție a fulgerelor, stații meteorologice de suprafață, profile de 

vânt și radiosonde. Utilitatea informațiilor despre fulgere este legată de posibilitatea de monitorizare în 

timp real a furtunilor convective, informațiile privind descărcările electrice atmosferice fiind foarte utile în 

prognoza nowcasting pentru că prin intermediul acestora se realizează monitorizarea în timp real a 

convecției atmosferice și, totodată, oferă valoare adăugată datelor radar și satelitare.  

 

Detecția în timp real a fulgerelor, oferă indicatori timpurii ai localizării și intensităţii dezvoltărilor convective, 

precum și pentru a urmări deplasarea furtunilor. Prin identificarea furtunilor electrice active în timp și 

spaţiu, aceste sisteme sporesc timpul de avertizare pentru situațiile periculoase generate de fenomenele 
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convective. Datorită uzurii fizice și morale, întreaga rețea de stații de detecție a fulgerelor implementată în 

anul 2002, este nefuncţională. Este necesară instalarea unui nou sistem de monitorizare a fulgerelor care 

să permită detecţia cu precizie spațială maximă (+/- 100 – 200 m), atât a descărcărilor electrice din 

interiorul norilor (intra-nori) cât și cele de la nori la pământ (trăsnete), dar și a înălțimii descărcărilor din 

interiorul norilor, pe întreg teritoriul României. De asemenea, este nevoie ca datele să fie disponibile în 

timp real de la producerea descărcărilor electrice să includă poziţia geografică, tipul descărcării electrice, 

polaritatea şi intensitatea curentului electric, numărul de descărcări electrice, viteza de deplasare a celulelor 

orajoase precum şi tendința de creștere a numărului de descărcări electrice (lightning jumps). 

 

Sistemul Meteorologic Integrat Național are la bază un sistem de telecomunicații meteorologice care asigură 

conexiunile și transferul operativ al datelor primare și prelucrate în întreaga rețea meteorologică a ANM. 

Administrația Națională de Meteorologie este conectată la Rețeaua Globală de Telecomunicații (GTS) a OMM 

prin intermediul Rețelei Regionale de Comunicații de Date Meteorologice – RMDCN. În cadrul GTS, Centrul 

Național de Prognoze Meteorologice (CNPM) București are conexiuni cu Centrul Mondial Moscova, cu Centrul 

Regional Offenbach, cu Centrul Regional Sofia și cu Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe 

Durată Medie (ECMWF). Prin aceste conexiuni sunt recepționate date și produse meteorologice din rețeaua 

OMM prin intermediul Sistemului Automat de Comutare de Mesaje. Arhitectura actuală a rețelei de 

comunicaţii în  banda largă (WAN) a ANM este una stelară formată dintr-un nod central situat în București 

care comunică cu 10 locații distante, astfel: 6 Servicii Regionale de Prognoză a Vremii (SRPV) localizate în 

Sibiu, Bacău, Timișoara, Craiova, Cluj, Constanța și 4 locații radar: Bârnova, Medgidia, Bobohalma-

Târnăveni și Oradea. Prin această rețea, datele și produsele meteorologice care sunt colectate de la 

amplasamentul stațiilor meteorologice și locațiilor radar, sunt transmise la SRPV-uri și la Centrul Național 

de Prognoză Meteorologică din București pentru validarea, realizarea produselor colective precum și pentru 

procesarea lor. Echipamentele care asigură comunicația în locațiile distante sunt echipamente de rețea de 

tip CISCO de generație veche (seriile 2800/3800) iar în fiecare locație există un link principal și un link 

secundar (prin rețea virtuală privată - VPN) prin care se asigură un nivel de redundanță crescut al serviciilor 

de comunicații. 

 

În prezent, ANM deţine o infrastructură de comunicaţii naţională învechită, atât la nivel central cât şi la 

sediile regionale şi locaţiile radar, parte din aceasta fiind în funcţiune din anul 2006, având echipamente 

pentru care producătorul nu mai asigură suport hardware şi software. Această reţea WAN nu poate asigura 

un nivel crescut de procesare şi securitate şi în acelaşi timp nu face faţă nevoilor actuale de trafic de date 

ale organizaţiei care este în continuă creştere pe toate tronsoanele reţelei WAN.  

 

Este necesară modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de comunicaţii WAN pentru cele 3 nivele ale 

organizaţiei: nivel central (1 locaţie - sediu central ANM), nivel regional (6 locaţii - SRPV-urile) şi nivel 

locaţii Radar (5 locaţii - Caracal, Iaşi, Oradea-Dealul Vântului, Medgidia şi Bobohalma-Târnăveni). Pentru 

radarele București și Timișoara nu este necesară această investiție deoarece locațiile coincid cu SRPV 

Timișoara și sediul central din București. 
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Arhitectura locală a rețelei de calculatoare la nivel central cât şi la sediile regionale a ANM a fost contruită 

în anul 2000 şi a fost realizată cu echipamente de rețea de tip CISCO iar cablarea structurată a conexiunilor 

de reţea a fost realizată respectând standardul Cat 5 (viteze de transfer 10-100 Mbps). Ca urmare a măririi 

volumului de trafic care se vehiculează prin conexiunile existente de reţea atât la nivel central cât şi la 

sediile regionale, infrastructura actuală a reţelei de comunicaţii locală (LAN) nu permite asigurarea traficului 

operativ la viteze de transfer corespunzătoare.  

 

Este necesară modernizarea și retehnologizarea infrastructurii LAN a ANM la nivel central și la nivel regional. 

Investiția este necesară pentru modernizarea infrastructurii LAN de comunicații pentru cele 2 nivele ale 

organizației: nivel central și nivel regional, prin upgrade-ul tehnologic al rețelei LAN la echipamente și 

componente de ultimă generație. 

 

Automatizarea rețelei naționale de măsurători ale parametrilor meteorologici de suprafață a început din 

anul 2000, în prezent existând diferite generații de echipament automat. În cadrul rețelei de staţii 

meteorologice automate au fost identificate următoarele deficienţe: 

• aparatura uzată fizic și moral precum şi lipsa omogenității rețelei de staţii meteorologice din punctul 

de vedere al dotării cu echipamente care să funcționeze la nivelul actual de performanță 

internațională în domeniu; 

• transmiterea datelor meteorologice provenite de la traductori printr-o procedură care îngreunează 

fluxul de date (prin intermediul unui calculator instalat în biroul stației) de la staţiile meteorologice 

automate nemodernizate, precum şi folosirea unei aplicații software învechite (dezvoltată la nivelul 

anilor 2000); 

• lipsa omogenității sistemelor de măsurare și existența a două arhitecturi de comunicație și a două 

aplicații software specializate au efecte negative asupra timpului de răspuns al sistemului, mai ales 

în situațiile fenomenelor meteorologice periculoase, în frecvența efectuării măsurătorilor și a 

tipurilor de parametri măsurați. 

De asemenea, pentru stațiile meteorologice automate din arhitectura de generație mai veche, mentenanța 

este din ce în ce mai dificil de asigurat, datorită reducerii/lipsei de pe piață a traductorilor și sistemelor de 

achiziție a datelor, în condițiile apariției unor generații noi de sisteme și echipamente, cu performanțe mult 

superioare. 

 

Anumiți traductori (precipitații, vânt), nu au capabilități de funcționare pe sezon rece și în condițiile reducerii 

numărului de personal de la stațiile meteorologice, acoperirea temporală a șirurilor de date corespunzătoare 

nu poate fi realizată complet. 

 

Situația actuală, dacă se va menține, va conduce inevitabil la mărirea nivelului de incertitudine precum și 

a perioadelor de indisponibilitate în cazul măsurătorilor parametrilor meteorologici, în timpul sezonului rece 

și în situațiile în care apar fenomene meteorologice severe, generatoare de inundații și pagube materiale. 

Studiul ozonului atmosferic reprezintă o prioritate în cadrul cercetărilor privind mediul înconjurător datorită 

consecințelor negative ale scăderii cantității de ozon stratosferic. Supravegherea continuă a stării și 
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evoluției stratului de ozon reprezintă o activitate de mare pondere, coordonată de OMM prin “Sistemul 

Global de Observare a Ozonului” ce cuprinde peste 160 stații de sol. Aceste stații furnizează zilnic date de 

ozon total care contribuie la constituirea unui fond important de observații necesar stabilirii tendinței de 

variație a ozonului pe termen lung. România, prin ANM, este participant permanent în programul Global de 

Veghe al Atmosferei (GAW) al OMM, de monitorizare în timp real a ozonului atmosferic. Valorile de ozon 

total măsurate la București sunt transmise zilnic pentru realizarea în timp real a hărților de ozon total. 

Echipamentul actual din dotarea ANM funcționează din anul 1978, permite efectuarea de măsurători numai 

în zilele fără precipitații și necesită o supraveghere continuă din partea unui operator, fiind depășit fizic și 

moral. Pentru a crește numărul observațiilor de ozon total cât și calitatea acestora, este nevoie de achiziția 

unui spectrofotometru automat de generație nouă, capabil să facă măsurători de ozon independent, 

automat, fără intervenția operatorului uman, pe orice tip de vreme, chiar și atunci când sunt precipitații. 

 

Sistemul actual de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

meteorologici și de supraveghere a atmosferei, este în funcțiune din anul 2015 fiind destinat asigurării unui 

flux neîntrerupt de date și imagini satelitare în timp real pentru activitatea de prognoză a vremii pe foarte 

scurtă durată, pentru asimilarea în modelele numerice de prognoză cât și pentru activitățile de 

agrometeorologie, climatologie etc. Sistemul existent de recepție, prelucrare, vizualizare și diseminare a 

datelor de la sateliții meteorologici este compatibil cu sateliții meteorologici geostaționari și polar-orbitali 

europeni din seria Meteosat Second Generation (MSG) și Metop. În prezent acest sistem utilizează 

tehnologia EUMETCast DVB-S2 pentru recepția în timp real a datelor de la sateliții meteorologici 

geostaționari Meteosat Second Generation (MSG). Datele de la sateliții meteorologici polar-orbitali MetOp 

şi NOAA sunt recepționate la 70 de minute față de momentul în care au fost furnizate de satelit – aceasta 

fiind o limitare a sistemului de colectare a datelor EARS (Advanced Retransmission Service). 

 

Începând cu anul 2021 se vor lansa și vor deveni operaționali sateliții geostaționari și polar-orbitali europeni 

din seria Meteosat Third Generation (MTG) respectiv Metop Second Generation (MetopSG). Cerințele 

hardware și software pentru recepția, prelucrarea, vizualizarea, arhivarea și diseminarea datelor de la noile 

generații de sateliți meteorologici fac ca sistemul actual aflat în funcțiune la ANM să nu mai poată fi folosit 

odată cu intrarea în funcțiune a noii generații de sateliți. Pentru a asigura compatibilitatea cu noii sateliți 

din seria MTG și MetopSG și pentru a putea beneficia în continuare de datele în regim operațional în timp 

real, este nevoie de instalarea și punerea în funcțiune a unui nou sistem redundant de recepție, prelucrare, 

vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții meteorologici care să facă față creșterii volumului 

și complexității datelor transmise prin EUMETCast și direct în cazul sateliților polar-orbitali. 

 

În prezent, în România, nu există un sistem care să permită accesul la informaţii satelitare de rezoluţie 

spectrală şi spaţială înaltă, furnizate de sateliţii Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-

5P foarte utile pentru identificarea zonelor afectate şi evaluarea impactului fenomenelor extreme şi ale 

dezastrelor naturale generate în special de precipitaţiile abundente de pe teritoriul României. Situaţia 

actuală nu permite monitorizarea în  timp cvasi-real a fenomenelor meteorologice periculoase cu dezvoltare 

rapidă în timp real, datorită următoarelor cauze: 
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• datele înregistrate de instrumentele aflate la bordul sateliţilor Copernicus sunt disponibile pe 

serverele Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) cu o întârziere de o oră;  

• descărcarea (transferul) datelor de pe serverele ESA pe un server local durează între 45 şi 100 de 

minute datorită cozilor de aşteptare, vitezei de transfer şi volumului mare al fişierelor; 

• capacitatea existentă de prelucrare şi stocare a datelor este insuficientă pentru extragerea de 

informaţii utile în timp aproape real. 

În acest context este necesară achiziția unui sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor 

de la sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2 și Sentinel-3 capabil să asigure înregistrări ale zonelor 

afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național. 

 

În prezent, la nivelul OMM nu există implementat un proiect prin care să fie conectate în timp real Serviciile 

Meteorologice Naționale, în ceea ce privește schimbul operativ de date agrometeorologice. Regiunea a VI-

a Europa nu dispune de un centru unic unde să se realizeze stocarea și arhivarea datelor agrometeorologice, 

instalarea unui portal web care să permită accesul la produsele agrometeorologice în timp real, diseminarea 

în timp real a informațiilor agrometeorologice către principalii beneficiari, precum și asigurarea 

intercomunicării cu celelalte centre agrometeorologice naționale din Uniunea Europeană. 

 

Înfiinţarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI - Europa din cadul OMM (Centrul 

Agrometeorologic European) va contribui la determinarea impactului vremii și climei asupra sistemelor 

agricole existente și viitoare, precum și acțiunile necesare pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung 

a sistemelor agricole în cadrul RA VI Europa. Centrul va oferi țărilor europene date și informații 

agrometeorologice relevante, cum ar fi umiditatea solului și fenologia plantelor, buletine și produse / servicii 

agrometeorologice, precum și activități suport de formare profesională. 

 

III.3. VALOAREA INVESTIȚIEI  

Valoarea estimată de către Beneficiar a investiţiilor propuse în cadrul acestui proiect este de: 48.992.300  

euro fără TVA, valoarea finală urmând a fi stabilită după finalizarea Studiului de Fezabilitate. 

 

III.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ  

 

Perioada de implementare propusă pentru implementarea proiectului este : 36 luni 

 

III.5. PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI  

 

Prin planul de încadrare în zonă și planurile de situație se reprezintă limitele amplasamentelor proiectului 

și detalii privind aplasarea investițiilor propuse.  

 

În volumul de anexe a acestui memoriu de prezentare se regăsesc următoarele planuri: 

• Plan încadrare în zonă - TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDĂ 

„S”, BOBOHALMA-TÂRNĂVENI 
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• Plan de situație - TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”, 

BOBOHALMA-TÂRNĂVENI 

• Plan de situație - TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDĂ „s”, 

CRAIOVA-CÂRCEA 

• Plan de situație -  TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDĂ „s”, 

CIUREA, JUD. IAȘI 

• Plan de situație -  TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDĂ „s”, 

MEDGIDIA, JUD. CONSTANȚA 

• Plan de situație  - TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDĂ „s”, PE 

AMPLASAMENT TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 

• Plan de situație – Construire  clădire Centru Agrometeorologic pentru Regiunea VI - Europa din 

cadrul OMM,  TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER DUAL-POLIMERIC ÎN BANDĂ „s”, Sistem de 

recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții meteorologici și de 

supraveghere a atmosferei, Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la 

sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure 

înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național” - BUCUREȘTI-

BĂNEASA 

 

De asemenea, în volumul de anexe se regăsesc și coordonatele stereo ale amplasamentelor obiectivelor 

de investiții propuse. 

 

III.6. DESCRIEREA CARACTERISTICI FIZICE ALE PROIECTULUI PROPUS, FORMELE FIZICE ALE 

PROIECTULUI (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele) 

III.6.1. Profilul și capacitatea de producție  

 

Proiectul nu presupune realizarea unor procese de producţie. Prin proiectul INFRAMETEO se continuă 

dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase 

pentru asigurarea protecție vieții și a bunurilor materiale. 

 

Proiectul vizează următoarele obiective de investiții: 

• Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de radare: achiziție 7 radare și construcție turnuri radare 

 

Aceste radare vor ocupa o suprafață de cca 100 mp (10mx10m) și vor avea o înălțime maximă a turnului 

radar de 50 m fără radon și la 60 m inclusiv radon și antenă. Aceste radare vor fi amplasate în incinta 

stațiilor meteorologice existente: Bucureşti-Băneasa, Medgidia, Bârnova, Bobohalma-Târnăveni, Craiova, 

Oradea – Dealul Vântului și Timişoara. 

 

• Obiectiv 2: Modernizarea reţelei de detecţie a fulgerelor 

Acest obiectiv propune achiziția de senzori, sisteme de procesare a datelor și software dedicate, care vor fi 

distribuite pe terenurile staţiilor meteorologice aflate în proprietatea ANM: în următoarele 
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locaţii/amplasamente: Tulcea, Adamclisi, Iași, Târgu Ocna, Buzău, Giurgiu, Suceava, Fundata, Caracal, 

Batoș, Polovragi, Sighetu Marmației, Bozovici, Săcueni, Arad  și Roșia Montană 

   

• Obiectiv 3: Modernizarea infrastructurii de comunicare și îmbunătățirea performanței sistemului 

informatic al Administrației Naționale de Meteorologie (modernizare elemente hardware și 

software) – echipamentele vor fi montate în cadrul Centrul Național de Prognoză Meteorologică din 

cadrul ANM București-Băneasa și Centrelor Meteorologice Regionale 

• Obiectiv 4: Extinderea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice automate;  include 

următoarele investiții: 

• 80 de staţii automate autonome care includ traductori de temperatura aerului, umezeala 

relativă a aerului, vântul, presiunea atmosferică, precipitații atmosferice, radiația solară, 

temperatura solului la suprafață și în adâncime); achiziție de echipamente 

• 156 de sisteme pentru vizualizarea și determinarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate;  achiziție de echipamente 

• 140 de traductori pentru vizibilitate orizontală și timp prezent; achiziție de echipamente 

• 120 de sisteme pentru măsurarea stratului de zăpadă; achiziție de echipamente 

• 16 ceilometre; achiziție de echipamente 

• 66 sisteme portabile de măsurare a umidității solului; achiziție de echipamente 

• 4 sisteme profesionale integrate fixe măsurare umiditate; achiziție de echipamente 

• Lucrări de amenajare a infrastructurii actuale din platformele meteorologice supuse 

retehnologizării în vederea instalării echipamentelor meteorologice specializate: ceilometre, 

pluviometre cu încălzire, traductorii pentru grosimea stratului de zăpadă, sisteme pentru 

vizualizarea și determinarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice asociate; 

Lucrările de amenajare a infrastructurii actuale din platformele meteorologice vor consta în 

executarea structurilor suport pentru echipamente meteorologice solicitate pentru 

modernizarea stațiilor meteorologice automate (structuri suport metalice, înlocuirea 

stâlpilor metalici cu înălțimea de 10 m existenți în platforma meteorologică, pe platformele 

betonate existente).  

• Obiectiv 5: Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la 

sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei (1 antenă satelit, ce va fi instalată pe 

platformă betonată construită prin proiect) 

• Obiectiv 6: Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări 

ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul national  

• Obiectiv 7: Înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadrul 

Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) - include Construcția clădirii Centrului 

Agrometeorologic pentru Regiunea VI- Europa din cadrul OMM și echipamente  pentru dotarea IT 

data center pentru Centrul Agrometeorologic European. 

Prin proiect se propune realizarea unor construcții și montaj echipamente noi precum și achiziția de 

echipamente ce vor fi amplasate în cadrul infrastructurii meteorologice exsistente. 
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Dintre cele 7 obiective de investiții ale proiectului, doar investițiile propuse pentru obiectivul 1, obiectivul5, 

obiectivul 6 și obiectivul 7 includ lucrări de construcție. Obiectivele 2, 3, 4  prevăd achiziții de echipamente. 

 

III.6.2. Descriera instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

 

Obiectivele de investiții propuse se vor fi realiza pe amplasamentele stațiilor meteorologice/centrelor 

meteorologice existente, pe terenuri proprietatea Statului Român aflate în administrarea Administrației 

Naționale de Meteorologie.  

 

• Situația actuală rețele de radare 

 

Radarul de tip meteorologic este folosit pentru a identifica localizarea și deplasarea precipitațiilor, a estima 

tipul acestora (ploaie, zăpadă, grindină etc.) și a prognoza poziția și intensitatea lor viitoare. Radarele 

moderne sunt radarele Dapere, capabile să detecteze nu doar intensitatea precipitațiilor, dar și mișcarea 

sistemelor precipitabile. Aceste informații sunt analizate pentru a identifica structura furtunilor și potențialul 

de vreme severă. 

 

La începutul anului 2004 rețeaua de radare meteorologice a României a fost în totalitate modernizată. 

Fiecare echipament radar meteorologic execută o prelevare volumetrică de date odată la aproximativ 6 

minute, iar produsele astfel obținute furnizează informații importante despre sistemele de nori și precipitații 

cum ar fi: întinderea și dezvoltarea verticală, direcția și viteza de deplasare, tendința de evoluție. De 

asemenea, se obțin informații utile despre fenomenele periculoase asociate: căderi de grindină, precipitații 

abundente, intensificări de vânt. 

 

În prezent, rețeaua de radare ANM este formată din 7 radare meteorologice operaționale (v. Tabel 1) și 

contribuie cu date la realizarea mozaicului național radar, care se generează la fiecare 10 minute la sediul 

central al ANM. 

 

Cele 7 radare utilizează principiul Dapere: 2 radare în  bandă C (București, Craiova) și 5 radare în  bandă 

S (Bârnova, Bobohalma, Medgidia, Oradea și Timișoara). Procedurile pentru “in/out“ pentru cele 2 tipuri de 

radare sunt asemănătoare, diferența constând în  protocolul de transmisie: “ftp” pentru radarele în bandă 

C și “file sharing” pentru radarele în  bandă S. 
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Tabel -1 - Amplasarea radarelor existente 

Site 
ID Localitate Județ Lat / Lon Elevație(m) Tip echipament 

RDIS Bârnova Iași 47.167 / 27.633 102 WSR-98D S-band (2912MHz) 

RDMD Medgidia Constanța 44.250 / 28.267 64 WSR-98D S-band (2965MHz) 

RDBB Bobohalma Mureș 46.360 / 24.225 523 WSR-98D S-band (2945MHz) 

RDTM Timișoara Timiș 45.771 / 21.260 85.5 WSR-98D S-band (2935MHz) 

RDOD Oradea Aeroport Bihor 47.033 / 21.900 136 WSR-98D S-band (2965MHz) 

RDBU București – 44. 511 / 26.079 90 Legacy C-band EEC 

RDCV Craiova Dolj 44.311 / 23.868 192 Legacy C-band EEC 

 

 

Cele 7 radare meteorologice operaționale din dotare contribuie cu date la realizarea mozaicului național 

radar care se generează la fiecare 10 minute la sediul central al ANM. Toate radarele existente sunt 

funcționale.  

 
Radarele aflate în proprietatea ANM sunt în exploatare din anii 2000-2003 având sisteme ce încorporează 

tehnologia anilor 1990, chiar dacă au fost în  decursul anilor modernizate după cum a fost prezentat mai 

sus au resursa de funcționare epuizată, după cum s-a văzut mai sus modernizarea radarelor meteorologice 

existente a constat în  modernizarea  modulelor de recepție care  foloseau tehnologia de prelucrare 

analogica a semnalului, iar producătorul nu mai oferea suportul tehnic necesar funcționarii, dar la 

majoritatea elementelor componente ale radarului nu s-a intervenit (sistemul de emisie recepție, sistemul 

de înaltă frecvență, antena cu toate elementele mecanice statice și în mișcare, etc ). Așadar, exista riscul 

ca în  momentul în  care un astfel de sistem să sufere defecțiuni, acestea sa nu mai poată fi reparat sau 

înlocuit deoarece tehnologia s-a schimbat și radarul  să fie indisponibil. Aceste deficiențe ale situației actuale 

sunt reprezentate de următoarele cauze: uzura fizică și morală avansate, încetarea producției 

componentelor astfel că nu se mai asigură piese de schimb. 

  

Astfel că radarele sunt depășite tehnologic de actualele tipuri de echipamente. Una dintre marile deficiențe 

este reprezentată de faptul că radarele aflate în prezent în exploatare folosesc polarizarea singulară 

(polarizare orizontală) a radiației electromagnetice emise, în comparație cu actualele tipuri de radare 

meteorologice ce folosesc tehnologia dual-polarimetrică. 

 

Radarul dual-polarimetric transmite și primește impulsuri atât în orientare orizontală, cât și verticală. Ca 

urmare, frecvențele de revenire oferă măsurători ale dimensiunilor orizontale și verticale ale țintelor, 

furnizând prognozatorilor estimări mai bune ale dimensiunii, formei și varietății țintelor. 

Principalele avantajele radarul dual-polarimetric: 

• precizie îmbunătățită a estimărilor precipitațiilor, ceea ce duce la o mai bună detectare a inundațiilor 

• abilitatea de a discerne între ploi abundente, grindină, zăpadă și lapoviță 
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• detectarea îmbunătățită a ecourilor nemetereologice (de ex. Dezordine de sol, pleavă, propagare 

anormală, păsări și resturi de tornadă) 

• detectarea condițiilor de înghețare a aeronavelor 

• identificarea stratului de topire (de ex. Banda luminoasă) 

 
Radarele meteo trimit impulsuri direcționale de radiații cu microunde , de ordinul unei lungimi de 

microsecundă, folosind un magnetron cu cavitate sau un tub de clistron conectat de un ghid de undă la o 

antenă parabolică. Lungimile de undă de 1 - 10 cm sunt de aproximativ zece ori diametrul picăturilor sau 

particulelor de gheață de interes, deoarece împrăștierea Rayleigh are loc la aceste frecvențe. Aceasta 

înseamnă că o parte din energia fiecărui impuls va sări de pe aceste particule mici, înapoi în direcția stației 

radar.   

 

Lungimile de undă mai mici sunt utile pentru particulele mai mici, dar semnalul este atenuat mai rapid. 

Astfel, este preferat radarul de 10 cm (banda S), dar este mai scump decât un sistem cu bandă C de 5 cm. 

Radarul cu bandă X de 3 cm este utilizat numai pentru unitățile cu rază scurtă de acțiune, iar radarul meteo 

cu bandă Ka de 1 cm este utilizat numai pentru cercetarea fenomenelor cu particule mici, cum ar fi burniță 

și ceață. 

 

În acest context și având în vedere creșterea frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme 

cu caracter local și viteza mare de deplasare a maselor noroase, este necesară implementarea noilor 

tehnologii ale sistemelor radar prin achiziția a 7 radare meteorologice Doppler, dual-polarimetrice, în bandă 

S, conform cerințelor Administrației Naționale de Meteorologie. Achiziția noilor sisteme radar va conduce la 

îmbunătățirea detecției și monitorizării structurilor mezovortex și a super-celulelor generatoare de 

precipitații abundente, precum și a prognozelor ploilor torențiale, căderilor de grindină și intensificărilor 

puternice ale vântului, asociate furtunilor convective. 

 

În cadrul acestui proiect, prin obiectivul 1 de investiții se propune amplasarea a 7 radare noi în localitățile 

București, Medgidia, Timișoara, Oradea, Ciurea, Cârcea, Bobohalma în incinta stațiilor 

meteorologice/centrelor meteorologice existente. 

 

Tabel -2 - Situația actuală a amplasamentelor propuse pentru cele 7 radare 

CRM Investiție propusă Situația actuală  
Moldova INSTALARE TURN RADAR 

METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDA „S” Ciurea 

Radarul va fi instalat în incinta Stației meteorologice Bârnova. 
 
Terenul pe care se va amplasa radarul se află în Com. Ciurea, 
Judeţ Iaşi. 
Terenul are o suprafață totală de cca suprafaţa teren = 2.280  
mp.  
În prezent pe amplasament se găsește o clădire P+1E cu 
suprafaţa construită = 241 mp.  
 
Zona propusă pentru amplasarea radarului este liber de 
construcții. 
 

Dobrogea INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL- Radarul va fi instalat în incinta Stației meteorologice Medgidia. 
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CRM Investiție propusă Situația actuală  
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT MEDGIDIA 

Terenul pe care se va amplasa radarul este localizat în loc. 
Medgidia, Jud. Constanța, Drumul 7 Noiembrie, nr. 7,  
 
Terenul are o suprafaţă de cca 9.775  mp. În prezent pe teren 
se găsește o clădire P cu suprafaţa construită = 82 mp. 
 
Amplasamentul propus pentru radar este liber de construcții. 
 

Transilvania Sud INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT BOBOHALMA-
TÂRNĂVENI 

Radarul va fi instalat în incinta Stației meteorologice 
Bobohalma. 
Terenul pe care se amplasa radarul este localizat în satul 
Bobohalma, judeţ: Mureş. 
Terenul are o suprafaţă de cca 4.003 mp. În prezent pe 
amplasament există o  clădire cu suprafaţa construită de 104 
mp. 
 
Amplasamentul propus pentru radar este liber de construcții. 
 

Banat Crișana INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT Timișoara 

Radarul va fi instalat în incinta Stației meteorologice Timișoara. 
Trenul pe care se va amplasa radarul este localizat în Municipiul 
Timişoara, Judeţul Timiş, Str. Gheorghe Adam; Nr. 15 A 
 
Terenul are o  suprafaţă de ccca 7.681 mp. În prezent pe teren 
se află o construcție tip parter ce ocupă o  suprafaţă de  243 
mp, zona propusă pentru amplasarea radarului este liberă de 
construcții . 
 

INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S” – 
Oradea -Dealul Vântului 

Radarul va fi instalat în incinta Stației meteorologice Oradea. 
Terenul pe care se va amplasa radarul este localizat în localitatea 
Oradea, Jud. Bihor.  
 
Terenul are o suprafață de cca 700 mp. În prezent pe teren se 
află o construcție tip parter care ocupă o suprafață cu 32 mp. 
Radarul va fi construit la locația Dealul Vântului. 
Amplasamentul propus pentru radar este liber de construcții. 

Oltenia INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S” -
amplasament Cârcea 

Radarul va fi instalat în incinta Stației meteorologice Craiova. 
Terenul pe care se va amplasa radar este localizat în  comuna  
Cârcea, Judeţul Dolj,  Aleea Calea Bucureşti, nr. 13. 
 
Terenul are o  suprafaţă de cca 3.293mp. Pe teren se află o 
clădire tip P+1E cu o suprafață construită de 305 mp 
Zona propusă pentru amplasarea radarului este liberă de 
construcții. 
 

Muntenia INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”-
amplasament Băneasa 

Radarul va fi instalat în incinta sediului central al ANM  
Terenul pe care se va amplasa radarul este localizat în București, 
Sector 1,  Șoseaua Bucureşti-Ploiesti nr.97 și are o suprafață de 
cca  80.044 mp, din care suprafață construită 4003 mp. 
 
Terenul pe care se va amplasa radarul este liber de construcții, 
fiind acoperită cu vegetețație pomicolă. 

 

După punerea în funcțiune a radarelor noi începând cu anul 2025, luna ianuarie, cele existente în cadrul 

CRM  vor fi ulterior scoase din funcțiune etapizat. 

 

• Situația actuală a reţelei de detecţie a fulgerelor 

 

Rețeaua Naționala de Detecție a Descărcărilor Electrice Atmosferice a fost instalată în anul 2002, devenind 

operațională începând cu luna august a aceluiași an. 
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Rețeaua înregistrează și prelucrează informațiile într-un sistem propriu, urmând ca datele privind 

activitatea electrică atmosferică să fie ulterior integrate în alte platforme sau aplicații meteorologice. 

Rețeaua este alcătuită dintr-un număr de 8 senzori de detecție, capabili să detecteze atât fulgerele 

(descărcările electrice inter și intra-nori) cât și trăsnetele (descărcările electrice nor-pământ). Senzorii de 

detecție sunt formați dintr-un detector interferometric de tip ‘very high frequncy’ (VHF), pentru detecția 

fulgerelor și trăsnetelor prin metoda timpilor de sosire și un detector de tip ‘low frequency’ pentru 

determinarea parametrilor trăsnetelor.  

 

Rețeaua avea o eficiență de detecție bună, întreg teritoriul național fiind acoperit cu o acuratețe orizontală 

de detecție mai mică de 1 km. Datele furnizate de această rețea erau utilizate în prognoza pe foarte scurtă 

durată în procesul de monitorizare a furtunilor convective, dar și ca suport în  în activitatea de emitere a 

avertizărilor în cazul apariției fenomenelor meteorologice severe. Datorită uzurii fizice și morale, întreaga 

rețea de stații de detecție a fulgerelor, implementată în anul 2002, este în prezent nefuncţională. 

 

Rețeaua Națională necesită Modernizare pentru mărirea acurateței înregistrării și prelucrării datelor 

înregistrate. 

 

• Situația actuală a  infrastructurii de comunicare și sistemului informatic al Administrației 

Naționale de Meteorologie  

 
 
 Sistemul de telecomunicații meteorologice asigură conexiunile și transferul operativ al datelor brute și 

prelucrate în întreaga rețea meteorologică a Administrației Naționale de Meteorologie asigurând realizarea 

prognozelor, avertizărilor și a tuturor celorlalte produse meteorologice. 

 
Sistemul de telecomunicații meteorologice include subsistemele meteorologice de telecomunicații și 

procesare date care sunt distribuite în locații ce acoperă întregul teritoriu al țării:  

• Centrul Național de Prognoze Meteorologice (CNPM)  din București (Șos. București-Ploiești, nr.97), 

de la Sediul Central din București al Administrației Naționale de Meteorologie este punctul central 

al Sistemului Meteorologic Naţional,  

• 6 Centre Meteorologice Regionale (CMR)  și 6 Servicii Regionale de Prognoză a Vremii (SRPV) din 

Cluj, Timişoara, Bacău, Craiova, Constanța şi Sibiu sunt responsabile pentru coordonarea 

activităților meteorologice și agrometeorologice din regiunile lor;  

• Site-urile "Stații meteorologice automate" (163) au configurate dataloggere, la care sunt conectați 

unul sau mai mulţi senzori de măsurare date meteorologice şi agrometeorologice. Aceste site-uri 

furnizează date de la stațiile meteorologice automate către un server central FTP de la Sediul 

Central, pentru distribuirea ulterioară corespunzătoare în cadrul sistemului naţional.  

• Site-urile Radar reprezintă locațiile unde sunt amplasate radarele meteorologice: București, 

Craiova, Bârnova, Timișoara, Medgidia, Bobohalma și Oradea.  

• Site-ul pentru sondajul aerologic (radiosondaj) este amplasat în locația stației meteorologice 

București-Afumați.  
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Administraţia Naţională de Meteorologie foloseşte următoarele tipuri de comunicaţii: VPN, GPRS, Internet 

și voce/SMS. Serviciile VPN și GPRS sunt folosit pentru transmiterea datelor de la staţiile meteorologice la 

serverul central FTP, iar serviciul voce/SMS este utilizat ca și cale de backup de transmisie manuală a 

mesajelor de la stațiile meteorologice la Serviciile Regionale de Prognoza a Vremii (SRPV). 

Prin sistemul de telecomunicații meteorologice datele sunt colectate de la amplasamentul stațiilor 

meteorologice pe un server central amplasat în  sediul central, date care sunt preluate apoi de către (SRPV) 

în vederea validării și realizării produselor meteorologice colective regionale, care sunt apoi transmise la 

Sediul Central pentru validare şi formarea produselor necesare transmiterii în internațional. 

 

• Situația acutală a rețelei naționale de stații meteorologice automate  

 

Rețeaua de stații meteorologice de suprafața a Administrației Naționale de Meteorologie este formată, în  

prezent, din 158 de stații meteorologice care sunt dotate cu echipamente automate. Dintre acestea, 14 

reprezintă stații automate autonome, iar restul beneficiază de prezența de specialitate a observatorilor 

meteorologici conform diferitelor programe de observație (24, 15, 10 ore pe zi, etc). Pentru fluxul de date 

național, toate stațiile meteorologice elaborează mesaje meteorologice sinoptice care se transmit orar și 

mesaje de alertare în  cazul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase. De asemenea, pe plan 

național, de la stațiile meteorologice sunt transmise prin intermediul mesajelor specifice informații pentru 

programul climatologic. Stațiile meteorologice colectează informații de la posturile pluviometrice, pe care 

le transpun în forma mesajelor Pluvio și Pluvio Alert, transmițându-le apoi către Centrele de Colectare. 

Fluxul internațional conform reglementărilor Organizației Meteorologice Mondiale, are două componente: 

RBSN (Regional Basic Synoptic Network – Rețeaua Sinoptica Regională de Bază) și RBCN (Regional Basic 

Climat Network – Rețeaua Climatologică Regională de Bază).  

 

Romania participă cu 23 de stații meteorologice în  fluxul RBSN și cu 14 stații meteorologice în  fluxul RBCN. 

 

Automatizarea rețelei naționale de măsurători de suprafață a început din anul 2000, în prezent existând 

diferite generații de echipament automat. 

 

• Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

meteorologici și de supraveghere a atmosferei 

 

Sistemul de Vizualizare și Diseminare a produselor meteorologice de prognoză este format dintr-un 

ansamblu de aplicații software de integrare, analiză, vizualizare și diseminare a informațiilor meteorologice. 

Sistemul de vizualizare și diseminare a produselor meteorologice de prognoză are în componență 

subsistemul de generare, vizualizare și diseminare de produse meteorologice și terminalele de informare. 

Aplicațiile software ale subsistemului de generare, vizualizare și diseminare de produse meteorologice sunt 

integrate într-o interfață grafică, sunt instalate pe același sistem și functionează în mediu unix. Locațiile în  

care sunt amplasate subsistemele de generare și vizualizare de produse meteorologice sunt următoarele: 

Centrul National de Prognoze Meteorologice (București), Centrele Meteorologice Regionale (Cluj-Napoca, 
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Timișoara, Bacău, Craiova, Constanța și Sibiu), sediul Statului Major al Forțelor Aeriene (București) și sediul 

Direcției Hidrografice Maritime (Constanța). Terminalele de informare sunt instalate la utilizatorii 

decizionali. 

 

Sistemul național de telecomunicații meteorologice asigură conexiunile fizice și logice între echipamentele 

IT și transferul operativ al datelor primare și prelucrate în  întreaga rețea meteorologică a Administrației 

Naționale de Meteorologie. Sistemul național de telecomunicații este format din echipamentele pentru 

infrastructura WAN/LAN și din sistemele de comunicații de date meteorologice necesare pentru asigurarea 

colectării și distribuției datelor meteorologice în cadrul rețelei meteorologice naționale.  

 

Sistemele de Comunicatii de Date Meteorologice (7 SCDM) sunt amplasate la Sediul Central și la Serviciile 

Regionale de Prognoză a Vremii (SRPV) și sunt în  funcțiune din anul 2002. Ele au fost realizate la nivelul 

cerintelor de trafic de date meteorologice din acea perioadă, având funcțiuni limitate, în  special funcțiuni 

pentru integrarea datelor radar în  sistemele de vizualizare, iar aceste sisteme nu se pot actualiza cu 

reglementarile tehnice în  vigoare ale OMM, fiind sisteme strict bazate pe procesare de fișiere. 

 

Prin proiect se propune realizarea unui Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare 

a datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei în localitatea București, Sector 1,  

Soseaua Bucureşti-Ploiești nr.97, în incinta sediului ANM. Terenul are o suprafață de cca  80.044 mp, din 

care suprafața construită cca 4003 mp. Zona propusă pentru amplasarea antenei este liberă de construcții, 

terenul nefiind acoperit cu vegetație. 

 

• Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

COPERNICUS 

 

 În prezent, în România, nu există un sistem care să permită accesul la informaţii satelitare de rezoluţie 

spectrală şi spaţială înaltă, furnizate de sateliţii Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-

5P, foarte utile pentru identificarea zonelor afectate şi evaluarea impactului fenomenelor extreme 

şi ale dezastrelor naturale generate în special de precipitaţiile abundente de pe teritoriul 

României. Situaţia actuală nu permite monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase cu dezvoltare 

rapidă în timp real, datorită următoarelor cauze: 

• datele înregistrate de instrumentele aflate la bordul sateliţilor Copernicus sunt disponibile pe 

serverele Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) cu o întârziere de o oră; 

• descărcarea (transferul) datelor de pe serverele ESA pe un server local durează între 45 şi 100 de 

minute datorită cozilor de aşteptare, vitezei de transfer şi volumului mare al fişierelor; 

• capacitatea existentă de prelucrare şi stocare a datelor este insuficientă pentru extragerea de 

informaţii utile în timp aproape real.  

 

Prin proiect se propune realizarea unui sistem de recepție prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de 

la sateliți în localitatea București, Sector 1,  Soseaua Bucureşti-Ploiești nr.97, în incinta sediului ANM. 
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Terenul are o suprafață de cca  80.044 mp, din care suprafața construită cca 4003 mp. Zona propusă 

pentru amplasarea antenei este liberă de construcții, terenul nefiind acoperit cu vegetație. 

 

 

• Centru Agro-Meteorologic 

 

În prezent în România nu există un centru agro-meteorologic. Datele agro-meterologice se obțin de stațiile 

automate deținute de ANM care sunt dotate cu programe agro-meteorologice. 

 

Estimarea impactului schimbărilor climatice previzibile asupra creșterii, dezvoltării și formării recoltelor 

agricole se bazează pe utilizarea modelelor de simulare a recoltei (CERES-Wheat și CERES-Maize), în 

combinație cu predicțiile climatice ale modelelor climatice globale/regionale la diferite rezoluții și scări 

temporare viitoare (ex. 2020-2050, 2070-2100). Se pot cuantifica astfel, performanțele culturilor agricole 

în  condițiile schimbărilor viitoare, magnitudinea efectelor diferitelor proiecții ale scenariilor climatice fiind 

determinate de interacțiunea dintre condițiile climatice locale existente, severitatea parametrilor climatici 

prognozați de scenariile climatice, efectul creșterii CO2 asupra fotosintezei și tipul genetic al plantei. 

 

Fundamentarea și dezvoltarea opțiunilor de management agricol privind adaptarea și reducerea efectelor 

negative ale posibilelor schimbări climatice asupra sistemelor de cultură pot recomanda măsuri tehnologice 

specifice: modificarea datei de semănat, utilizarea unor genotipuri cu rezistență sporită la temperaturi 

ridicate/secetă, modificarea practicilor de lucrare a terenurilor, schimbarea rotației culturilor și nu în  ultimul 

rând, aplicarea irigațiilor. 

 

Terenul pe care se va amplasa Centru agrometeorologic este localizat în București, Sector 1,  Șoseaua 

București-Ploiesti nr.97 și are o suprafață totală de cca  80.044 mp, din care suprafață construită 4003 mp.  

 

Suprafața de teren pe care se va amplasa Centrul Agrometeorologic este liberă de construcții, fiind 

acoperită cu vegetație lemnoasă (copaci răzleți).  
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III.6.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în  funcție de specificul 

investiției, produse, subproduse obținute, mărime, capacitatea  

 

Obiectivul 1: Modernizarea rețelei de radare: achiziție 7 radare și construcție turnuri radare 

Modernizarea rețelei implică instalarea a 7 radare Doppler, dual-polarimetrice, în bandă S.  

 

Radarul meteorologic este un tip de radar folosit pentru localizarea precipitațiilor, pentru a calcula 

deplasările acestora, pentru a estima tipul precipitațiilor (ploaie, zăpadă, lapoviță etc.) și pentru a prezice 

poziția și intensitatea viitoare a respectivului fenomen atmosferic.  

 

Radarul va dispune de un grup eletrogen diesel/sistem UPS. În figura următoare este prezentată schema  

componentelor radar. 

 

Radarul se compune din: 

• Turn radar – care va avea o structură metalică, capabile să susțină o masă cuprinsă între 4 și 7 

tone și va fi construit astfel încât să reziste la viteze puternice ale vântului (de minim 70 m/s), la 

inundații, la seisme (de minim 8.5 grade pe scara Richter). Turnurile  radarelor vor fi instalate pe 

platforme betonate cu suprafata de 100 mp.  Turnul va fi prevăzut cu scară de acces.  

• Antenă (ochiul radarului) pentru transmiterea semnalelor în spațiu și pentru a recepționa energia 

împrăștiată (ecouri radar) la țintele din jur. Performanţa antenei determină rata de reîmprospătare 

a imaginilor radar. 

• Radom-ul - este o carcasă sferică  care protejează antena radarului față de acumulări de gheață, 

apă, lovituri.  

• Transmițător pentru generarea semnalelor în domeniul microundelor; 

• Ecran pentru prezentarea semnalului; 

• Sistem de alimentare cu energie electrică - Radarele vor fi alimentate cu energie electrică din 

Sistemul Național de Energie Electrică dar vor fi echipate și cu grupuri electroge pentru furnizarea 

energiei electrice în perioada unor eventuale avarii ale Sistemului Național. 
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Specificații tehnice ale radarului în bandă S: 

Banda de 
frecvență 

Frecvența Diametru antenă Atenuarea ploii 
(bidirecțional) 

S 2700-3000 GHz 8,5 m 0,02 dB/km 
 

 
 

 

Figura 1  – Schemă componente radar 

 

Efectul Doppler pe care se bazează funcționarea radarului constă în variația frecvenței undei emise de sursa 

de oscilații, dacă aceasta se află în mișcare față de receptor. Frecvența măsurată crește atunci când sursa 

se apropie de receptor și scade când sursa se depărtează de receptor. 
Radarele vor fi amplasate în incinta staţiilor meteorologice existente , pe terenurile aflate în proprietatea 

ANM. Locațiile propuse sunt: Bucureşti-Băneasa, Medgidia, Iaşi (Ciurea), Bobohalma-Târnăveni, 

Craiova (Cârcea), Oradea – Dealul Vântului, Timişoara. 

 

Amplasamentele au fost stabilite ținând cont de infrastructura Administrației Naționale de Meteorologie, 

dar mai ales de factorii care influențează calitatea observațiilor radar, factorul principal fiind formele de 

relief, precum și de factorii privind detecția spațială a norilor precipitabili, precum procentul de acoperire 

spațială a fiecărui radar meteorologic individual contribuția acestuia la mozaicul național radar, detecția 

sistemelor noroase în afara teritoriului național în scopul determinării intensității și traiectoriei acestora în 

cazul în care s-au dezvoltat în afara țării, urmând să se deplaseze apoi pe teritoriul României. 

 

În tabelul următor se prezintă privind amplasarea și înălțimea radarelor:  

 

 

Tabel -3 -Amplasare și înălțime radare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Frecven%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Und%C4%83
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Nr 
crt CMR Amplasament Înălțime estimată radar 

(m) 
Suprafața ocupată 

1. 
CMR Muntenia 

Bucureşti-Băneasa 
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 
97, sector 1 

Înălțimea maximă a turnului 
radar va fi de 50 m fără 
radon și la 60 m inclusiv 

radon și antenă 

100 mp 

2. 
CMR Dobrogea 

Medgidia 
Judeţul Constanţa 
Drumul 7 Noiembrie, nr. 7,  

100 mp 

3. CMR Moldova Ciurea 
Județul Iași 

100 mp 

4. CMR 
Transilvania-Sud 

Bobohalma-Târnăveni 
Judeţul Mureş; Sat 
Bobohalma 

100 mp 

5. 

CMR Oltenia 

Cârcea 
Judeţul  Dolj,  
Aleea 1 Calea București, nr. 
13 

100 mp 

6. CMR Banat-
Crişana 

Oradea – Dealul Vântului 
Județul Bihor 

100 mp 

7. CMR Banat-
Crişana 

Timişoara 
Judeţul Timiş; Str. Gheorghe 
Adam; Nr. 15 A 

100 mp 

 

Planurile de situație și de încadrare se regăsesc în anexele acestui memoriu de prezentare. 

 
Având în vedere caracteristicile terenului care permit eliminarea factorilor de ecranare sunt evidente 

avantajele uitilizării radarului în aceste amplasamente. Astfel se pot identifica:  

 

1. În domeniul elaborării și difuzării de prognoze și avertizări de fenomene meteorologice periculoase, în 

vederea reducerii și limitării impactului socio-economic la nivel naţional și regional:   

• creșterea gradului de acuratețe al avertizărilor și prognozelor pe foarte scurtă durată (nowcasting); 

• creșterea performanțelor procedurilor operative de elaborare a avertizărilor și prognozelor pentru 

viituri rapide în zona de descoperire a radarului; 

• contribuie la detecția, monitorizarea și prognoza pe foarte scurtă durată a precipitațiilor și a 

evenimentelor severe produse de precipitațiile abundente. 

2. În domeniul activităților operaționale desfășurate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii 

publice și securității naționale:  

• desfășurarea în condiții de siguranță față de riscurile meteorologice determinate fenomenele 

elementele/atmosferice monitorizate/prognozate cu radarul a operațiilor și exercițiilor militare 

desfășurate în zona de vest și nord-vest a teritoriul României și în proximitatea acestuia, de către 

forțele care aparțin armatei României/NATO; 

• desfășurarea în condiții de siguranță a zborurilor cu aeronave militare care aparțin  sau sunt în 

folosul structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (Ministerul Apărării 

Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Pază și 

Protocol), dar și ale forțelor aeriene ale statelor membre NATO care operează în  spațiul aerian al 

României;  

• desfășurarea în condiții de siguranță a zborurilor efectuate cu aeronave civile, datele fiind puse și 

la dispoziția Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA); 
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Obiectiv 2: Modernizarea reţelei de detecţie a fulgerelor  

 

Modernizarea reţelei de detecţie a fulgerelor constă în:  

• achiziția a 16 senzori distribuiți pe terenurile staţiilor meteorologice aflate în proprietatea ANM, în 

următoarele locaţii/amplasamente: Tulcea, Adamclisi, Iași, Târgu Ocna, Buzău, Giurgiu, Suceava, 

Fundata, Caracal, Batoș, Polovragi, Sighetu Marmației, Bozovici, Săcueni, Arad  și Roșia Montană 

• achiziția unui sistem central de procesare a datelor și software-ul de vizualizare dedicat, care vor fi 

implementate la Centrul Național de Prognoză Meteorologică din cadrul ANM București. 

 

Informații privin Amplasarea acestor senzorilor este prezentată în  capitolul IV al acestui memoriu de 

prezentare. 

 

Modernizarea rețelei de detecție a fulgerilor nu implică lucrări de construcție. Cei 16 senzori de detecție 

fulgere vor fi instalați pe platformele meteo existente.  

 

Denumire 
instrument 

Nr. 
bucăți 

Montare Alimentare 
(cabluri) 

Dimensiuni 
aproximative 

Conectare 
semnal 
(semnal 
existent 
sau se 

trage cablu 
de semnal) 

Alte 
observații 

OBIECTIVUL 2 – 16 senzori detecție fulgere 

Senzori 
detecție 
fulgere 

16 Sistemele se 
montează pe stâlpi 
noi, ce se prind cu 
șuruburi într-un 
postament din 
beton din 
infrastructura 
existentă sau pe 
trepiedul suport din 
dotarea sistemului. 

Necesită alimentare 
de la tabloul electric 
existent pe 
platforma 
meteorologică 

220x40x40cm GSM 4G, 
cablu LAN 
subteran 
(opțional) 

Există tablou 
electric în 
platforma 

meteorologică 

 

Obiectiv 3: Modernizarea infrastructurii de comunicații și îmbunătățirea performanței sistemului 

informatic al Administrației Naționale de Meteorologie. 

 

Lucrările de modernizare constau în:    

• TEH-019-3-b-1: Modernizarea și retehnologizarea infrastructurii de comunicații WAN  pentru cele 3 

nivele ale organizației: nivel central(1), nivel regional(6 locații SRPV) și nivel locații Radar(5) - cu 

acces securizat, prin furnizarea echipamentelor hardware, software, licențe și servicii complete de 

instalare, configurare și migrare); 

• TEH-019-3-b-2:Modernizarea și retehnologizarea infrastructurii LAN la Nivel Central și la Nivel 

Regional (modernizarea infrastructurii LAN a ANM pentru Sediul Central și pentru Sediile Regionale 

(6) prin furnizarea echipamentelor hardware, software, licențe și servicii complete de instalare, 

configurare și migrare); 
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Echipamentele vor fi montate în cadrul Centrul Național de Prognoză Meteorologică din cadrul ANM 

București-Băneasa și Centrelor Meteorologice Regionale.  

Obiectivul presupune strict modernizare elemente hardware și software. 

 

 

Obiectivul 4: Extinderea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice automate  

 

Pentru realizarea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice se vor  realiza următoarele investiții:  

• 80 de stații meteorologice  automate autonome,  care includ traductori de temperatura aerului, 

umezeala relativă a aerului, vântul, presiunea atmosferică, precipitații atmosferice, radiația solară, 

temperatura solului la suprafață și în adâncime, 80 stâlpi noi cu trasee de cablu – elemente noi 

aduse pe platforma meteorologică. Se vor realiza 80 stâlpi noi cu trasee de cablu – elemente noi 

aduse pe platforma meteorologică. 

• Achiziția a 140 de traductori de timp prezent și vizibilitate orizontală; Obiectivul reprezintă achiziție 

de echipamente și nu presupun altă infrastructură; 

• Achiziția a 156 de sisteme pentru vizualizarea și determinarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate; Obiectivul reprezintă achiziție de echipamente și nu presupun altă 

infrastructură; 

• Achiziția a 120 de sisteme de traductori pentru măsurarea stratului de zăpadă; Obiectivul reprezintă 

achiziție de echipamente și nu presupun altă infrastructură; 

• Achiziția a 16 ciclometre cu scopul de a supraveghea structura verticală a sistemelor noroase, 

îndeosebi a celor convective; Obiectivul reprezintă achiziție de echipamente și nu presupun altă 

infrastructură; 

• Achiziția a 66 de sisteme portabile de măsurare a umidității solului; Obiectivul reprezintă achiziție 

de echipamente și nu presupun altă infrastructură; 

• Achiziția a 4 sisteme profesionale integrate fixe de măsurare a umidității solului: 2 la CMR  Oltenia-

Caracal, 2 la CMR Dobrogea Călărași; Obiectivul reprezintă achiziție de echipamente și nu presupun 

altă infrastructură; 

• Lucrări de amenajare a infrastructurii actuale din platformele meteorologice supuse retehnologizării 

în vederea instalării echipamentelor meteorologice specializate: ciclometre, pluviometre cu 

încălzire, traductorii pentru grosimea stratului de zăpadă, sisteme pentru vizualizarea și 

determinarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice asociate; 

 

Lucrările de amenajare a infrastructurii actuale din platformele meteorologice vor consta în executarea 

structurilor suport pentru echipamente meteorologice solicitate pentru modernizarea stațiilor meteorologice 

automate, după cum urmează: 

• structuri suport metalice pentru amplasarea și instalarea heliometrelor și pluviometrelor 
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• structuri metalice suport pentru amplasarea și instalarea traductorilor pentru determinarea grosimii 

stratului de zăpadă și a sistemelor pentru vizualizarea și determinarea genului norilor și a 

fenomenelor asociate 

• înlocuirea stâlpilor metalici cu înălțimea de 10 m existenți în platforma meteorologică și care 

prezintă risc pentru integritatea echipamentelor ce urmează a fi instalate ca efect al uzurii fizice 

actuale. Aceștia au rol de susținere a cutiei de protecție pentru echipamentele electrice și 

electronice, conexiuni și accesorii, precum și pentru o parte dintre traductoarele meteorologice 

instalate pe brațe metalice suport fixate lateral cu dispozitive specific pe stâlpul respectiv 

• efectuarea lucrărilor necesare pentru realizarea traseelor de cablu subterane. 

• se va  efectua racordarea echipamentelor meteorologice la circuitul de alimentare cu energie 

electrică prin utilizarea branșamentului existent, precum și la infrastructura de 

comunicații/telecomunicații existentă (linie serial între stația meteorologică și PC -ul din clădirea 

stației meteorologice/echipamente GSM/GPRS, VPN – ul ANM). Lucrările solicitate nu au caracter 

de particularitate din punct de vedere al platformei meteorologice. Acestea sunt specifice 

echipamentelor ce urmează să fie instalate, ca urmare a configurației hardware. 

• Integrarea fluxului de date măsurate în aplicația tip Consolă din cadrul noii arhitecturi de 

comunicație (transmiterea datelor meteorologice direct de la stația meteorologică automată, fără 

intervenția unui computer amplasat la stația meteorologică). 

• Achiziția unui spectrofotometru automat de măsurare a ozonului atmosferic capabil să facă 

măsurători independent, automat, fără intervenția operatorului uman, pe orice tip de vreme, chiar 

și atunci când sunt precipitații. 
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Nr. 
Crt. 

Denumire instrument Nr. 
bucăți 

Montare Alimentare (cabluri) Dimensiuni 
aproximative 

Conectare semnal (semnal 
existent sau se trage cablu 

de semnal) 

Alte observații 

OBIECTIVUL 4  

1. Stații meteo automate – 80 bucăți 

 Datalogger 80 În cutie etanșă rezistentă la radiații 
UV și intemperii. Prevăzută cu ecran 
(scut metalic în partea superioară). 
Cutia se fixează pe stâlpul stației 
automate de 10m, la o înălțime între 
~1,2m și ~1,6m 
 

1 cablu de la panoul fotovoltaic 
(aflat tot pe stâlpul stației 
automate) 
 
1 cablu cu alimentare 220V 
(rețea) – pat siguranță. Acest 
cablu există în infrastructura 
actuală a platformei 
meteorologice și nu necesită 
lucrări de montare cablu 
subteran.  

~40x60x20cm 
(cutia etanșă – de 
obicei conține și un 
acumulator de 
alimentare) 

GSM 3G, 4G 
cablu LAN, acolo unde este 
disponibil, nu e neapărat 
necesar 

 

Pluviometru  80 Pluviometrul va fi montat în locul 
celui existent pe platforma 
meteorologică și se va folosi 
infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu 
șuruburi sau pe un stâlp subțire de 
1,5 m înălțime și 50 mm diametru – 
infrastructură deja existentă. 
 
Acesta nu se montează pe stâlpul de 
10 m al stației automate 

Necesită alimentare de la 
tabloul electric existent pe 
platforma meteorologică 
(220V) ~50-200W(pentru 
degivrare). 
Acest cablu există în 
infrastructura actuală a 
platformei meteorologice și nu 
necesită lucrări de montare 
cablu subteran. 
 

Masa 15kg (gol) 
~400 mm x 800 
mm 

cablu subteran până la 
datalogger 
Acest cablu există în 
infrastructura actuală a 
platformei meteorologice și nu 
necesită lucrări de montare 
cablu subteran. 

Se recomandă 
ca cele două 
cabluri, de 
alimentare 220V 
și cel de semnal 
să nu fie în 
același canal 
subteran așa 
cum este 
prevăzută 
infrastructura 
existentă (există 
2 trasee). 

Barometru 80 Încorporat în cutia etanșă de la pct. 
1. sau braț lateral atașat la stâlpul 
stației automate de 10 m. 

   Nu necesită alte 
facilități 

Piranometru 80 Braț orizontal metalic de aproximativ 
1,2 m, fixat pe stâlpul de 10 m al 
stației automate 

 <1kg, Dom cu 
diametrul <7cm  

Cablu conexiune la datalogger  

Anemometru ultra-sonic 80 Se fixează în vârful stâlpului de 10 m 
al stației automate, cu coliere 
metalice 

 1-2 kg 
max 25x25x40cm 

Cablu conexiune la datalogger 
(10m) 
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Nr. 
Crt. 

Denumire instrument Nr. 
bucăți 

Montare Alimentare (cabluri) Dimensiuni 
aproximative 

Conectare semnal (semnal 
existent sau se trage cablu 

de semnal) 

Alte observații 

Senzor RHT în  scut de 
protecție 

80 Braț orizontal metalic, fixat pe stâlpul 
de 10 m al stației automate 

 <1,5 kg, Scut cu 
diametrul <10cm 

Cablu conexiune la datalogger  

2.  Sistem de vizualizare  155 Sistem pentru detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, ce include 
sisteme video specifice domeniului 
meteorologic de recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere de imagini, 
la un orizont de 360° spre bolta 
cerească. 
Sistemul se instalează pe un 
postament din infrastructura 
existentă (beton/stâlp - în funcție de  
oferta câștigătoare) 

Necesită alimentare de la rețea 
(220V)  200-500W (pentru 
degivrare). 
 
Cablu la tabloul electric existent 
pe platforma meteorologică 

50x50cm (~ 10kg) Cablu din dotare este conectat 
la dataloggerul sistemului 

GSM 3G, 4G 
cablu LAN, acolo 
unde este 
disponibil 

3. Traductor de timp 
prezent și vizibilitate 
orizontală 

140 Braț orizontal metalic fixat pe stâlpul 
de 10 m al stației automate, cu 
coliere metalice de prindere sau stâlp 
metalic vertical din infrastructura 
existentă. 
 

12V direct din sursa de 
alimentare a dataloggerului 
stației automate 
sau, pentru situația în care 
montarea se face pe stâlp 
metalic vertical din 
infrastructura existentă, 
necesită alimentare de la rețea 
(220V) cu transformator, minim 
60W 

~3 kg 
dimensiunea ~ 
60x70x30 cm 

SDI-12, RS-485 la datalogger  
 

 

4. Traductor strat de 
zăpadă 

120 Stâlp metalic vertical ~2m (din 
infrastructura existentă) cu braț 
orizontal 

alimentare de la rețeaua 
electrică prin canale existente 
în infrastructura din dotare sau 
panouri fotovoltaice 

1-2 kg 
Dimensiunea: 
25x25x40cm 

Cablu conexiune la datalogger 
sistem propriu sau stație meteo 
automată 

Necesită 
platformă (de tip 
mochetă gazon, 
nisip sau 
material ușor, 
folie 
antiburuieni, 
dale terasă etc) 
de 1m2 acoperită 
cu material cu 
suprafață 
orizontală 
uniformă  
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Nr. 
Crt. 

Denumire instrument Nr. 
bucăți 

Montare Alimentare (cabluri) Dimensiuni 
aproximative 

Conectare semnal (semnal 
existent sau se trage cablu 

de semnal) 

Alte observații 

5. Ceilometru 16 Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate 
înregistratoare. Montarea acestuia se 
realizează pe una din platformele 
betonate existente (unul din cele 
patru picioare ale adăpostului de 
aparate înregistratoare), prin 
prindere cu șuruburi.  
 

Necesită alimentare de la rețea 
(220V)  200-500W 
Cablu electric pentru 
alimentare la tabloul electric 
(220V) existent în platformă.  
Sistemul este prevăzut cu 
datalogerul propriu diferit de 
cel al stației automate. 

Masa: 30-35 kg 
Dimensiune bază: 
~35x35cm 

SDI-12 
 
LAN (opțional) 
(Sistemul este prevăzut cu 
datalogerul propriu diferit de 
cel al stației automate.) 
 
 

Cablu subteran 
de 220 doar de 
la stâlpul 
central, unde 
există cabluri 
prevăzute 
Sistemul este 
prevăzut cu 
datalogerul 
propriu diferit de 
cel al stației 
automate și nu 
necesită alte 
cabluri 
suplimentare 
decât cel de 
alimentare 
electrică și LAN, 
acolo unde este 
cazul. 

6. Sisteme de măsurare 
umiditate, portabile 

66   Cititor portabil 
aprox. 10x15 cm 
 
Și  
 
Senzor portabil – 
tijă metal pentru 
măsurători în sol 
1,5 m înălțime 

 Se depozitează 
în magazie de 
instrumente 
meteorologice   

7. Sisteme profesionale 
integrate fixe de 
măsurare a umidității 
solului 

4 Datalogger fixat pe stâlpul cu trepied 
al sistemului. 
Senzorii vor fi instalați  în sol, 
conform specificului de realizare a 
acestui tip de observație. 
Sistemele se amplasează în loturi 
experimentale pentru cercetare. 

  Datalogger este fixat pe stâlpul 
cu trepied al sistemului. 
 

Nu necesită 
lucrări de 
montare, 
existând 
trepied/suport 
propriu pentru 
instalare. 
Sistemele se 
amplasează în 
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Nr. 
Crt. 

Denumire instrument Nr. 
bucăți 

Montare Alimentare (cabluri) Dimensiuni 
aproximative 

Conectare semnal (semnal 
existent sau se trage cablu 

de semnal) 

Alte observații 

loturi 
experimentale 
pentru 
cercetare. 
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Obiectivul 5: Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la 

sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei 

 

În cadrul acestui obiectiv se va realiza un Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare 

a datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei.  

 

Acest sistem de recepție se va amplasa la sediul central ANM în localitatea  Bucureşti, Șoseaua  Bucureşti-

Ploieşti, nr. 97, sector 1, pe suprafața liberă disponibilă. 

 

Montarea sistemului Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la 
sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei (antenă) se va realiza astfel: 
 

• Antena va fi instalată pe un postament din beton armat. Noua antenă va fi situată în partea sud-
est a proprietății și va fi retras aproximativ 20 m față de limita de proprietate din est și aproximativ 
65 m față de limita din sud. 

• Înălțimea  antenei va fi de aproximativ 9 m. Antena va fi conectată la utilitățile existente pe 

amplasament 

• Construirea platformei betonate de maxim 100 mp 

• alimentare cu energie electrică  (disponibil pe amplasament) 

• achiziţia și instalarea generatoarelor de rezervă pentru asigurarea energiei electrice necesare 

funcţionării sistemelor radar  

Lucrările de construcție pentru platforma de beton armat constau în următoarele: 

• curățarea terenului pentru fundare de vegetatie și eventuale structuri;  

• decopertarea stratului vegetal de 25 cm și stocarea temporară pe amplasament în  vederea 

refolosirii ulterioare; 

• efectuarea săpăturii pentru  fundație, 0,1 – 1 m; 

• stocarea temporară a pământului excavat în  vederea refolosirii ulterioare la umpluturi; 

• așezarea și compactarea bazei de fundare formată din 20 cm de piatră poroasă și pietriș (2-8 cm) 

• executarea cofrajelor,  turnarea betonului și realizarea umpluturilor; 

• umplerea, nivelarea și curățarea terenului; 

• amplasare temporară (pe o perioadă de cca 2 luni) a containerelor cu echipamentele ce urmează 

să fie instalate: 1 container S=30mx40m; 

• amplasarea părților componente ale sistemului de recepție pe postament; 

• Îndepărtarea instalațiilor temporare și curățarea amplasamentului,  transportul deșeurilor din 

construcții. 
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Obiectivul 6: Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări 

ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național 

 

Prin acest obiectiv de investiții se propune instalarea unui sistem de recepție, prelucrare, arhivare și 

diseminare (folosind aplicaţia DHuS) a datelor de la sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 

și Sentinel-5P capabil să asigure înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul 

național. 

 

Obiectivul 6 propune amplasarea unei antene satelit, pe terenul aflat în administrarea ANM din localitatea  

Bucureşti, Șoseaua  Bucureşti-Ploieşti, nr. 97, sector 1, pe suprafața liberă disponibilă. 

Sistemul va fi retras aproximativ 20 m de la limita de proprietate din partea de vest, respectiv aproximativ 

25 m de la limita de proprietate din sud. 

 

Dimensiunea antenei de receptie va fi de minim 9m. Suprafața aproximativă a platformei pentru montarea 

antenei: 100 mp. 

  

 
 

Figura 2- Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții Copernicus Sentinel 
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Obiectivul 7: Înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadul 

Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) 

 

În cadrul Obiectivului 7 al proiectului INFRAMETEO, se va construi clădirea în care funcționa 

Centrul Agrometeorologic pentru Regiunea VI- Europa din cadrul OMM.   

 

Clădirea va fi amplasată la sediul central ANM,  Şoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1, București. 

 

Clădirea va avea parter și 2 etaje, având o suprafață construită la sol de cca 600 mp și o suprafață 

desfășurată de cca 1.800 mp. Clădirea Centrului Agrometeorologic va fi „Smart & Green” și va include 

laboratoare și spații destinate activităților operative și de cercetare ale Centrului.  

 

Clădirea Centrului Agrometeorologic va respecta prevederile Legii 372/2005 privind performanța energetică 

a clădirilor cu toate modificările și completările ulterioare și va fi o clădire al cărui consum de energie 

din surse convenționale va fi aproape egal cu zero.   

 

O clădire cu consum de energie aproape egal cu zero este clădirea cu o performanţă energetică foarte 

ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte 

scăzut şi este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din 

surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - – Centrul  Agrometeorologic pentru Regiunea VI- Europa din cadrul OMM 

 

Caracteristici Clădire centru agrometeorologie 

 
• regim de înăltime: P+E+M; 
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• suprafața construită la sol = cca 600 mp; 

• suprafața desfasurată: 1.800 mp; 

• învelitoare: tip terasă circulabilă sau din tablă Lindab, cu accesoriile aferente (parazăpezi, 

jgheaburi, burlane); 

• tâmplarie exterioară: pvc mahon, cu geam  termopan cu Low-E;   

• tâmplarie interioară: lemn masiv;  

• finisaje exterioare: funcție de soluția arhitectonică propusă (tencuieli decorative tip baumit, sticlă, 

etc.); 

• finisaje interioare la pereți: zugrăveli lavabile în  camere și faianță în grupuri sanitare; soluții 

moderne optime din punct de vedere preț / calitate; 

• finisaje interioare la pardoseli : holuri, grupuri sanitare – gresie antiderapantă și parchet din lemn 

în  camere; 

• utilități :  

• centrală termică pe gaze naturale, calorifere din aluminiu (conducte din cupru); 

• instalație de climatizare centralizată pentru toate camerele;  

• instalație sanitară și canalizare; panouri solare apă caldă; 

• instalație electrică (iluminat interior / exterior, corpuri de iluminat, prize telefon, rețea 

calculatoare P.C.); 

• instalații electrice de protecție la descărcări electrice; 

• instalații avertizare incendiu; 

• instalație securizare acces; 

• instalație supraveghere video 

 

2.      spații tehnologice și funcțiuni propuse : 

Parter: 
• sală de curs   

• birouri  

• sală tehnică de calcul și transmisii de date     

• birou personal IT         

• camera Tablou General       

• cameră centrală termică      

• grupuri sanitare  

 Etaj: 

• sală cursuri / conferințe 

• birouri      

• cameră protocol      

• grupuri sanitare  

 Mansardă: 
• camere de cazare oaspeți cu băi proprii   
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• apartament de protocol oaspeți      

• cameră studiu individual      ; 

• chicinetă    

• camera materiale intreținere       

Alimentarea cu apă potabilă a clădirii Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI- Europa se va realiza 

din rețeaua internă a Administrației Naționale de Meteorologie, care se alimentează din rețeaua de 

distribuție apă potabilă a Municipiului București.  

 

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din clădirea Centrului Agrometeorologic se va realiza în rețeaua 

de canalizare internă a Administrației Naționale de Meteorologie și apoi în rețeaua de canalizare a 

Municipiului București. 

 

Încălzirea Cladirii Centrului Agrometeorologic va fi realizată cu o centrală termică alimentată cu gaze 

naturale (amplasată la parter). De asemenea, pentru eficiența energetică se propune și încălzirea cu 

ajutorul unor pompe de căldură apă-aer. 

 

Pentru asigurarea consumurilor energetice totale ale unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu 

zero, sursele regenerabile de energie (nefosile), acoperă minimum 10% din energia primară totală calculată 

a clădirii. 

 

Astfel se propune ca Alimentarea cu energie electrică să se realizeze astfel :  

• din sistemul național de energie electrică 

• panouri solare montate pe acoperișul clădirii 

 

Centrul Agrometrologic va include un IT Data center cu următoarele dotări: 

 

• Rack-uri doate cu kit antiseism în care vor fi inslate sistemele de calcul agrometeorologic; 

• Sistemele de stocare și arhivare a datelor (100 TB) ; 

• Sistemele de comunicații (routere și sistem firewall), 

• Echipamentele de rețea (switch-uri) ; 

• Sistemele UPS și sisteme aer condiționat redundant; 

• Rețea de calcul va fi alcătuită din: 

• 30 de sisteme de calcul cu sisteme de operare și editare documente cu licență; 

• 5 sistemede calcul portabil; 

• 5 imprimante rețea. 

• 1 sistem de video conferinţă 

• Un sistem de video conferinţă care va permite comunicația de date (video) și voce între Centrul 

Agrometeorologic European de la sediul central din București, cu serviciile naționale 

agrometeorologice din Europa, Comisia de Agrometeorologie din cadrul OMM (CAgM), precum și 
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cu Centrul de gestionare a secetei pentru Europa de Sud-Est, urmând a se interconecta cu soluția 

de comunicație VOIP (voce peste IP). 

• 2 spectroradiometre portabile de înaltă rezolutie și sensitivitate în domeniul 350 - 2500 nm. 

• Un sistem de măsură complex (de tip eddy covariance flux tower) pentru măsurarea radiației 

solare de undă scurtă și lungă, radiația fotosintetic activă (PAR), temperatura aerului, umiditatea 

relativă a aerului, fluxul de căldură din sol, concentrația de oxid de azot, metan, bioxid de carbon, 

și vapori de apă. 

• 2 echipamente de observații bazate pe sisteme aeriene fără pilot (UAS), echipate cu senzori optici 

hiperspectrali și multispectrali, senzori radar și LIDAR și senzori pentru masurarea concentrației 

gazelor atmosferice (CO, CO2, CH4, H2O, NO, NO2). Echipamentele includ un sistem de 

monitorizare – vizualizare, software de prelucrare a datelor achiziţionate, precum şi infrastructura 

de transport special amenajată. 

• 2 auto-laboratoare echipate cu aparatură specifică măsurătorilor și observațiilor pe teren: truse 

pentru determinarea nutrienților din sol, LAI-metre, clorofila, laptop etc. 

• Aplicații software dedicate: 

 Un portal web dedicat vizualizării și disemninării produselor agrometeorologice care 

să includă: aplicație cu cod sursă deschis de tipul web- interface; 

 Aplicație cu cod sursă deschis de tipul web-interface pentru interogarea 

online/recepționare/prelucrare statistică de informații/observații 

agrometeorologice; 

 Aplicație web pentru prelucrarea datelor meteorologice și agrometorologice. 

• Licențe software: 11 ArcGIS Desktop (inclusiv extensiile ArcGIS Data Interoperability for Desktop; 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop; Spațial Analyst for Desktop Single Use licenses; ArcGIS 

Geostatistical Analyst for Desktop Single Use). 

 

  
III.6.4. Materii prime, energia și combustibilii utilizați, modul de asigurare a acestora  

 

Pentru execuția lucrărilor de construcție sunt necesare următore tipuri de materialele: 

 

Tabel Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.-4 - Materii prime, energia și 

combustibilii utilizați, modul de asigurare a acestora  

Obiective de  
investiții 

Tipuri de materiale utilizate Modul de asigurare 

Obietivul 1  • materiale de umplutură (nisip, piatră spartă 
• beton  
• combustibili pentru alimentarea vehiculelor 

care transportă materialele de construcție și 
utilajele necesare pentru execuția lucrărilor  

• cabluri electrice și fibra optică  (pentru 
racordarea la energie electrică și asigurarea 
conexiunilor IT) 

Furnizori locali 

Obiectivul 4 • cabluri electrice și fibra optică  (pentru 
racordarea la energie electrică și asigurarea 
conexiunilor IT) 

Furnizori locali 

Obiectivul 5 • materiale de umplutură (nisip, piatră spartă Furnizori locali 
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• beton  
• combustibili pentru alimentarea vehiculelor 

care transportă materialele de construcție și 
utilajele necesare pentru execuția lucrărilor  

• cabluri electrice și fibra optică  (pentru 
racordarea la energie electrică și asigurarea 
conexiunilor IT 

Obiectivul 6 • materiale de umplutură (nisip, piatră 
spartă)  

• beton și fier beton  
• placi gips și carton (pentru izolarea pereților 

Centrului Agrometeorologice,  
• cabluri electrice și fibra optică  (pentru 

racordarea la energie electrică și asigurarea 
conexiunilor IT) 

• conducte pentru alimentarea cu apă și 
canalizare  

• conducte pentru alimentarea cu gaze 
naturale  

Furnizori locali 

Obiectivul 7 • combustibili pentru alimentarea vehiculelor 
care transportă materialele de construcție și 
utilajele necesare pentru execuția lucrărilor  

Furnizori locali 

 

Materialele utilizate pentru execuția lucrărilor (obiectiv 1, obiectiv 5, obiectiv 6 și obiectiv 7) vor fi 

achiziționate de la furnizorii specializați. 

 

Betonul va fi preparat în cadrul stațiilor de betoane locale autorizate cu care se va încheia contract și va fi 

transportat pe amplasament prin intermediul autobetonierelor. Pentru realizarea Centrului 

Agrometerolorigic (obiectiv 7) este necesar aproximativ 120 kg fier beton respectiv 153 tone oțel. 

Materialul de umplutură va fi achiziționat exclusiv de la terți. 

 

Toate materialele utilizate vor fi depozitate pe toată durata execuției conform specificațiilor furnizorului, 

pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau pierderea acestora.  

 

Toate materialele utilizate la execuția obiectivelor de investiții, vor corespunde standardelor și normelor de 

fabricație și vor fi însoțite de certificate de calitate. 

La recepția materialelor se va verifica corespondența cu certificatele de calitate însoțitoare. Materialele care 

nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrării. Orice înlocuire sau schimbare de material se 

va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general și al beneficiarului.  

 

Pe perioada de construcții energia electrică și combustibilii pentru funcționarea echipamentelor vor fi 

asigurate de antreprenor. Alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto, schimburile de ulei, lucrările de 

întreținere și reparații ale mijloacelor auto și utilajelor, se vor face la stații de distribuție carburanți auto și 

în  ateliere specializate. 

 

Lucrările de execuție vor fi efectuate de personalul firmelor contractate.  
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Colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții-montaj și instalații 

se va realiza controlat, în zone special amenajate, în vederea eliminării/valorificării prin operatorii 

autorizați. 

Energia electrică pentru alimentarea clădirii centrului agrometeorologic (obiectiv 7) va fi asigurată din 

rețeaua internă a Administrației Naționale de Meteorologie care se alimentează din rețeaua de distribuție 

națională. 

Energia electrică a celorlalte obiective de investiții va fi asigurată din Sistemul Național. 

Pentru furnizarea energiei  termice necesare încălzirii Clădirii Centrului Agrometeorologic (obiectiv 7) se 

va utiliza o  centrală termică alimentată cu gaze naturale și pompe de căldură.   

Lucrările aferente instalațiilor de alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze, alimentare cu apă și 

evacuare a apelor necesare funcționării Centrului Agrometeorologice, vor fi realizate de operatori autorizați, 

pe baza proiectelor specifice aprobate de instituțiile abilitate. 

 
III.6.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 

 

Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate 

 
În perioada de execuție a lucrărilor, necesarul de apă va fi reprezentat de apă tehnologică și apă potabilă. 

Alimentarea cu apă tehnologică va reveni în  sarcina executantului. 

În etapa de execuție a lucrărilor, apa tehnologică va fi folosită ocazional, pentru stropirea frontului de 

lucru/drumurilor de acces în vederea evitării formării prafului în perioadele secetoase de vară. 

Necesarul de apă potabilă pentru personalul de execuție va fi asigurat de către Constructorul desemnat, 

sub formă de apă potabilă îmbuteliată și livrată în bidoane de la furnizori specializați. 

În perioada de execuție nu se vor genera ape uzate tehnologice. Organizările de șantier vor fi prevăzute 

cu toalete ecologice, vidanjate periodic în baza unui contract un operator autorizat. 

 

În perioada de operare pentru funcționarea investițiilor prevăzute în cadrul Obiectivului 1, Obiectivului 

2, Obiectivului 3, Obiectivului 4, Obiectivului 5 și Obiectivului 6  nu este necesară alimentarea cu apă.  

Alimentarea cu apă potabilă a clădirii Centrului Agrometeorologic (obiectivul 7) se va realiza din rețeaua 

internă a Administrației Naționale de Meteorologie, care se alimentează din rețeaua de distribuție apă 

potabilă a Municipiului București.  

 

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din clădirea Centrului Agrometeorologic (obiectivul 7) se  va 

realiza în rețeaua de canalizare internă a Administrației Naționale de Meteorologie și apoi în rețeaua de 

canalizare a Municipiului București.  

Alimentarea cu energie electrică 
 

Alimentarea cu energie electrică în perioadă de execuție a lucrărilor (alimentarea echipamentelor de lucru 

și asigurarea iluminatului în organizările de șantiere) vor reveni în sarcina executantului, în cadrul 

contractului de proiectare și execuție lucrări ce va fi atribuit de către ANM. 
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În perioada de operare alimentarea cu energie electrică se va realiza astfel: 

 
• Obiectivul 1 – Toate radarele vor avea energia electrică asigurată din rețeaua națională și vor fi 

prevăzute cu grupuri de generatoare (pentru situații de avarii la rețeaua națională de energie 

electrică). 

• Obiectul 7 – Energia electrică pentru alimenentarea clădirii Centrului agrometeorologic (obiectiv 

7) va fi asigurată din rețeaua internă a Administrației Naționale de Meteorologie care se alimentează 

din rețeaua de distribuție natională. 

• Obiectivele 2, 3, 4, 5, 6 - Energia electrică pentru alimenentarea echipamentelor /sistemelor va 

fi asigurată din reteaua internă a Administrației Naționale de Meteorologie care se alimentează din 

rețeaua de distribuție natională. 

Alimentare cu gaze 

În perioada de execuție nu este necesară alimentarea cu gaze naturale. 

În perioada de execuție alimentarea cu gaze este necesară doar pentru obiectivul 7. Încălzirea Cladirii 

Centrului Agrometeorologic va fi realizată cu o centrală termică alimentată cu gaze naturale.  Alimentarea 

cu gaze naturale va fi realizată din sistemul național. 

 
III.6.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în  zona afectată de execuția 

investiției 

După finalizarea lucrărilor de construcție, zonele ocupate temporar vor fi curățate și nivelate, se vor 

executa lucrări pentru refacerea zonei și redarea în  circuitul natural, cum ar fi: 

• demontarea constructiilor și structurilor specifice organizărilor de santier;  

• retragerea utilajelor de construcții și transport;  

• colectarea și transportul de pe amplasament a deșeurilor rezultate din activitatea de construcție;  

• refacerea amplasamentului în  zona drumurilor de acces, tehnologice și a altor terenuri ocupate 

temporar prin lucrări de nivelare a terenului și înierbare. 
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III.6.7. Căi noi de acces sau schimbari ale celor existente  

 

Pentru accesul în  teren în  vederea executării lucrărilor se vor folosi drumurile existente. Nu sunt prevăzute 

modificări ale căilor de acces existente. 

Obiectivele de investiții propuse se vor amplasa în incinta stațiilor meteorologice existente. Conform 

regelementărilor legislative, circulația în interiorul platformei meteorologice este permisă numai pe cărări 

special amenajate sau marcate existente.  

 

Accesul la lucrările de construcție prevăzute pentru CRM Muntenia, Municipiul București: 

• Pentru Construire și instalare Turn Radar Băneasa (obiectiv 1), Construire Clădire Centru 

Agrometeorologic (obiectiv 7), Construire și instalare sistem de recepție, prelucrare vizualizare, 

arhivare și diseminare a datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei, 

Construire Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții Copernicus 

Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări ale zonelor 

afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național – accesul se va realiza din Strada 

Jandameriei. 

 

III.6.8. Resursele naturale folosite în  construcție și funcționare  

 

Principalele resurse naturale utilizate în  cadrul proiectului în perioada de execuție sunt reprezentate de: 

• Pentru realizarea lucrărilor de construcție (obiectiv 1, obiectiv 5, obiectiv 6 și obiectiv 7)  

sunt necesare următoarele resurse naturale: agregate minerale (balast, nisip, piatră spartă), 

apă (pentru umectarea drumurilor în perioadele cu vânt și vereme uscată, pentru compactare).  

• Utilizarea unor terenuri libere de construcții aflate în incinta CRM-urilor pentru ocuparea 

definitivă cu elemente constructive ale proiectului (construirea și instalarea turnurilor radarelor 

(obiectiv 1); construire și instalare sistem de recepție, prelucrare vizualizare, arhivare și 

diseminare a datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei   

• (obiectiv 5);  construirea centrului agrometeologic  (obiectiv 7). 

 

În tabelul următor sunt prezentate suprafețele ocupate temporar și permanent: 

Tabel .-5 – Suprafețe ocupate de proiecte 

CRM Localizare Suprafață ocupată permanent (mp) Suprafață 
ocupată 
temporar (mp) 

Județ UAT Adresa 

Muntenia Bucureşti Bucureşti, 
sector 1 

Şos. 
Bucureşti-
Ploieşti, 
nr.97, 
sector 1 

construirea și instalarea turn 
radar Băneasa  (obiectiv 1) 

100  200 

construire și instalare sistem 
de recepție, prelucrare 
vizualizare, arhivare și 
diseminare a datelor de la 
sateliții meteorologici și de 
supraveghere a atmosferei – 
antenă de recepție  
(obiectiv 5) ;   

100  



 
 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A 

FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR 
MATERIALE: INFRAMETEO 

 
42 

 
 

CRM Localizare Suprafață ocupată permanent (mp) Suprafață 
ocupată 
temporar (mp) 

Județ UAT Adresa 

Sistem de recepție, 
prelucrare, arhivare și 
diseminare a datelor de la 
sateliții Copernicus Sentinel-
1, Sentinel-2, Sentinel-3 și 
Sentinel-5P de tip capabil să 
asigure înregistrări ale zonelor 
afectate de dezastre sau 
situații de criză pe teritoriul 
național (obiectiv 6) 
construirea centrului 
agrometeologic (obiectv 7) 

600 

Dobrogea Constanța Medgidia  Drumul 7 
Noiembrie, 
nr. 7 

construirea și instalarea turn 
radar Medgidia (obiectiv 1) 

100 200 

Moldova Iași  Coumna 
Ciurea- sat 
Slobozia 

 construirea și instalarea turn 
radar Bârnova (obiectiv 1) 

100 200 

Banat 
Crișana 

Bihor Oradea  construirea și instalarea turn 
radar Dealul  Vântului 

100 200 

Timiș Timișoara Str. 
Gheorghe 
Aman, nr. 
15 

 100 200 

Transilvania 
Sud 

Mureș Târnăveni-
sat 
Bobohalma 

 construirea și instalarea turn 
radar Bobohalma  
(obiectiv 1) 

100 200 

Oltenia Dolj Comuna 
Cârcea – 
sat Cârcea 

Calea 
București, 
nr.13 

construirea și instalarea turn 
radar Cârcea (obiectiv 1) 

100 200 

Total suprafate ocupate de întreg proiectul 1500 1600 
 
Terenurile pe care se vor realiza lucrări de construție sunt proprietatea Statului Român fiind în 

Administrarea Administrației Naționale de Meteorologie. Organizările de șantier se vor amplasa în incintele 

stațiilor meteorologice. 

Funcționarea obiectivelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 nu implică consum de resurse naturale. 

În perioada de operare a obiectivului 7, principalele resurse naturale utilizate vor fi apa (alimentarea cu 

apă în scop potabil și igienico-sanitar din rețeaua publică a Municipiului București) și gazele naturale 

(necesare pentru funcționarea centralei termice care asigură încălzirea spațiului și care se vor asigura din 

rețeaua națională). 
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III.6.9. Metode folosite în construcție/demolare  

 

Realizarea obiectivelor de investiții presupune execuția următoarelor tipuri de lucrări: 

• lucrări care au ca scop aducerea terenului natural, pe suprafața platformei, la starea de a fi săpat 

sau de a putea primi umplutura de pământ. 

• terasamente (săpături, umpluturi, sprijiniri, compactări, nivelări etc) – cu mijloace mecanice și 

manuale; 

• turnare betonului; 

• montare conducte pentru alimentare cu apă, gaze naturale (în cazul obiectivului 7); 

• montare cabluri electrice și fibră optică; 

• realizarea instalațiilor interioare și conectarea acestora la rețelele existente (în cadrul obiectivului 

7); 

• realizarea structurilor metalice, a pereților despărțitori, a închiderilor perimetrale; 

La alegerea tehnologiei de execuție se va tine cont de condițiile morfologice, geologice, geotehnice și 

hidrogeologice ale amplasamentelor. 

Pentru obiectivele proiectate care se vor funda direct, se vor respecta prevederile normativului NP 112/2014 

cu privire la proiectarea fundațiilor de suprafață. 

Proiectarea lucrărilor de susținere se va face în conformitate cu prevederile normativului NP 124 – 

„Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere”. 

Producerea betonului, executarea lucrărilor din beton și lucrările de construcții cu caracter specific se 

realizează în  conformitate cu normativul NE 012-2010 și cu prevederile reglementărilor tehnice specifice 

domeniului de aplicare, precum și în  conformitate cu caietele de sarcini întocmite de proiectant.  

La proiectarea lucrărilor de fundații, se va tine cont de adâncimea maximă de îngheț a terenului natural, în  

conformitate cu prescripțiile tehnice în  vigoare – STAS 6054-77. 

 

III.6.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construire, punere în  funcțiune, exploatare, 

refacere și folosire ulterioară  

 

• Durata de implementare a proiectul este de cca 36 luni. 
• Durata de execuție efectivă a lucrărilor de construcție este de cca 3 luni.  
• Durata lucrărilor de montaj: 2 luni 
• Radarele noi pot funcționa începând cu anul 2025, aproximativ luna ianuarie 
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III.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate  

 
Proiectul INFRAMETEO se încadrează în strategia de finanțare a Programului Operațional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 5, „Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și  

gestionării riscurilor”, Obiectivul Specific  5.1 „Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației, cauzate 

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

inundații și eroziune costieră. 

Investițiile prevăzute a se executa prin prezentul proiect vor contribui la dezvoltarea sistemului național de 

monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a 

bunurilor materiale. 

Lucrările de construcție propuse prin prezentul proiect (obiectivele de investiții 1, 5, 6, 7) pot interfera cu 

alte lucrări de infrastructură transport, apă sau gaze  sau cu lucrări de construcții civile.  

Proiectele identificate în aria de interes a proiectului și relația acestora cu proiectul care face obiectul acestui 

memoriu de prezentare, sunt prezentate în tabelul următor: 
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Tabel -6 – Proiecte identificate aprobate/în curs de aprobare în zona vizată de proiectul INFRAMETEO 

REGIUNEA 
DENUMIRE 

OBIECTIV DE 
INVESTIȚII 

LOCALIZARE TIP PROIECTE 
IDENTIFICATE  DESCRIERE RELAȚIA CU PROIECTUL 

INFRAMETEO PIT PIA PIG PC I A 

CRM 
Moldova 

 
Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR Meteorologic 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDĂ „s” Ciurea 

Com. Ciurea 
Județ Iași,  
 
Noul radar va fi situat în  
partea sud-vest a 
proprietății și  va fi retras 
aproximativ 10 m de la 
limita de proprietate din 
partea de sud, 
aproximativ 20 m de la 
limita proprietății din 
partea de est, 
aproximativ 53 de m de 
la limita de nord și 
apropiat de limita de vest 
a proprietății 

- x - - - - 

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ și APĂ UZATĂ DIN 
JUDEȚUL IAȘI în  PERIOADA 2014 – 2020, 
beneficiar Apa Vital, proiectul care propune în 
comuna Ciurea următoarele investiții1: 
• extinderea rețelei existente în subsistemul 

Ciurea, respectiv branșarea la sistemul de 
alimentare cu apă a locuitorilor (DJ248C, DC41, 
Strada Daliei, Str. Margini) 

• stații de pompare apă pentru asigurarea 
debitului și presiunea pentru rețea 

• extindere rețea de canalizare UAT Ciurea L 
~20.2 km (str.Liniștei, DJ248C, Str. Merilor. Str. 
Gării, DJ248D, Str. Ecoului, Str. Primăverii) și 
677 racorduri 

• conducta de aducțiune apă potabilă STAP Chirița 
– Scânteia. Amplasamentul intersectează situl 
pe teritoriul UAT Ciurea, Mogoșești și Grajduri 
după cum urmează: 

• Conducta de aducțiune, rețeaua de alimentare 
cu apă și canalizare se vor amplasa pe carosabil, 
în  acostamentul drumului, pe trotuar sau în  
spațiul verde în  funcție de spațiul disponibil, de 
categoria drumului, precum și de celelalte 
utilități existente. 
Lucrările prevăzute de proiect pe acest traseu 
fac parte din Sub-sistemul de alimentare cu apă 
Mogoșești, respectiv cele pentru conductă de 
aducțiune STAP Chirița – Scânteia: 
Conducta de aducțiune va asigura debitele 
necesare pentru sistemul de alimentare cu apă 
Scânteia, din sistemul de alimentare cu apă 
potabilă a Municipiului Iași, respectiv din STAP 
Chirița. 

Radarul propus în comuna 
Ciurea este amplasat la 
distanță mai mare de 700 m 
de cea mai apropiată locuință, 
într-o zonă cu precădere 
forestieră (Pădurea Bârnova).  
 
Proiectul de alimentare cu apă 
și canalizare, lucrările pentru 
instalarea radarului se 
desfășoară la o distanță mai 
mare de 1,8 km, la est de 
lucrările propuse pentru 
proiectul regional 
infrastructură apele. 
 
Ambele proiecte sunt 
localizate în  limita sitului 
Natura 2000 ROSCI0135 
Pădurea Bârnova-Repedea. 
  
Conducta de aducțiune 
propusă în cadrului Proiectului 
Regional de Dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă 
uzată Iași sunt  localizate  la 
limita sitului, pe o distanță de 
cca. 838 m, pe teritoriul UAT 
Mogoșești, Ciurea și Grajduri, 
pe marginea drumului DJ 248; 
o porțiune traversează situl, 
reprezentând un traseu cu o 
lungime de cca. 1988 m, 
localizat pe margine de drum. 

 
1 Studiu de Evaluare a Impactului PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014 – 2020, APM 
Iași 
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REGIUNEA 
DENUMIRE 

OBIECTIV DE 
INVESTIȚII 

LOCALIZARE TIP PROIECTE 
IDENTIFICATE  DESCRIERE RELAȚIA CU PROIECTUL 

INFRAMETEO PIT PIA PIG PC I A 
  

Un posibil impact 
cumulativ asupra ariei 
protejate s-ar putea 
manifesta în perioada de 
execuție. 

x - - - - - 

Drumul TransRegio "Moldavia" (151 km) – Iași -
Bacău-Vaslui, 2021-2023, beneficiar Ministerul 
Transporturilor2  

Traseul acestui drum trece la 
o distanță mai mare de 2 km 
de amplasamentul propus 
pentru Radar, N-NE de 
amplasamentul propus 
(traseul acestui drum 
intersectează  ROSPA0092 – 
Pădurea Bârnova și 
ROSCI0135  Pădurea Bârnova 
- Repedea 

CRM 
Dobrogea 

Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT 
MEDGIDIA 

Loc. Medgidia 
Jud. Constanța 
Drumul 7 Noiembrie, 
nr. 7,  
 
Noul radar va fi situat în  
partea de nord-vest a 
proprietății și  va fi retras 
aproximativ 5 m de la 
limita de proprietate din 
partea de nord și 
aproximativ 5 m de la 
limita de proprietate din 
vest. 

x - - - - - 

Canalul navigabil Dunăre - Marea Neagră 
(Cernavodă-Agigea), beneficiar Ministerul 
Transporturilor – proiect propus prin MPGT 
Proiect de modernizare Cale ferată dublu 
electrificată Cernavodă-Constanța, beneficiar 
Ministerul Transporturilor – proiect propus prin 
MPGT 

Canalul navigabil se află la o 
distanță mai mare de 1 km, 
nord de limita 
amplasamentului radarului. 
Calea Ferată se află la o 
distanță mai mare de 1,7 km 
de limita amplasamentului 
radarului. 
Aceste proiecte nu 
interferă cu investiția 
propusă prin proiectul 
INFRAMETEO 

CRM 
Transilvania 

Sud 

Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 

Sat Bobohalma  
județ: Mureș; 
 

- x - - - - 
Conform Listei de Investiții inclusă în Master 
Planul actualizat în  2014 se propune la  Botorca 
(UAT Târnăveni)- execuție sistem distribuție, 

Nu interferă cu zona de 
amplasare a radarului 

 
2 Lista de investiții Master Planul General de Transporturi (MPGT), https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693 
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REGIUNEA 
DENUMIRE 

OBIECTIV DE 
INVESTIȚII 

LOCALIZARE TIP PROIECTE 
IDENTIFICATE  DESCRIERE RELAȚIA CU PROIECTUL 

INFRAMETEO PIT PIA PIG PC I A 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT 
BOBOHALMA-
TÂRNĂVENI 

Noul radar va fi situat în  
partea de nord-vest a 
proprietății și  va fi retras 
aproximativ 1 m de la 
limita de proprietate din 
partea de vest, 
aproximativ 10 m de la 
limita de proprietate din 
nord și aproximativ 23 
de m de la limita de 
proprietate din sud. 

investiția va fi finanțată prin POIM, Axa Prioritară 
33 

CRM Banat 
Crișana 

Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT 
Timișoara 
 

Municipiul Timișoara  
Județul Timiș  
Str. Gheorghe Adam; 
Nr. 15 A 
 
 
Noul radar va fi situat în  
partea de nord-vest a 
proprietății și  va fi retras 
aproximativ 7 m de la 
limita de proprietate din 
partea de nord, respectiv 
aproximativ 4 m de la 
limita de proprietate din 
vest. 

x - - - - - 

Proiect Trans Regia – Drum de conectivitate 
(legătura ET12-A1), beneficiar Ministerul 
Transporturilor 
 

Traseul drumului se află la o 
distanță mai mare de 5 km de 
limita amplasamentului 
propus pentru radar. 
Proiectele nu se 
intersectează și nu 
interferă ca perioadă 
propusă pentru execuție 

x - - - - - 

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de 
transport multinodal, de calitate, durabil și 
eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea 
gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor - 
CONSTRUIRE TERMINAL SOSIRI CURSE EXTERNE 
PASAGERI, SOCIETATEA NAŢIONALĂ 
“AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA-
TRAIAN VUIA-” SA – proiect în  curs de 
implementare 

Aeroportul se află la o distanță 
de mai mare de 7 km de limita 
amplasamentului propus 
pentru radar. Cele două 
proiecte nu se 
intersectează și nici nu se 
suprapun ca perioadă de 
implementare. 

- x - - - - 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014-2020, beneficiar Aquatim SA – proiect în  
implementare 

Proiectul pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
de apă nu propune 
investiții în zona de 
amplasare a radaului 

- - - - x - 

Retehnologizarea sistemului centralizat de 
termoficare din Municipiul Timișoara în vederea 
conformării la normele de protecția mediului 
privind emisiile poluante în aer și pentru 

Proiectul nu inteterferă cu 
investițiile propuse prin 
acest proiect nu interferă 
cu amplasamentul 
radarului. 

 
3Investiții Aquaserv – extras din Master Planul actualizat în 2014, https://aquaserv.ro/investiii/poim/investitii-in-pregatire 
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REGIUNEA 
DENUMIRE 

OBIECTIV DE 
INVESTIȚII 

LOCALIZARE TIP PROIECTE 
IDENTIFICATE  DESCRIERE RELAȚIA CU PROIECTUL 

INFRAMETEO PIT PIA PIG PC I A 
creșterea eficienței în alimentarea cu căldură 
urban Etapa II – proiect în  implementare4 

 

Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR Meteorologic 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDĂ „s” – Oradea 
-Dealul Vântului 

Loc. Oradea 
Jud. Bihor 
 
Noul radar va fi situat în  
partea de nord-vest a 
proprietății 

x - - - - - 
Pasaj suprateran peste drumul de centură al 
municipiului Oradea în zona străzii Cheiului, 
municipiul Oradea, județul Bihor- Faza II 

Pasajul se află la o distanță 
mai mare de 10 km de 
limita amplasamentului 
propus. Proiectele nu se 
suprapun ca perioada de 
implementare și zona de 
amplasare a radarului 

- - - - - x 
Sistem de management integrat al deșeurilor 
(SMID) în județul Bihor -beneficiar CJ Bihor – 
proiect în  curs de implementare 

SMID nu propune investiții 
în zona de amplasare a 
radarului 

- x - - - - 
Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în  județul Bihor – Compania de Apă 
Oradea SA – în  curs de implementare 

Proiectul de extindere și 
modernizare a 
infrastructurii de apă nu 
propune investiții în zona 
de amplasarea a radarului.  

CRM 
Oltenia 

Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR Meteorologic 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDĂ „s” -
amplasament Cârcea 

Loc. Cârcea, 
Județul Dolj,  
Aleea Calea București, 
nr. 13 
 
Noul radar va fi situat la 
aproximativ 12 m de 
limita de proprietate din 
est, la aproximativ 25 m 
față de limita de 
proprietate din nord, la 
aproximativ 30m față de 
limita de proprietate din 
sud și la limita de 

- - - - - x 

Plan județean de gestiune a deșeurilor județul 
Dolj, beneficiar CJ Dolj 

PJGD nu propune investiții 
care să necesite lucrări de 
construcție în zona 
localității  Cârcea 

- x - -  - 

Proiect regional de dezvoltare a  infrastructurii de 
apă și apă uzată                           STUDIU DE 
FEZABILITATE în  județul Dolj, în  perioada 2014-
2020 
                                                           

• Alimentarea cu apă Cârcea (zona 
Aeroport și zona Pelendava) 

Lucrările propuse pentru 
amplasarea radarului se află 
la o distanță mai mare de 300 
m de locuințe.  
Lucrările propuse pentru radar 
nu se intersectează cu 
lucrările propuse pentru 

 
4 Studiu de Fezabilitate - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţie a 
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a, https://hcl.civicul.ro/view-hcl/hcl_547_08.12.2015 
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REGIUNEA 
DENUMIRE 

OBIECTIV DE 
INVESTIȚII 

LOCALIZARE TIP PROIECTE 
IDENTIFICATE  DESCRIERE RELAȚIA CU PROIECTUL 

INFRAMETEO PIT PIA PIG PC I A 
proprietate, în  partea de 
vest. 

• Prin extinderea rețelei de canalizare în  
zona de nord a localității Cârcea (zona 
Aeroport) și în  zona Pelendava 

 
 
 

dezvoltarea infrastructurii de 
apă.  
 
 
Un posibil impact cumulat 
s-ar putea manifesta în 
perioada de execuție 

CRM 
Muntenia 

Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR Meteorologic 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDĂ „s”-
amplasament 
Băneasa 

 

x - - - - - 

Linia de Metrou Magistrala 6, 1 Mai- Otopeni, 
Tronson 1 – PUZ Linia Metrou Magistrala 6, 1 
Mai-Otopeni, Tronsonul 1 aprobat prin HCGMB 
nr.287/29.09.2016, Aviz Urbanism 
nr.23/16.05.2016 

Amplasamentul vizat de 
investițiile propuse prin 
proiectul INFRAMETEO a făcut 
obiectului PUZ-ului pentru 
Linia de metrou. 
 

Obiectiv 5: Sistem 
de recepție, 
prelucrare, 
vizualizare, 
arhivare și 
diseminare a 
datelor de la 
sateliții 
meteorologici și de 
supraveghere a 
atmosferei (1 
antenă satelit, ce 
va fi instalată pe 
platformă 
betonată 
construită prin 
proiect) 
 
 
 

- - - x - - • ANSAMBLU LOCUINȚE și FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE, AMENAJĂRI 
CIRCULAȚII în  INCINTĂ, ORGANIZARE 
DE ȘANTIER Jandarmeriei nr.2 - 
CU.80/01/J/22.01.20 – beneficiar SC 
NOA PARTNERS PRIN VELICU ALINA 
IOANA 

• SUPRAETAJARE CU 1 ETAJ AL 
IMOBILULUI în  CURS DE EXECUȚIE 
CONFORM AC NR.127/08.03.2019 – 
Jandarmeriei nr.2i CU 
nr.116/02/J/29.01.20 – beneficiar SC 
CONLUX DEVELOPMENT PRIN OLARU 
MIHAELA GETA 

• Construcție imobil MIXT S+DS+P+4E, 
OS - CU 128/12/B 05.02.20 – beneficiar 
BĂNEASA REAL ESTATE SRL  

• Desființare construcție – Jandarmeriei 
nr.11, lot 2 – CU 1617/33/J 24.12.20 

Proiectele civile se află la 
distanță de cca 200-800 m de 
limita amplasamentului vizat 
de proiectul INFRAMETEO. 
Lucrările de construcție ar 
putea interfera ca 
perioadă de execuție 
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REGIUNEA 
DENUMIRE 

OBIECTIV DE 
INVESTIȚII 

LOCALIZARE TIP PROIECTE 
IDENTIFICATE  DESCRIERE RELAȚIA CU PROIECTUL 

INFRAMETEO PIT PIA PIG PC I A 
Obiectiv 6: Sistem 
de recepție, 
prelucrare, 
arhivare și 
diseminare a 
datelor de la 
sateliții 
Copernicus 
Sentinel-1, 
Sentinel-2, 
Sentinel-3 și 
Sentinel-5P de tip 
capabil să asigure 
înregistrări ale 
zonelor afectate 
de dezastre sau 
situații de criză pe 
teritoriul național 
(1 antenă satelit, 
ce va fi instalată 
pe platformă 
betonată 
construită prin 
proiect) 
Obiectiv 7: 
Înființarea 
Centrului 
Agrometeorologic 
pentru Regiunea 
VI-Europa din 
cadrul 
Organizației 
Meteorologice 
Mondiale (OMM) - 
include 
Construcția clădirii 
Centrului 
Agrometeorologic 
pentru Regiunea 
VI- Europa din 
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REGIUNEA 
DENUMIRE 

OBIECTIV DE 
INVESTIȚII 

LOCALIZARE TIP PROIECTE 
IDENTIFICATE  DESCRIERE RELAȚIA CU PROIECTUL 

INFRAMETEO PIT PIA PIG PC I A 
cadrul OMM și 
echipamente  
pentru dotarea IT 
data center pentru 
Centrul 
Agrometeorologic 
European. 

• PIT – Proiecte infrastructură transport 
• PIA - Proiecte infrastructură apă 
• PIR – Proiecte rețele (telefonie/gaze/electrice)  
• PC - Proiecte civile 
• I – Proiecte industrie 
• A – alte tipuri de proiecte 

 

Proiectele care interferă care se intersectează și/sau interferă ca perioadă de execuție cu proiectul INFRAMETEO au fost luate în 

considerare  în evaluarea impactului cumulativ. Evaluarea impactului cumulativ este prezentat în capitolul  VII al acestui Memoriu de 

Prezentare.
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III.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în  considerare 

 

Referitor la proiectul regional au fost analizate două alternative: 

Alternativa „0” sau „fără proiect” care constă în: 

• Menținerea sistemului actual de radare meteorologice care prezintă o uzură fizică și morală 
învechită care nu permite îmbunătățirea detecției  și monitorizării structurilor mezovortex și a 
super-celulelor generatoare de precipitații abundente, precum și a prognozelor ploilor torențiale, 
căderilor de grindină și intensificărilor puternice ale vântului, asociate furtunilor convective ; 

• Datorită uzurii fizice și morale, întreaga rețea de stații de detecție a fulgerelor implementată în 
anul 2002, este nefuncțională. 

• Utilizarea unei infrastructuri de comunicații națională învechită, atât la nivel central cât și la 
sediile regionale și locațiile radar, parte din aceasta fiind în funcțiune din anul 2006, având 
echipamente pentru care producătorul nu mai asigură suport hardware și software, Această 
rețea WAN nu poate asigura un nivel crescut de procesare și securitate și în același timp nu 
face fată nevoilor actuale de trafic de date ale organizației care este în continuă creștere pe 
toate tronsoanele rețelei WAN. 

• Ca urmare a măririi volumului de trafic care se vehiculează prin conexiunile existente de rețea 
atât la nivel central cât și la sediile regionale, infrastructura actuală a rețelei LAN de comunicații 
nu permite asigurarea traficului operativ la viteze de transfer corespunzătoare. 

• Lipsa omogenității sistemelor de măsurare și transmitere a datelor meteorologice, existența a 
două arhitecturi de comunicație și a două aplicații software specializate are efecte negative 
asupra timpului de răspuns al sistemului mai ales în situațiile fenomenelor meteorologice 
periculoase, în frecvența efectuării măsurătorilor și a tipurilor de parametri măsurați; 

• Aparatura uzată fizic și moral precum și lipsa omogenității rețelei de stații meteorologice din 
punctul de vedere al dotării cu echipamente care să funcționeze la nivelul actual de performanță 
internațională în domeniu; 

• Sistemul existent de recepție, prelucrare, vizualizare și diseminare a datelor de la sateliții 
meteorologici este compatibil cu sateliții meteorologici geostaționari și polar-orbitali europeni 
din seria Meteosat Second Generation (MSG) şi (Metop). Începând cu anul 2021 se vor lansa 
şi vor deveni operaţionali sateliţii geostaționari și polar-orbitali europeni din seria Meteosat 
Third Generation (MTG) respectiv Metop Second Generation (MetopSG). Cerințele hardware și 
software pentru recepția, prelucrarea, vizualizarea, arhivarea și diseminarea datelor de la noile 
generații de sateliți meteorologici fac ca sistemul actual aflat în funcțiune la Administrația 
Națională de Meteorologie să nu mai poată fi folosit odată cu intrarea în funcțiune a noii 
generații de sateliți; 

• În prezent, la nivelul Organizației Meteorologice Mondiale nu există implementat un proiect prin 
care să fie conectate în timp real Serviciile Meteorologice Naționale, în ceea ce privește schimbul 
operativ de date agrometeorologice. Regiunea a VI-a Europa nu dispune de un centru unic unde 
să se realizeze stocarea și arhivarea datelor agrometeorologice, instalarea unui portal web care 
să permită accesul la produsele agrometeorologice în timp real, diseminarea în timp real a 
informațiilor agrometeorologice către principalii beneficiari, precum și asigurarea 
intercomunicării cu celelalte centre agrometeorologice naționale din Uniunea Europeană.  

 
Alternativa „cu proiect” care constă în implementarea celor 7 obiective de investiții prezentate 
în capitolul III.1 și III.6.2 din acest memoriu de prezentare, respectiv care au în vedere 
următoarele: 

• Obiectivul 1: Modernizarea rețelei de radare meteorologice (7 radare meteorologice Dapere, 
dual-polarimetrice, în bandă S);  

• Obiectivul 2: Modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor;  

• Obiectivul 3: Modernizarea infrastructurii de comunicații și îmbunătățirea performanțelor 
sistemului informatic al Administrației Naționale de Meteorologie;  
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• Obiectivul 4: Extinderea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice automate;  

• Obiectivul 5: Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la 
sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei;  

• Obiectivul 6: Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 
Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări 
ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național;  

• Obiectivul 7: Înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadrul OMM.  

 

Și care prezintă următoarele avantaje: 

• Investițiile prevăzute în cadrul proiectului INFRAMETEO se încadrează ca priorități ale Planului 
de Management al Riscului la Inundații (PMRI) prin îmbunătățirea calităţii prognozelor 
fenomenelor meteorologice severe imediate (de tip nowcasting) privind fenomenele periculoase 
ce au un impact negativ sever, cum ar fi furtunile convective, ploile abundente care provoacă 
inundații, descărcările electrice, intensificările puternice ale vântului și grindină.  

• Investiția contribuie la OS 5.1 POIM prin realizarea sistemului modernizat și performant de 
monitorizare și prevenție a fenomenelor meteorologice periculoase, în vederea informării 
factorilor de decizie și a populației pentru prevenirea și/sau diminuarea pagubelor datorate 
precipitațiilor abundente pe secvențe scurte de timp generatoare de viituri rapide și inundații 

• Proiectul INFRAMETEO, de modernizare a infrastucturii de meteorologie, va contribui la cerinţele 
formulate în cadrul Strategiei Naţionale a României privind Schimbările Climatice privind 
furnizarea de date şi informaţii esenţiale asupra parametrilor meteorologici şi climatici care au 
afectat şi vor afecta România, în special fenomenele meteorologice extreme care generează 
inundaţii şi eroziune costieră. 

• Proiectul reprezintă și o măsură concretă de punere în aplicare a acțiunilor prioritare identificate 
în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Realizarea proiectului de investiții va 
conduce la o mai bună gestionare a riscurilor de pierdere a bunurilor materiale și umane, 
proiectul răspunzând obiectivului SUERD B. "Protejarea mediului în regiunea Dunării 
(gestionarea riscurilor de mediu) ". 

În cadrul Alternativei ”cu proiect” pentru obiectivele 1, 5, 6și 7 au fost analizate mai multe criterii de selecție 

pentru alegerea opțiunii optime : 

 

Obiective de investiții Criterii luate în  considerare  Motivul selecției 
Obiectivul 1: Modernizarea 
rețelei de radare 
meteorologice (7 radare 
meteorologice Doppler, dual-
polarimetrice, în bandă S) 

• suprafața disponibilă,  
• prezența obstacolelor (clădiri, păduri, 

turbine eoline, munți),  
• acces, 
• conectivitatea la telecomunicații,  

• blocarea fascicului 
• interferența cu alte unde 

electromagnetice provenite de la rețelele 
TV, telefonie, alte radare 

• permite respectarea distanței de 
siguranță 

Pentru Radarul de la Oradea s-au 
analizat 2 alternative de 
amplasare: 
1. Aeroport Oradea 
2. Stația meteorologica Dealul 
Vântului 
 
Amplasamentul ales pentru 
Radarul de la Oradea este Stația 
Meteorologică Dealul Vântului. În 
zonă nu există obstacole care să 
blocheze semnalul și care să 
interfere cu semnalul emis de 
radar. 

Obiectivul 7: Construirea 
Centrului Agrometeorologic 

Opțiuni pentru sigurarea eficienței energetice și 
consum energetic zero 

Consum redus de energie electrică 
Emisii reduse de CO2 prin 
utilizarea unor surse de energie 
regenerabile 
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III.6.13. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului 

 

În urma realizării proiectului se vor îmbunătăţi sistemului național de monitorizare și avertizare a 

fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale și implicit 

contribuind și la diminuarea pagubelor materiale și reducerea pierderilor de vieți omenești. 

De asemenea, ca urmare a realizării proiectului se vor creea noi locuri de muncă atât în perioada de 

execuţie, cât şi ulterior în perioada de operare. 

 

III.6.14. Alte autorizații cerute pentru proiect  

 

Pentru investițiile propuse, Consiliile Județene și Consiliile Locale pe raza cărora se vor desfășura lucrările 

de infrastructură propuse pentru obiectivele 1, 5, 6,7 au emis următoarele  Certificate de Urbanism: 

1. Certificat de urbanism nr. 33/ 22.01.2021 emis de Consiliul Județean Dolj pentru Obiectivul 1 – 

Construire și instalare turn radar meteorologic Doppler, dual-polimetric în bandă ”S”  ce va fi 

amplasat în localitea Cârcea, județul Dolj; 

2. Certificat de urbanism nr. 14/12.01.2021 emis de Primaria Comunei Ciurea, județul Iași pentru 

Obiectivul 1 – Construire și instalare turn radar meteorologic Doppler, dual-polimetric în bandă 

”S”  ce va fi amplasat în localitea Ciurea, județul Iași; 

3. Certificat de urbanism nr. 6/12.01.2021  emis de Primaria Municipiului Târnăveni, județul Mureș 

pentru Obiectivul 1 – Construire și instalare turn radar meteorologic Doppler, dual-polimetric în 

bandă ”S”  ce va fi amplasat în localitea Bohohalma; 

4. Certificat de urbanism nr. 206/28.12.2020 emis de Primăria Municipiului Medgidia pentru 

Obiectivul 1 – Construire și instalare turn radar radar meteorologic Doppler, dual-polimetric în 

bandă ”S”  ce va fi amplasat în localitea Medgidia  

5.  Certificat de Urbanism nr.599/11.02.2021 emis de Primăria Municipiului Oradea în scopul 

Modernizarea infrastructurii de monitorizare și avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice 

severe în vederea asigurării protecției vieții și a bunurilor materiale – Instalare turn radar 

meteorologic Doppler, dual-polimetric, în bandă ”S” – Oradea Dealul Vântului 

Certificat de urbanism nr.602/67/B/19909 din 21.05.2021 emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului 

București în scopul ”Construire Clădire Centru Agrometeorologic pentru Regiunea VI Europa din cadrul 

Organizației Meteorologice Mondiale (obiectiv 7); Construire și Instalare Turn Radar Meteorologic Doppler 

Dual-Polarimetric în Bandă ”S” (obiectiv 1); Construire și Instalare Sistem de Recepție, Prelucrare, 

Vizualizare, Arhivare și Diseminare a Datelor de la Sateliți Meteorologici și de Supraveghere a Atmosferei 

(obiectiv 5)”, ”Construire  Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări ale zonelor 

afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național (obiectiv 6) ”. 
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Prin certificatele de urbanism pentru obținerea autorizației de construire sunt necesare următoarele 

avize/acorduri/puncte de vedere de la instituții interesate de dezvoltarea și implementarea proiectului, așa 

cum sunt descrise în cele ce urmează: 

Tabel -7 – Alte avize/acorduri/autorizații cerute pentru dezvoltarea proiectului 

Certificat de urbanism Avize/acorduri/puncte de vedere de la instituții interesate de 
dezvoltarea și implementarea proiectului 

Certificat de urbanism nr.33/ 
22.01.2021 

• Avize și acorduri privind unitățile urbane și infrastructura: 
o Aviz gaze naturale Engie SA -Distrigas Sud Rețele 
o Avize STNGN Transgaz Mediaș 
o Aviz alimentare cu energie electrică DEO SA 
o Aviz SNGN Romgaz SA-Depogaz Ploiești 

• Alte avize și acorduri: 
o Acordul vecinilor privind funcționarea propusă  
o Aviz sănătatea populație 

• Avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale 
serviciilor descentralizate ale acestora: 
o Aviz Statul Major General 
o Aviz Serviciul Aeronautică Civilă Română 
o Aviz Telecomunicații Speciale 

• Punct de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru 
protecția mediului 

Certificat de urbanism 
nr.14/12.01.2021 

• Avize și acorduri privind unitățile urbane și infrastructura: 
o Aviz alimentare cu energie electrică 

• Avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale 
serviciilor descentralizate ale acestora: 
o Aviz Statul Major General 
o Aviz Serviciul Aeronautică Civilă Română 
o Aviz Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare 

în Comunicații Iași 
o Avizul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 

• Punct de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru 
protecția mediului 

Certificat de urbanism 
nr.6/12.01.2021   

• Avize și acorduri privind unitățile urbane și infrastructura: 
o Aviz alimentare cu energie electrică 

• Avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale 
serviciilor descentralizate ale acestora: 
o Aviz Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației 
o Aviz SRI 
o Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
o Aviz Ministerul Apărării Naționale 
o Aviz Statul Major General 

• Punct de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru 
protecția mediului 

• Aviz sănătatea populație 
 Certificat de urbanism nr. 
599/11.02.2021 

• Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura 
o Alimentare cu energie electrică 
o Contract transport moloz cu o firmă de salubrizare licențiată 

• Avize/acorduri specifice ale Administrației Public Centrale și/sau ale 
serviciilor descentralizate ale acestora (copie) 

o Studiu geo 
o Expertiza geotehnică 
o Plan de situație cu sistematizarea pe verticală a terenului și 

modul de scurgere a apelor pluviale 
o Certificat de nomenclatură stradală 
o Plan de situație vizat OCPI Bihor 
o Punct de vedere/actul administrativ al autorității competente 

pentru protecția mediului 
Certificat de urbanism 
nr.206/28.12.2020 

• Avize și acorduri privind unitățile urbane și infrastructura: 
o Aviz alimentare cu energie electrică – E Distribuție Dobrogea SA 
o Aviz alimentare cu apă SC Raja SA 

• Avize/acorduri specific ale administrației publice centrale și/sau ale 
serviciilor descentralizate ale acestora: 
o Aviz CNAR – Direcția de Ape Dobrogea Litoral 
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o Aviz Serviciul Român de Informații 
o Aviz Ministerul Apărării Naționale 
o Aviz Autoritatea Aeronautică Română 

• Punct de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru 
protecția mediului 

• Aviz sănătatea populație 
Certificat de urbanism nr. 
602/67/B/19909 din 
21.05.2021 

• Avize și Acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: 
o Avize: ApaNova, Enel, Distrigaz, Telekom 
o Contract transport moloz încheiat cu Romprest SA conform 

Contractului de delegare nr.J077/S/30.06.08 
• Avize și acorduri privind: 

o ISU (securitate la incendiu) în situația în care spațiul amenajat în 
clădire destinat parcării va cuprinde peste 10 vehicule 

o ISU (protecția civilă) în cazul realizării unor subsoluri 
o DSP-Municipiul București 
o AACR 
o Ministerul Transporturilor 
o Metroul SA 
o Metrorex SA 

• Avizele/acorduri specifice ale administrației publice/centrale și/sau 
ale serviciilor descentralizate ale acestora: 
o Inspectoratul Regional de Construcții București-Ilfov 
o Comisia Tehnică de Circulații – PMB 
o Brigada de Poliție Rutieră – PMB 
o CNAIR 
o PMB (pentru tăiere pomi) 

• Punct de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru 
protecția mediului 

 
 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE  

 

Prin proiect nu sunt propuse lucrări de demolare. 

Zonele propuse pentru amplasarea investițiilor care necesită  lucrările de construcții (obiectivul 1, 5, 6, 7) 

sunt libere de construcție. 

Radarele existente vor fi scoase din funcțiune după punea în operare a noilor radare, începând cu 2025, 

luna ianuarie.  

 

IV. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI  

 

Proiectul propus vizează regiunile Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania Sud, Transilvania Nord, 

Oltenia, Banat-Crișana. Investițiile propuse sunt realizate pe raza a 163 de UAT-uri, în toate cele 41 de 

județe ale țării și în Municipiul București. 

 în  tabelul următor se prezintă date privind localizarea tuturor investițiilor propuse prin acest proiect. Toate 

investițiile se vor realiza în incintele Stațiilor meteorologice existente. Terenurile pe care sunt amplasate 

stațiile meteorologice sunt proprietatea Statului Român fiind în administrarea ANM. Folosința actuală a 

acestor terenuri este curți-construcții și nu va fi modificată prin realizarea obiectivelor proiectului. 
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Tabel -8 – Date privind amplasarea investițiilor propuse 

Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

REGIUNEA MOLDOVA: ANM – Centrul Meteorologic Regional Moldova 
Suceava Poiana 

Stampei 
 
 

47.3249 
25.136 

Județ Suceava, 
Com. Poiana 
Stampei, Sat 
Teșna nr.58, 
 

teren în 
proprietatea 
ANM: 
suprafaţa = 
3.733 mp, 
clădire partial 
subsol+P+eta
j: 
Platforma 
meteorologică 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
măsurare strat zăpadă 

• Demontare stâlp vechi (prin deșurubare 
și rabatare); management deșeuri în MP 

• Montare stâlp nou în amplasament 
existent (pe platforma betonată 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare); 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Pluviometrul va fi montat în locul celui 

existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice pe 
platforma 
meteorologică; 
(cutie care se 
înlocuiește cu altă 
cutie) 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
protejate 
 
 
 

Rădăuți 47.838 
25.892 

Județ Suceava, 
Rădăuți, Str. 
Ștefan cel 
Mare, nr. 132, 

teren: 
suprafața = 
3.034 mp, 
clădire P: 
Platforma 
meteorologică 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem de 
vizualizare (camere 
video) 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Bo 4.4 - Traductor 
Măsurare strat zăpadă 
Ob 4.6 – Aparat 
portabil măsurare 
umiditate 

Nu se 
suprapune cu 
limite ariilor 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Suceava 47.6331 
26.242 

Judeţ Suceava, 
Suceava, B-dul 
1 Mai, nr. 25, 
 

teren: 
suprafața = 
3.000 mp, 
clădire 
demisol+P: 
suprafața 
construită = 
158 mp 
Platforma 
meteorologică 

OB 2 -  Senzor detecție 
fulgere 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate Ob 4.4 - 
Traductor Măsurare strat 
zăpadă 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate a 
solului 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• Montare sisteme detectare fulgere în 
platforma meteorologică (pe 
infrastructura existentă) 
 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 
 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
protejate 
 
 

Călimani 47.0981 
25.2478 

Județ Suceava, 
Com. Șaru 
Dornei, Masiv 
Călimani, 
 

teren: 
suprafaţa = 
5.000 mp, 
clădire 
P+etaj1+etaj
2: suprafaţa 
construită = 
244 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 
 
 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicații 

se suprapune 
cu limitele 
ariilor 
protejate: 
 
ROSCI0019 
ROSPA0133 



 
 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

59 
 
 

Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

Botoșani Botoșani 47.7358 
26.647 

Judeţ 
Botoșani, 
Botoşani, Bd. 
George 
Enescu, nr.4, 
 

teren: 
suprafaţa = 
3.988,5 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
103 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Măsurare strat zăpadă 
Ob 4.5 – Ceilometru 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditatea 
solului 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

• Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate înregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi. 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 
 

Nu se 
suprapune 
cu limite 
ariilor 
protejate 

Stânca 
Ștefăneș
ti 
 

47.8324 
27.2211 

Judeţ 
Botoșani, Oraş 
Ştefăneşti, 
Loc. Stînca, 
Str.Grigore 
Antipa nr.95, 

teren: 
suprafaţa = 
3.163 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 

• Demontare stâlp vechi (prin deșurubare 
și rabatare); management deșeuri în MP 

• Montare stâlp nou în amplasament 
existent (pe platforma betonată 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice pe 
platforma 
meteorologică; 

• Nu se 
suprapune 
cu limite 
siturilor 
Natura 2000 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

 construită = 
67 mp 
Platforma 
meteorologică
existentă 

meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Măsurare strat zăpadă 

existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare); 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Pluviometrul va fi montat în locul celui 

existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 
 

(cutie care se 
înlocuiește cu altă 
cutie) 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 
 

 

Darabani 
 

48.195 
26.5749 

Judeţ 
Botoșani, 
Darabani, Str. 
1 Decembrie 
1918, nr. 47, 
 

teren: 
suprafaţa = 
2.160 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
102,29 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Măsurare strat zăpadă 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate 

• Nu se 
suprapune 
cu limite 
siturilor 
Natura 2000 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Iași Iași 
 

47.1627 
27.6267 

Judeţ Iaşi, 
Iaşi, Str. 
Marginii, nr. 
30 
 

teren: 
suprafaţa = 
14.400 mp, 
clădire 
P+etaj+mans
ardă: 
suprafaţa 
construită = 
123 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

OB 2 -  Senzor detecție 
fulgere 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Măsurare strat zăpadă 
Ob 4.5 – Ceilometru 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate a 
solului 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
• Ceilometrul va fi montat în locul 

adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente 
(unul din cele patru picioare ale 
adapostului de aparate 
înregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi. 

•  
• Montare sisteme detectare fulgere în 

platforma meteorologică (pe 
infrastructura existentă) 
 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 
 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 
 
 

 Nu se 
suprapune cu 
limitele 
siturilor 
Natura 2000 
 
 

Cotnari 
 

47.3585 
26.9271 

SM existentă: 
Judeţ Iaşi, 
Com Cotnari, 

teren: 
suprafaţa = 
1.465,41 mp, 
clădire 
S+P+E: 
suprafaţa 
construită = 
81 mp 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 -Sistem pentru 
detectare a genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 

• Demontare stâlp vechi (prin deșurubare 
și rabatare); management deșeuri în MP 

• Montare stâlp nou în amplasament 
existent (pe platforma betonată 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare); 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

 Nu se 
suprapune cu 
limitele 
siturilor 
Natura 2000 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Platforma 
meteorologică 
existentă 
 

recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate Ob 4.4 - 
Traductor Măsurare strat 
zăpadă 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate a 
solului 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
Pluviometrul va fi montat în locul celui 
existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o mini-
platformă, prin prindere cu șuruburi sau pe 
un stâlp subțire de 1,5 m înălțime și 50 
mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologică; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 
 

Bârnova 47.0127 
27.584 

Judeţ Iaşi, 
Com. Ciurea, 
 

teren: 
suprafaţa = 
2.280 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
141,34 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

OB 1 - 7 Radar Doppler 
în bandă S, cu dublă 
polarizare 
Ob 3 – Echipamente 
comunicații 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 

MONTARE RADAR 
• construcţia turnurilor radar, Hmax =60 

m, pe platforma betonata; 
• alimentare cu energie electrică  

(disponibil pe amplasament); 
• dezvoltarea și implementarea unui 

sistem centralizat de colectare, 
prelucrare și diseminare a datelor radar; 

• achiziţia și instalarea generatoarelor de 
rezervă pentru asigurarea energiei 
electrice necesare funcţionării sistemelor 
radar (în caz de pană la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică); 

 
Organizare santier 
• Spațiu necesar 
organizare  șantier 
= 200 mp 
 
• Introducerea de 

rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

În limita 
sitului 
ROSCI0135 
 
La o distanță 
de cca 48 m 
de limita 
sitului 
ROSPA009 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Măsurare strat 
zăpadă 

• achiziţia și instalarea sistemelor de 
asigurare a climatizării. 

Lucrările de construcție constau în  
următoarele: 

- Lucrările de construcție constau în  
urmatoarele: 

- curățarea terenului pentru 
fundare de vegetație și eventuale 
structuri; 

- decopertarea stratului vegetal de 
25 cm și stocarea temporară pe 
amplasament în  vederea 
refolosirii ulterioare 

- efectuarea săpăturii pentru  
fundație (10 x 10 m plus 2 m 
fiecare margine pentru spațiul de 
lucru); stocarea temporară a 
pământului excavat în  vederea 
refolosirii ulterioare la umpluturi 

- așezarea și compactarea bazei de 
fundare formată din 20 cm de 
piatră poroasă și pietriș (2-8 cm) 

- instalarea impământării și tijelor 
de protecție  împotriva fulgerelor 
în  vecinătatea săpăturii 

- executarea cofrajelor,  turnarea 
betonului și realizarea 
umpluturilor 

- ridicarea turnului constă în  
următoarele lucrări: 

Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

- plantarea ancorelor și ridicarea 
structurii din oțel 

- construcția camerei radar de cca 
20 mp aproape de centrul turnului 

- ridicarea cablurilor electrice și de 
comunicație de la camera 
radarului până la partea 
superioară a turnului radarului, 
instalarea împământării și a 
paratrăznetului 

- umplerea, nivelarea și curațarea 
terenului 

- Amplasare temporară (pe o 
perioadă de cca 2 luni) a 
containerelor cu echipamentele ce 
urmează să fie instalate: 3 
containere S=30mx40m 

- Instalarea sistemului de radar, a 
cupolei radar (radom) și  a 
antenei în  varful turnului radar 

- Îndepărtarea instalațiilor 
temporare și curățarea 
amplasamentului,  transportul 
deșeurilor din construcții. 

• alimentarea cu energie se va realiza de 
la rețeaua internă existentă Montare 
traductori suplimentari pe infrastructura 
existentă pe platformele meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

LUCRĂRILE NECESITĂ ORGANIZARE DE 
ȘANTIER pe AMPLSAMENTUL EXISTENT 
 
MONTARE TRADUCTORI 
Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platformele 
meteo: 
-pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 
-pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 
-pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ ORGANIZARE DE 
ȘANTIER în   

Neamț Piatra 
Neamț 

46.9339 
26.391 

Judeţ Neamț, 
Piatra Neamț, 
Str. Sirenei, 
nr. 21, 
 

teren: 
suprafaţa = 
1.505,02 mp, 
clădire parțial 
subsol+parția
l P: suprafaţa 
construită = 
111,80 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 

• Nu se 
suprapune 
cu limita 
siturilor 
Natura 2000 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate a 
solului 

infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

 
 

Târgu 
Neamț 
 
 
 

47.2124 
26.3807 
 

SM existentă: 
Judeţ Neamț, 
Târgu Neamţ, 
Str. 
Batalionului, 
nr. 28, teren: 
suprafaţa = 
4.715 
 

mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
39,55 mp 
clădire 1, 
66,98 mp 
clădire 2 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate Ob 4.4 - 
Traductor Măsurare strat 
zăpadă 

• Demontare stâlp vechi (prin deșurubare 
și rabatare); management deșeuri în MP 

• Montare stâlp nou în amplasament 
existent (pe platforma betonată 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare); 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice pe 
platforma 
meteorologică; 
(cutie care se 
înlocuiește cu altă 
cutie) 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 

• Nu se 
suprapune 
cu limita 
siturilor 
Natura 2000 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Roman 46.9694 
26.9133 

SM existentă: 
Judeţ Neamț, 
Roman, Sos. 
Roman-Iași, 
km 5, 
 

teren: 
suprafaţa = 
10.450,90 
mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
103,69 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

 • pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Pluviometrul va fi montat în locul celui 

existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente. 
Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă. 
 

• Nu se afla în  
limita 
siturilor 
Natura 2000 

• Se află în 
vecinătatea 
siturilor:
 
ROSCI0364 
ROSCI0378 
ROSPA0072 

Ceahlău 
Toaca 

46.9777 
25.9515 

SM existentă: 
Judeţ Neamț, 
Com. Ceahlău, 
Masiv Ceahlău, 
Vârf Toaca, 
 

teren: 
suprafaţa = 
2.000 mp, 
clădire 1-
staţie meteo, 
subsol+P+eta
j: suprafaţa 
construită = 
104 mp; 
clădire 2-
birou staţie 
suprafaţa 
construită = 
62 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Se află în 
vecinătatea 
siturilor: 
ROSCI0024 
ROSPA0129 

Vaslui Vaslui 46.6464 
27.7159 

SM existentă: 
Judeţ Vaslui, 
Vaslui, Str. 

teren: 
suprafaţa = 
11.954 mp, 
clădire P: 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 

• Nu se află în 
limita 
siturilor 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Valentin 
Silvestru, nr.2 
 

suprafaţa 
construită = 
107 mp 
Platforma 
meteorologica 
existenta 

meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditatea 
solului 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

 
• LUCRĂRILE NU NECESITĂ 

ORGANIZARE DE ȘANTIER 

comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Natura 
2000, se 
învecinează 
cu: 
ROSCI0158 

Bârlad 46.2334 
27.6459 

SM existentă: 
Judeţ Vaslui, 
sat Perieni, 
Şos. Crâng, nr. 
3, 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

teren: 
suprafaţa = 
9.792 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
94 mp 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate Ob 4.4 - 
Traductor Măsurare strat 
zăpadă 

• Demontare stâlp vechi (prin deșurubare 
și rabatare); management deșeuri în MP 

• Montare stâlp nou în amplasament 
existent (pe platforma betonată 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare); 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice pe 
platforma 
meteorologică; 
(cutie care se 
înlocuiește cu altă 
cutie) 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Nu se află în 
limita 
siturilor 
Natura 
2000, se 
învecinează 
cu: 
ROSCI0360 
ROSPA0167 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate 

• Pluviometrul va fi montat în locul celui 
existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

 
• LUCRĂRILE NU NECESITĂ 

ORGANIZARE DE ȘANTIER 

Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Negrești 46.8384 
27.4436 

SM existentă: 
Judeţ Vaslui, 
Negreşti, Str. 
M. 
Kogalniceanu, 
nr.50, 
 

teren: 
suprafaţa = 
2.381 mp, 
clădire 
P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
99 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

 
• LUCRĂRILE NU NECESITĂ 

ORGANIZARE DE ȘANTIER 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Nu se află în 
limita 
siturilor 
Natura 
2000, se 
învecinează 
cu: 
ROSCI0080 

Bacău Bacău 46.55 
26.8962 
 

SM existentă: 
Judeţ Bacău, 
Bacău, Str. 
Timpului, nr. 
3, 
 

teren: 
suprafaţa = 
700 mp, 
clădire 
P+etaj+mans
ardă: 
suprafaţa 

Ob 3 – Echipamente 
comunicații 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 

• Nu se află în 
limita 
siturilor 
Natura 
2000, se 
învecinează 
cu: 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

construită = 
255 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate Ob 4.4 - 
Traductor Măsurare strat 
zăpadă 
Ob 4.5 - Ceilometru 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate a 
solului 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
• Ceilometrul va fi montat în locul 

adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente 
(unul din cele patru picioare ale 
adăpostului de aparate 
înregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi. 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

•  

fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• ROSPA0063 

Târgu 
Ocna 

46.273 
26.6426 

SM existentă: 
Judeţ Bacău, 
Târgu Ocna, 
Str. Costache 
Negri, nr. 176, 
 

teren: 
suprafaţa = 
10.255 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
93,50 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

OB 2 - Senzor detecție 
fulgere 
Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 

• Demontare stâlp vechi (prin deșurubare 
și rabatare); management deșeuri în MP 

• Montare stâlp nou în amplasament 
existent (pe platforma betonată 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare); 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice pe 
platforma 
meteorologică; 
(cutie care se 
înlocuiește cu altă 
cutie) 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 

Nu se află în 
limita siturilor 
Natura 2000, 
se 
învecinează 
cu: 
ROSCI0318 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate Ob 4.4 - 
Traductor Măsurare strat 
zăpadă 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Montare sisteme detectare fulgere în 

platforma meteorologică (pe 
infrastructura existentă) 

• Pluviometrul va fi montat în locul celui 
existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Vrancea Focșani 45.6878 
27.2013 

SM existenta: 
Judeţ Vrancea, 
Focşani, Bd. 
Brăilei, nr. 123 
BIS, 

teren: 
suprafaţa = 
1.665 mp, 
clădire partial 
subsol+P: 
suprafaţa 
construită = 
107,70 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 
 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

 
• LUCRĂRILE NU NECESITĂ 

ORGANIZARE DE ȘANTIER 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Nu se află în 
limitele 
siturilor 
Natura 2000 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.6 – Aparat 
portabil măsurare 
umiditate a solului 

Adjud 46.105 
27.1719 

SM existenta: 
Judeţ Vrancea, 
Adjud, Str. 
Onești, nr. 16, 
 

teren: 
suprafaţa = 
5.055 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
104 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate Ob 4.4 - 
Traductor Măsurare strat 
zăpadă 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate a 
solului 

• Demontare stâlp vechi (prin deșurubare 
și rabatare); management deșeuri în MP 

• Montare stâlp nou în amplasament 
existent (pe platforma betonată 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare); 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Pluviometrul va fi montat în locul celui 

existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice pe 
platforma 
meteorologică; 
(cutie care se 
înlocuiește cu altă 
cutie) 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Nu se află în 
limitele 
siturilor 
Natura 
2000, se 
învecinează 
cu 
ROSCI0162 
ROSPA0071 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Galați Galați 45.4733 
28.0339 

Judeţ Galaţi, 
Galaţi, Str. 
Traian, nr. 
431, 
 

teren: 
suprafaţa = 
1.307,87 mp, 
clădire 
P+partial 
etaj: 
suprafaţa 
construită = 
146 mp 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate a 
solului 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

 
 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Nu se află în 
limitele 
siturilor 
Natura 
2000, se 
învecinează 
cu 
ROSPA0121 

Tecuci 45.8419 
27.4106 

Judeţ Galați, 
Tecuci, Str. 
Izvor, nr. 32, 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

teren: 
suprafaţa = 
9.919,36 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
82 mp 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească. 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate Ob 4.4 - 

• Demontare stâlp vechi (prin deșurubare 
și rabatare); management deșeuri în MP 

• Montare stâlp nou în amplasament 
existent (pe platforma betonată 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în poziție verticală și înșurubare); 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platforma 
meteorologică: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice pe 
platforma 
meteorologică; 
(cutie care se 
înlocuiește cu altă 
cutie) 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 

Nu se 
suprapune 
cu limitele 
ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Traductor Măsurare strat 
zăpadă 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
măsurare umiditate a 
solului 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Pluviometrul va fi montat în locul celui 

existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în 
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

REGIUNEA BANAT-CRISANA: ANM – Centrul Meteorologic Regional Banat Crișana 
ARAD 
 

Chișineu 
Criș 
 

46.519      
21.5434 
 

Judeţ Arad, 
Chișineu Criș, 
Str. Gării nr.12 

suprafaţa = 
7.875 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
122,60 mp 

 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapadă 

• Demontare stâlp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonată 
existentă,  prin rabatare de la orizontală 
în  pozitie verticală și înșurubare 
existentă); 

• Montare stație meteorologică automată 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existentă pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice în  

În limita 
sitului 
ROSPA0015 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

platforma 
meteorologică; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 
 

Arad 46.134      
21.3552 

Judeţ Arad, 
Arad, Str. 
Steagului, nr. 
128 
 

SM existentă 
teren: 
suprafaţa = 
3.639 mp, 
clădire 
P+etaj+turn: 
suprafaţa 
construită = 
119 mp 

 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapadă  
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologică (pe infrastructura 
existentă) 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

• Instalare de rețele 
și echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

Nu se 
suprapune 
cu limitele 
ariilor 
naturale 
protejate 

Gurahonț 46.2796      
22.3349 
 

Judeţ Arad, 
Gurahonţ nr. 
138 

SM existentă 
teren: 
suprafaţa = 
2.304 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 

• Demontare stâlp vechi (prin 
deșurubare și rabatare); 
• Montare stalp nou în  
amplasamentele existente (pe platforma 
betonată existentă,  prin rabatare de la 
orizontală în  poziție verticală și 
înșurubare existentă); 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 

Se 
suprapune 
cu limitele 
sitului 
ROSCI0294 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

construită = 
101 mp 

Platforma 
meteorologică 
existentă 

meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
măsurare strat zapadă  

 

• Montare stație meteorologică 
automată 
• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice asociate; 
• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 
pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 
 

fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologică; 

Racordare la retea 
electrică interioară 
existentă 

Șiria 46.2653      
21.6644 

Judeţ Arad, 
Com. Şiria, 

teren: 
suprafaţa = 
4.322 mp, 
clădire , cabana 
S+P: suprafaţa 
construită = 69 
mp 

Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
măsurare strat zăpadă 

• Demontare stâlp vechi (prin 
desurubare și rabatare); 

• Montare stalp nou în  
amplasamentele existente (pe 
platforma betonată existentă,  
prin rabatare de la orizontala în  
pozitie verticală și înșurubare 
existentă); 

• Montare stație meteorologică 
automată  

• Montare traductori suplimentari 
pe infrastructură existentă pe 
platformele meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Înlocuirea 
tablourilor 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE SȘNTIER 

electrice în  
platforma 
meteorologică; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

Vărădia 
de Mureș 

46.0196      
22.1525 
 

Judeţ Arad, 
Com. Vărădia de 
Mureş, nr. 308 

teren: 
suprafaţa = 
1.594 mp, 
clădire 
P+mansardă: 
suprafaţa 
construită = 
143,51 mp 

Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 
Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
măsurare strat zăpadă  
 

• Demontare stâlp vechi (prin 
desurubare și rabatare); 

• Montare stâlp nou în  
amplasamentele existente (pe 
platforma betonată existentă,  prin 
rabatare de la orizontală în  poziție 
verticală și insurubare existentă); 

• Montare stație meteorologică 
automată  

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe 
platformele meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologică; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

Se suprapune 
cu limita 
ROSCI0064 

BIHOR 
 

Borod 46.994      
22.592 

 

Judeţ Bihor, 
Borod, Nr.12,  

SM existentă 
teren: 
suprafaţa = 

Ob 4.1 - Stație meteo 
automată 

• Demontare stalp vechi (prin 
deșurubare și rabatare); 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

775 mp, clădire 
P: suprafaţa 
construită = 
102 mp 
 
Platforma 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească ) 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
măsurare strat zăpadă  
 

• Montare stâlp nou în  
amplasamentele existente (pe 
platforma betonată existentă,  prin 
rabatare de la orizontală în  poziție 
verticală și înșurubare existentă); 

• Montare stație meteorologică 
automată  

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe 
platformele meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Înlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologică; 
Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

naturale 
protejate 

Dumbravita 
de Codru 

46.645      
22.1729 

 

Judeţ Bihor, 
Com.  Şoimi, 
Sat Dumbrăviţa 
de Codru 

teren: 
suprafaţa = 
1.500 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 

construită = 59 
mp 

Platforma 
meteorologică 

existentă 

Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe 
platformele meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zăpadă 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 
 

comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

Holod 46.789      
22.114 

 

Judeţ Bihor, 
Holod, nr 166/A 

teren: 
suprafaţa = 
1.595 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 

construită = 
106 mp 

 
Platforma 

meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiză, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontală 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zăpadă  
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existentă pe 
platformele meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

• Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
rețele și 
echipamente de 
comunicații 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la rețea 
electrică interioară 
existentă 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Oradea 47.0361      
21.8977 

 

Judeţ Bihor, 
Oradea, Str. 
Calea Aradului, 
nr.5,  

SM existenta  
teren: 
suprafaţa = 
1.300 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
323 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 -  Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.5 - Ceilometru 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• Pluviometrul va fi montat în locul celui 
existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

• Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

aparate inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

Oradea 
(Aeroport
) 

 Judeţ Bihor, 
Oradea, Str. 
Calea Aradului, 
nr.5,  

teren: 
suprafaţa = 
1.300 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
323 mp 
 
 

Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 
 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

 Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 

Oradea-
Dealul 
Vantului 

47.092 
21.943 

Judeţ: Bihor, 
Oradea, Dealul 
Vântului,  

SM existenta 
teren: 
suprafaţa = 700 
mp, clădire P: 
suprafaţa 

OB 1 - Radar 
 Doppler în 
bandă S, cu dublă 
polarizare 
 

MONTARE RADAR  
• construcţia turnurilor radar, H=40-50 m, 

pe platforma betonata 
• alimentare cu energie electrică  (disponibil 

pe amplasament) 

Organizare santier  
• Spațiu 

necesar 
organizare  

La  distanță 
de minim 3,5  
KM 
ROSCI0267 
Valea Roșie 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

construită = 32 
mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

• dezvoltarea și implementarea unui sistem 
centralizat de colectare, prelucrare și 
diseminare a datelor radar (soft…) 

• achiziţia și instalarea generatoarelor de 
rezervă pentru asigurarea energiei 
electrice necesare funcţionării sistemelor 
radar (în caz de pană la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică) 

• achiziţia și instalarea sistemelor de 
asigurare a climatizării. 

Lucrarile de constructie constau în  
urmatoarele: 

• curatarea terenului pentru fundare de 
vegetatie și eventuale structuri;  

• decopertarea stratului vegetal de 25 
cm și stocarea temporara pe 
amplasament în  vederea refolosirii 
ulterioare 

• efectuarea sapaturii pentru  fundatie 
(10 x 10 m plus 2 m fiecare margine 
pentru spațiul de lucru); stocarea 
temporara a pamantului excavat în  
vederea refolosirii ulterioare la 
umpluturi 

• asezarea și compactarea bazei de 
fundare formata din 20 cm de piatra 
poroasa și pietris (2-8 cm) 

• instalarea impamantarii și tijelor de 
protectie  impotriva fulgerelor în  
vecinatatea sapaturii 

• executarea cofrajelor,  turnarea 
betonului și a realizarea umpluturilor 

• ridicarea turnului consta în  
urmaroarele lucrari:  

o plantarea ancorelor și ridicarea 
structurii din oțel 

șantier = 
200 mp 

• Spațiu 
necesar 
excavare și 
construire 
= 144 mp 

 
 

 
La distanță de 
minim 4,38 
km  de 
ROSCI0104 
Lunca 
Inferioară a 
Crișului 
Repede    
 
La distanță de 
minim 6,26 
km de 
ROSCI0050 
Crișul Repede 
amonte de 
Oradea 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

o constructia camerei radar de cca 
20 mp aproape de centrul turnului 

o ridicarea cablurilor electrice și de 
comunicatie de la camera 
radarului pana la partea 
superioara a turnului radarului, 
instalarea impamantarii și a 
paratraznetului 

• umplerea, nivelarea și curatarea 
terenului 

• Amplasare temporara (pe o perioada 
de cca 2 luni) a containerelor cu 
echipamentele ce urmeaza sa fie 
instalate: 3 containere S=30mx40m 

• Instalarea sistemului de radar, a 
radomului și  a antenei în  varful 
turnului radar  

• Indepartarea instalatiilor temporare și 
curatarea amplasamentului,  
transportul deseurilor din constructii. 

LUCRARILE NECESITA ORGANIZARE 
DE SANTIER 

Săcueni 47.3445      
22.0964 

 

Judeţ Bihor, 
Săcueni, Str. 
Petofi Sandor, 
nr. 97 

teren: 
suprafaţa = 
10.900 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
205 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 2 -  Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

•
 Introducere
a de retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 
•  
Introducerea de 
retele și 
echipamente de 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 
• Racordare 
la retea electrica 
interioara existenta 

Săcueni 47.3445      
22.0964 
 

Judeţ Bihor, 
Săcueni, Str. 
Petofi Sandor, 
nr. 97,  

 SM existenta  
Platforma  
meteorologica 
existenta 
 teren: 
suprafaţa = 
10.900 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
205 mp 
 

 

OB 2 -  Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
•  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 

Stâna de 
Vale 

46.6902      
22.6251 
 

Judeţ Bihor, 
Com. 
Budureasa, 
Stâna de Vale, 
existenta 

SM existenta  
teren: 
suprafaţa = 
1.425 mp, 
clădire P+ 2 
etaje: suprafaţa 
construită = 
119 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

 
Platforma  
meteorologica 

meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Ștei 46.5284      
22.4682 

 

Judeţ Bihor, Ştei, 
Str. 13 
Septembrie, nr. 
20 

teren: 
suprafaţa = 
4.769 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 

construită = 69 
mp 

Platforma  
meteorologica 

existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  
 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

CARAS-
SEVERIN 

 Bozovici 44.9187      
22.0075 

 

Judeţ Caraș-
Severin, 
Bozovici, Str. 
Tudor 
Vladimirescu, 
nr.947 

teren: 
suprafaţa = 
7.800 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 

construită = 
58,10 mp 

 
Platforma  

meteorologica 
existenta 

OB 2 -  Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Montare sisteme detectare fulgere în  

platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
•  

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Băile 
Herculane 

44.8814      
22.4178 

Judeţ Caraș-
Severin, Băile 
Herculane, Aleea 
Teilor, nr. 4,  

teren: 
suprafaţa = 
2.158 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
173 mp 

Platforma  
meteorologica 

existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob  4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Caranseb
es 

45.4175      
22.2278 

 

Judeţ Caraș-
Severin, 
Caransebeş, Str. 
Muntele Mic, 
nr.131, 

teren: 
suprafaţa = 
5.520 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
98,10 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent; 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

 

Cuntu 45.3009      
22.5029 

 

Judeţ Caraș-
Severin, Com. 
Bolvaşniţa, sat 
Vârciolova,  

teren: 
suprafaţa = 
6.984 mp, 
clădire 
S+P+E+M: 
suprafaţa 
construită = 
271,44 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent; 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  

Se suprapune 
cu limitele 
ROSCI0126 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  

 infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Moldova 
Veche 

44.7229      
21.6346 

 

Judeţ Caraș-
Severin Moldova 
Veche, Str. 
Unirii, nr. 515 

teren: 
suprafaţa = 
8.000 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
102 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Se suprapune 
cu limitele 
ROSPA0080 

Oravița 45.0392      
21.7119 

 

Judeţ Caraș-
Severin, Oravița, 

teren: 
suprafaţa = 
11.032 mp, 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 



 
 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

90 
 
 

Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Str. Dimitrie 
Cantemir, nr. 7 

clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
124 mp 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească  
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta) 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
 

comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

naturale 
protejate 

Resita 45.3148      
21.8884 

 

Judeţ Caraș-
Severin, Reşiţa, 
Str. Caminelor, 
nr. 9 

teren: 
suprafaţa = 
2.600 mp, 
clădire P+2 
etaje: suprafaţa 
construită = 
110 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe 
platformele meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  

fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 
 

Semenic 45.1818      
22.0572 

 

Judeţ Caraș-
Severin, 
Semenic, Com. 
Valiug 

teren: 
suprafaţa = 
2.172 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
161 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Se suprapune 
cu limitele 
ROSCI0226, 
ROSPA0086 

Țarcu 45.2814      
22.5342 

Judeţ Caraș-
Severin, Com. 
Armeniş 

teren: 
suprafaţa = 706 
mp, clădire P+2 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 

Se suprapune 
cu limitele 
ROSCI0126 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

etaje: suprafaţa 
construită = 
171,82 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Hunedoara Deva 45.8653      
22.9004 

 

Judeţ 
Hunedoara, 
Deva, Str. Titu 
Maiorescu, nr.32 

teren: 
suprafaţa = 
5.000 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
249,35 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

 
 

 Țebea 46.1699      
22.7278 

 

Judeţ 
Hunedoara, 
Com. Baia de 
Arieş, Sat Ţebea,  

teren: 
suprafaţa = 675 
mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

•  

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

TIMIȘ Banloc 45.3833      
21.1378 

 

 
Judeţ Timiș, 
Com. Banloc 

teren: 
suprafaţa = 
2.709 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
101,27 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• Pluviometrul va fi montat în locul celui 
existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Jimbolia 45.7815      
20.7039 

 

Judeţ Timiș, 
Jimbolia, Str. 
Eftimie Murgu, 
nr. 5 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească Ob 4.3 - 
Traductor vizibilitate 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
 

fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 
Lugoj 45.687      

21.9348 
 

Judeţ Timiș, 
Lugoj, 
Str.Tapiei, nr. 64 

teren: 
suprafaţa = 
4.487 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• Pluviometrul va fi montat în locul celui 
existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

• LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

•  

Sânnicola
u Mare  

46.0719      
20.6032 

 

Judeţ Timiș, 
Sânnicolau 
Mare, Str. V. 
Babeș, nr. 111 

teren: 
suprafaţa = 
9.783 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
83,70 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească Ob 4.3 - 
Traductor vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 
fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• Pluviometrul va fi montat în locul celui 
existent pe platforma meteorologică și se 
va folosi infrastructura deja existentă. 
Montarea acestuia se realizează pe o 
mini-platformă, prin prindere cu șuruburi 
sau pe un stâlp subțire de 1,5 m înălțime 
și 50 mm diametru – infrastructură deja 
existentă. 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

SRPV 
Timisoara 

45.7716      
21.2596 

 

Judeţ: Timiş; 
Timişoara;  

Str. Gheorghe 
Adam; Nr. 15 
A, teren: 
suprafaţa = 
7.681 mp, 
clădire: 
suprafaţa 
construită = 
453 mp 

Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 

LUCRĂRILE NU NECESITĂ 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

 Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Timisoara 45.7716      
21.2596 

 

 
 
Judeţ: Timiş; 
Timişoara; Str. 
Gheorghe Adam; 
Nr. 15 A,  

SM existenta 
teren: 
suprafaţa = 
7.681 mp, 
clădire: 
suprafaţa 
construită = 
453 mp 

OB 1 - Radar Doppler în 
bandă S, cu dublă 
polarizare 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.5 – Ceilometru 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

MONTARE RADAR  
• construcţia turnurilor radar, H=40-50 m, 

pe platforma betonata 
• alimentare cu energie electrică  (disponibil 

pe amplasament) 
• dezvoltarea și implementarea unui sistem 

centralizat de colectare, prelucrare și 
diseminare a datelor radar (s) 

• achiziţia și instalarea generatoarelor de 
rezervă pentru asigurarea energiei 
electrice necesare funcţionării sistemelor 
radar (în caz de pană la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică) 

• achiziţia și instalarea sistemelor de 
asigurare a climatizării. 

Lucrarile de constructie constau în  
urmatoarele: 
• curatarea terenului pentru fundare de 

vegetatie și eventuale structuri;  
• decopertarea stratului vegetal de 25 cm 

și stocarea temporara pe amplasament 
în  vederea refolosirii ulterioare 

• efectuarea sapaturii pentru  fundatie 
(10 x 10 m plus 2 m fiecare margine 
pentru spațiul de lucru); stocarea 
temporara a pamantului excavat în  

Organizare santier  
• Spațiu necesar 

organizare  
șantier = 200 mp 

• Spațiu necesar 
excavare și 
construire = 144 
mp 

 

La distanță de 
minim 10.6 
km de 
ROSPA0128 
Lunca 
Timișului   
 
La distanță de 
minim 10,6 
km de 
ROSCI0109Lu
nca Timișului   
 
La distanță de 
minim 6,243 
m de 
ROSCI0277 
Becicherecu 
Mic   
 
La distanta de 
18,8 km de 
situl 
ROSPA0144 
Uivar - Diniaș   
 
La distanta de 
16,2 km de 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

vederea refolosirii ulterioare la 
umpluturi 

• asezarea și compactarea bazei de 
fundare formata din 20 cm de piatra 
poroasa și pietris (2-8 cm) 

• instalarea impamantarii și tijelor de 
protectie  impotriva fulgerelor în  
vecinatatea sapaturii 

• executarea cofrajelor,  turnarea 
betonului și a realizarea umpluturilor 

• ridicarea turnului consta în  
urmaroarele lucrari:  
o plantarea ancorelor și ridicarea 

structurii din oțel 
o constructia camerei radar de cca 

20 mp aproape de centrul turnului 
o ridicarea cablurilor electrice și de 

comunicatie de la camera radarului 
pana la partea superioara a 
turnului radarului, instalarea 
impamantarii și a paratraznetului 

• umplerea, nivelarea și curatarea 
terenului 

• Amplasare temporara (pe o perioada de 
cca 2 luni) a containerelor cu 
echipamentele ce urmeaza sa fie 
instalate: 3 containere S=30mx40m 

• Instalarea sistemului de radar, a 
radomului și  a antenei în  varful 
turnului radar  

• Indepartarea instalatiilor temporare și 
curatarea amplasamentului,  
transportul deseurilor din constructii. 

LUCRARILE NECESITA ORGANIZARE 
DE SANTIER 
• Montare statie meteorologica automata  

situl 
ROSCI0390 
Sărăturile 
Diniaș   
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
• Ceilometrul va fi montat în locul 

adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
Organizare de santier pe 
amplasamentul existent  

REGIUNEA DOBROGEA: ANM – Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
Brăila Brăila 45.207 

27.9213 
Judeţ Brăila, 
Sos. Vizirului, 
km. 9 

teren: 
suprafaţa = 
706 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata   
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și 
determinarea genului norilor și a 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.5 – Ceilometru 
Ob 4.7 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

fenomenelor meteorologice 
asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și 
timp prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

Ceilometrul va fi montat în locul adăpostului 
de aparate înregistratoare. Montarea 
acestuia se realizează pe una din 
platformele betonate existente (unul din 
cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  

fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 

Ialomița Slobozia 44.5531 
27.3852 

Judeţ Ialomiţa, 
Slobozia, Şos. 
Slobozia-
Călăraşi, km. 2 

teren: 
suprafaţa = 
394,27 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
70,84 mp 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.5 – Ceilometru 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
• Ceilometrul va fi montat în locul 

adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  
 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Fetești 44.3918 
27.8407 

Judeţ Ialomiţa, 
Fetești, Sos. 
Călărași nr. 509 

Platforma  
meteorologica 
existenta  
Platforma  
meteorologica 
existenta  
 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Grivița 44.7411 
27.2963 

 
Judeţ Ialomiţa, 
Com. Griviţa, 
Şoseaua 
Principală, 

 
Platforma  
meteorologica 
existenta 
teren: 
suprafaţa = 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

9.662 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 78 
mp 

 
 
 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Constanța Constanța 
– SM și 
SRPV  

44.2142 
28.6474 

Judeţ: 
Constanţa; Mun. 
Constanţa; B-dul 
Mamaia; Nr. 300 

Platforma  
meteorologica 
existenta 
teren: 
suprafaţa = 
9.083 mp, 
clădire: în 
incintă clădire 
CMR Dobrogea, 
suprafaţa 
construită 
totală=856 mp 

Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.5 Ceilometru 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Ceilometrul va fi montat în locul 

adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  
 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Constanța 
Dig 

44.2201 
28.6508 

Judeţ Constanţa, 
Constanţa DIG 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 

Distanța până 
la cel mai 
apropriat sit 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate. 

comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

ROSCI0076 
este de 10 m 

Adamclisi 44.0886 
27.9674 

Judeţ Constanţa, 
Com. Adamclisi, 
Str. Decebal, 
nr.1 

teren: 
suprafaţa = 
634 mp, clădire 
P: suprafaţa 
construită = 91 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 2 -  Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Montare sisteme detectare fulgere în  

platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Cernavod
ă 

44.346 
28.0455 

Judeţ Constanţa, 
Cernavodă, 
Prelungirea 
Seimeni, nr. 25,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
340 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Hârșova 44.692 
27.9652 

Judeţ Constanţa, 
Hârșova, Sos. 
Constanţei, nr. 2 

Platforma  
meteorologica 
existenta 
teren: 
suprafaţa = 
4.847,53 mp, 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Mangalia 43.8164 
28.5893 

Judeţ Constanţa, 
Mangalia, 
Str.Matei 
Basarab, nr.1 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 

Distanța până 
la sit 
ROSCI0094 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

teren: 
suprafaţa = 
1.140,95 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
142,25 mp 

norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

este de 30.8 
m 
Distanța până 
la sit 
ROSP0076 
este de 30.8 
m 

Medgidia 44.2435 
28.2532 

Judeţ Constanţa, 
Medgidia, 
Drumul 7 
Noiembrie, nr. 7 

teren: 
suprafaţa = 
9.775 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 82 
mp 
 

OB 1 - 7 RadareDoppler 
în bandă S, cu dublă 
polarizare 
Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 

MONTARE RADAR  
• construcţia turnurilor radar, H=40-50 m, 

pe platforma betonata 
• alimentare cu energie electrică  (disponibil 

pe amplasament) 
• dezvoltarea și implementarea unui sistem 

centralizat de colectare, prelucrare și 
diseminare a datelor radar (s) 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 

La distanță de 
minim  12,95 
km de situl 
ROSCI0083 
Fântânița 
Murfatlar   
 
La distanță de 
minim  7,53 
km de situl 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească Ob 4.3 - 
Traductor vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 
 
 

• achiziţia și instalarea generatoarelor de 
rezervă pentru asigurarea energiei 
electrice necesare funcţionării sistemelor 
radar (în caz de pană la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică) 

• achiziţia și instalarea sistemelor de 
asigurare a climatizării. 

Lucrarile de constructie constau în  
urmatoarele: 

• curatarea terenului pentru fundare de 
vegetatie și eventuale structuri;  

• decopertarea stratului vegetal de 25 
cm și stocarea temporara pe 
amplasament în  vederea refolosirii 
ulterioare 

• efectuarea sapaturii pentru  fundatie 
(10 x 10 m plus 2 m fiecare margine 
pentru spațiul de lucru); stocarea 
temporara a pamantului excavat în  
vederea refolosirii ulterioare la 
umpluturi 

• asezarea și compactarea bazei de 
fundare formata din 20 cm de piatra 
poroasa și pietris (2-8 cm) 

• instalarea impamantarii și tijelor de 
protectie  impotriva fulgerelor în  
vecinatatea sapaturii 

• executarea cofrajelor,  turnarea 
betonului și a realizarea umpluturilor 

• ridicarea turnului consta în  
urmaroarele lucrari:  

o plantarea ancorelor și ridicarea 
structurii din oțel 

o constructia camerei radar de cca 20 
mp aproape de centrul turnului 

o ridicarea cablurilor electrice și de 
comunicatie de la camera radarului 

echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

ROSCI0353 
Pestera-
Deleni   
L 
a distanță de 
minim 17,6 
km de situl 
ROSCI0412 
Ivrinezu   
 
La distanță de 
minim 16,7  
km de situl 
ROSPA0001 
Aliman - 
Adamclisi  
 
La distanță de 
minim 25 km 
de 
ROSPA0057 
Lacul 
Siutghiol 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

pana la partea superioara a turnului 
radarului, instalarea impamantarii 
și a paratraznetului 

• umplerea, nivelarea și curatarea 
terenului 

• Amplasare temporara (pe o perioada 
de cca 2 luni) a containerelor cu 
echipamentele ce urmeaza sa fie 
instalate: 3 containere S=30mx40m 

• Instalarea sistemului de radar, a 
radomului și  a antenei în  varful 
turnului radar  

• Indepartarea instalatiilor temporare și 
curatarea amplasamentului,  
transportul deseurilor din constructii. 

LUCRARILE NECESITA ORGANIZARE 
DE SANTIER 
• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 

rabatare); 
• Montare stalp nou în  amplasamentele 

existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Tulcea Tulcea 45.1909      
28.8258 
 

Judeţ Tulcea, 
Tulcea, Str. 
Prislav, nr. 163,  
 

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
2.140 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 35 
mp 
 

OB 2 -  Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Distanța până 
la sit 
ROSCI0065 
este de 8 m 
Distanța până 
la sit   
ROSPA0031 
este de 8 m. 

Corugea 44.7347 
28.3438 

Judeţ Tulcea, sat 
Corugea, Com. 
Casimcea,  

Platforma  
meteorologica 
existenta 
teren: 
suprafaţa = 
5.276,08 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
128,20 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Jurilovca 44.7665 
28.8782 

Judeţ Tulcea, 
Com. Jurilovca, 
Str. 6 Martie, 
nr.59 

Platforma  
meteorologica 
existenta 
teren: 
suprafaţa = 
3.189 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 89 
mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

Distanța până 
la cel mai 
apropriat sit 
ROSPA0031 
este de 1,6 m 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Gorgova 45.1757 
29.1512 

Judeţ Tulcea, 
Com. Maliuc, sat 
Gorgova 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Se suprapune 
cu limitele 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0065 
ROSPA0031 

Gura 
Portiței 

44.6903 
29.0008 

Judeţ Tulcea, 
Com. Jurilovca 

teren: 
suprafaţa = 
3.025 mp, 
clădire P+E+M: 
suprafaţa 
construită = 
105 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Se suprapune 
cu limitele 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0065 
ROSPA0031 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Mahmudia 45.0876 
29.0751 

Judeţ Tulcea, 
Com. Mahmudia, 
Str.Castelului, 
nr.3 

teren: 
suprafaţa = 
1.236 mp, 
clădire P, 
suprafaţa 
construită = 
137 mp 
 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

Se suprapune 
cu limitele  
ROSCI0065 
ROSPA0009 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Sfantu 
Gheorghe 

44.8982 
29.6009 

Judeţ Tulcea, 
Com. Sfântu 
Gheorghe 

teren: 
suprafaţa = SM 
existenta 4.154 
mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
129,30 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Se suprapune 
cu limitele 
ROSCI0065 
ROSPA0031 

Sulina 45.149 
29.7607 

Judeţ Tulcea, 
Sulina, Digul 
antropic dintre 
Dunăre şi Marea 
Neagră 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

Se suprapune 
cu limita ariilor 
naturale 
protejate: 
ROSCI0065 
ROSPA0031 
 
Distanta până 
la sit 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească) 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta  

ROSCI0066 
este de 3 m 
Distanța până 
la sit 
ROSPA0076 
este de 3 m 

REGIUNEA MUNTENIA: ANM – Centrul Meteorologic Regional Muntenia 
Covasna Întorsura 

Buzăului 
45.6686 
26.0583 

Judeţ Covasna, 
Întorsura 
Buzăului, Str. 
Libertăţii nr. 4 

Teren: 
suprafaţa = 
1.500 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 65 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada  

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Buzău Buzău 45.133 
26.8533 

Judeţ Buzău, 
Buzău, Aleea 
Industriilor nr.1 

teren: 
suprafaţa = 
4.056 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
68,90 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 2 - Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
•  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Râmnicu 
Sărat 

45.391 
27.0401 

Judeţ Buzău, 
Râmnicu Sărat, 
Str. 8 Martie, nr. 
2A 

teren: 
suprafaţa = 
3.102 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
172 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească  

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Pătârlagel
e 

45.3249 
26.3711 

Judeţ Buzău, 
com. Pănătău, 
Sat. Sibiciu de 
Jos, nr.1 

teren: 
suprafaţa = 
1.642 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 85 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească  
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Distanța până 
la sit 
ROSCI0103 
este de  3 m 
Distanța până 
la sit 
ROSPA0160 
este de 3 m 

Bisoca 45.5492 
26.7119 

Judeţ Buzău, 
Com. Bisoca, Nr. 
2,  

teren: 
suprafaţa = 872 
mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 65 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 

Nu se 
suprapune cu  
limitele ariilor 
naturele 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Penteleu 45.603 
26.4114 

Judeţ Buzău, 
Com. Gura 
Teghii 

teren: 
suprafaţa = 
1.468 mp, 
clădire P+1: 
suprafaţa 
construită = 
195 mp 
teren: 
suprafaţa = 
1.468 mp, 
clădire P+1: 
suprafaţa 
construită = 
195 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Se suprapune 
cu limitele 
ROSCI0190 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ialomița Urziceni 44.722 
26.6588 

Judeţ Ialomiţa, 
Urziceni, Str. 
Vânători, nr. 2 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

teren: 
suprafaţa = 681 
mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Călărași Oltenita 
 

44.0749 
26.637 

Judeţ Călăraşi, 
Oltenița Str. 
Portului nr. 30 

teren: 
suprafaţă = 488 
mp, clădire 
P+pod: 
suprafaţă 
construită = 56 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

  Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Prahova Ploiești 44.956 
25.989  
 
 

Judeţ Prahova, 
Ploieşti, Str. 
Laboratorului, 
nr.3A 

teren: 
suprafaţa = 
4.865 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
179 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Câmpina 45.144 
25.735 

Judeţ Prahova, 
Câmpina, Str. I. 
H. Rădulescu, nr. 
89 

teren: 
suprafaţa = 817 
mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
111 mp 
 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Sinaia 
1500 

45.3552 
25.5157 

Judeţ Prahova, 
Cota 1500, 
Cabana Valea cu 
Brazi 

teren: 
suprafaţa = 291 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Se suprapune 
cu limitele  
sitului  
ROSCI0013 

Varful 
Omu  

45.4461 
25.4582 

Judeţ Prahova, 
Vârfu Omu 

teren: 
suprafaţa = 376 
mp, clădire 
P+1+2 partial: 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 

Se suprapune 
cu limitele  
sitului  
ROSCI0013 



 
 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

121 
 
 

Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

suprafaţa 
construită = 
172,88 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate. 

electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente. 

Brașov Predeal 45.5066 
25.5851 

Judeţ Braşov, 
Predeal, Bd. 
Libertăţii, nr. 36 

teren: 
suprafaţa = 
2.472 mp, 
clădire 
S+P+1+M: 
suprafaţa 
construită = 
396 mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIE 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Fundata 45.4317 
25.2731 

Judeţ Braşov, 
Fundata, Vârful 
Băcârcea 

teren: 
suprafaţa = 
8.482 mp, 
clădire 
P+mansardă: 
suprafaţa 
construită = 86 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 2 - Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
•  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente. 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitle ariilor 
naturale 
protejate 

Iflov București-
Afumați 

44.5003 
26.2144 

Judeţ Ilfov, Com. 
Afumaţi, 
Şoseaua 
Bucureşti – 
Urziceni, nr. 

teren: 
suprafaţa = 
36.643,4 mp, 
clădire P+turn: 
suprafaţa 
construită = 
221,86 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 

 • Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente. 

La distanță de 
minim  4,5 km 
de situl 
ROSCI0308Lac
ul și Pădurea 
Cernica   
La distanță de 
minim  4,5 km 
de situl 
ROSPA0122 
Lacul și 
Pădurea 
Cernica   
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
 

Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

București București-
Băneasa 

44.5107 
26.0798 

Bucureşti, Şos. 
Bucureşti-
Ploieşti, nr.97, 
sector 1 

teren: 
suprafaţa = 
80.044 mp, 
clădire corp A 
P+etaj 1: 
suprafaţa 
construită = 
1.878 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 1 – Radar Doppler în 
bandă S, cu dublă 
polarizare 
Ob 3 – Comunicatii 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata    
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.5 – Ceilometru 
Ob 5 - Sistem receptie 
Satelit Meteo 
Ob 6 - Sistem 
(antena) de receptie 
Sateliti Copernicus 
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Ceilometrul va fi montat în locul 

adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
 
• Montare sistem (antenă )receptie satelit 

recepție – pentru antenele aferente Ob 5 
și Ob 6 

• Antena va fi instalată pe un 
postament din beton armat 

• Înălțimea  antenei va fi de 
aproximativ 10 m. Antena va fi 
conectată la utilitățile existente pe 
amplasament 

• Construirea platformei betonate de 
maxim 5x5 m 

• alimentare cu energie electrică  
(disponibil pe amplasament) 

• achiziţia și instalarea 
generatoarelor de rezervă pentru 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 7 - Centrul 
Agrometeorogic 
 

asigurarea energiei electrice 
necesare funcţionării sistemelor 
radar (în caz de pană la reţeaua 
de alimentare cu energie 
electrică) 

Lucrările de construcție pentru 
postamentul de beton armat constau 
în următoarele: 

• curatarea terenului pentru 
fundare de vegetatie și eventuale 
structuri;  

• decopertarea stratului vegetal de 
25 cm și stocarea temporara pe 
amplasament în  vederea 
refolosirii ulterioare 

• efectuarea săpăturii pentru  
fundatie 

• stocarea temporara a pamantului 
excavat în  vederea refolosirii 
ulterioare la umpluturi 

• asezarea și compactarea bazei de 
fundare formata din 20 cm de 
piatra poroasa și pietris (2-8 cm) 

• executarea cofrajelor,  turnarea 
betonului și  realizarea 
umpluturilor 

• umplerea, nivelarea și curatarea 
terenului 

• amplasare temporara (pe o 
perioada de cca 2 luni) a 
containerelor cu echipamentele ce 
urmeaza sa fie instalate: 1 
container S=30mx40m 

• amplasarea părților componente 
ale sistemului de recepție pe 
postament 

• Indepartarea instalatiilor 
temporare și curatarea 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

amplasamentului,  transportul 
deseurilor din constructii 

 
LUCRARILE NECESITA ORGANIZARE 
DE SANTIER 
• Construirea Centrului Regional 

Agrometeo 
• regim de inaltime: P+E+M; 
• suprafata construita la sol = cca 

600 mp; 
• suprafata desfasurata: 1.800 mp; 
• invelitoare: tip terasa circulabila 

sau din tabla Lindab, cu 
accesoriile aferente (parazapezi, 
jheaburi, burlane); 

• zona de organizare de santier se 
va incadra în  prevederile 
Ordinului Comun MMDD Nr. 
1415/06.11.2008 și MF Nr. 
3395/17.11.2008. 

• LUCRARILE NECESITA ORGANIZARE 
DE SANTIER 

 București 
- Filaret 

44.4123 
26.0798 

Bucureşti, Str. 
Cuţitul de Argint, 
nr. 5, sector 4 

teren: 
suprafaţa = 500 
mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 45 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Dâmboviț
a 

Târgoviște 44.9298 
25.4272 

Judeţ 
Dâmbovița, 
Târgovişte, 
Calea 
Câmpulung 

teren: 
suprafaţa = 200 
mp, clădire 
P+etaj partial: 
suprafaţa 
construită = 
152 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 – Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 – Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.7 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

• LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente. 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Titu 44.6531 
25.5808 

Judeţ 
Dâmbovița, Titu, 
Str. Teiului, nr. 
148 

Teren: 
suprafaţa = 
1.709 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 91 
mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

teren: 
suprafaţa = 
1.709 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 91 
mp 

specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Giurgiu Giurgiu 43.8754 
25.9343 

Judeţ Giurgiu, 
Giurgiu, Şos. 
Sloboziei, nr. 
195 

teren: 
suprafaţa = 
6.257 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
110 mp 
teren: 
suprafaţa = 
6.257 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
110 mp 
 

OB 2 - Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
•  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente. 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Argeș Pitești 44.8492 
24.8675 

Judeţ Argeş, 
Piteşti, Str. 
Nicolae Dobrin, 
nr. 39 

teren: 
suprafaţa = 
344 mp, clădire 
P: suprafaţa 
construită = 94 
mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

• LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente. 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Curtea de 
Argeș 

45.1791 
24.6713 

Judeţ Argeş, 
Curtea de Argeş, 
Str. Albeşti, nr. 
12 

teren: 
suprafaţa = 
2.081 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
68,50 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

fizice interioare 
existente. 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Câmpulun
g Muscel 

45.275 
25.0381 

Judeţ Argeş, 
Câmpulung, Str. 
Grui, nr. 42 

teren: 
suprafaţa = 
2.605 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 94 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente. 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Stolnici 44.563 
24.7913 

Judeţ Argeş, 
Stolnici 

suprafaţa = 
9.994 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
100,39 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Morărești 45.0166 
24.5717 

Judeţ Argeş, 
Morăreşti 

teren: 
suprafaţa = 525 
mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 95 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Roșiorii de 
Vede 

44.1074 
24.9802 

Judeţ 
Teleorman, 
Roşiorii de Vede 

teren: 
suprafaţa = 
1.144 mp, 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Str. Sf. Theodor, 
nr. 74 

clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
135 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

naturale 
protejate 

Teleorman Alexandri
a 

43.9781 
25.3544 

Judeţ 
Teleorman, 
Alexandria, Şos. 
Bucureşti nr.1 

teren: 
suprafaţa = 
10.115 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
100 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Roșiorii de 
Vede 

44.1074 
24.9802 

Judeţ 
Teleorman, 
Roşiorii de Vede, 
Str. Sf. Theodor, 
nr. 74 

teren: 
suprafaţa = 
1.144 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
135 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Zimnicea 43.6617 
25.3551 

Judeţ 
Teleorman, 
Zimnicea, Şos. 
Turnu Măgurele, 
nr. 2 

teren: 
suprafaţa = 
3.057 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
61,10 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Turnu 
Măgurele 

43.7603 
24.8799 

Judeţ 
Teleorman, 
Turnu Măgurele, 
Şos. Alexandriei, 
nr.12 

teren: 
suprafaţa = 
3.849 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
154,26 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 
 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

• LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Videle 
 

44.2831      
25.5386 
 

Judeţ 
Teleorman, 
Videle, Str. Gării, 
nr. 55 

teren: 
suprafaţa = 
2.280 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
143,82 m 
 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

REGIUNEA OLTENIA: ANM – Centrul Meteorologic Regional OLTENIA 
Dolj  Bechet 43.7899      

23.9456 
 

Judeţ Dolj, 
Bechet, Str. A. I. 
Cuza, nr. 7 

teren: 
suprafaţa = 
6.220 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
112 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

 Calafat  43.9852      
22.9473 
 

Judeţ Dolj, 
Calafat, Şos. 
Calafat-Poiana 
Mare 

teren: 
suprafaţa = 
3.626 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 77 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Inlocuirea tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Baileasti 44.0295      
23.3326 
 

Judeţ Dolj, 
Băilești, Str. 
Brâncoveni, nr. 9 

teren: 
suprafaţa = 
1.892 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 86 
mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• LUCRARILE NU NECESITA 

ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Craiova 44.3104      
23.8684 
 

Judeţ: Dolj, 
Craiova, 
Localitatea 
Cârcea, Aleea 1 
Calea București 
nr 13 

teren: 
suprafaţa = 800 
mp, clădire: 
suprafaţa 
construită =128 
mp 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 1 - 7 Radare Doppler 
în bandă S, cu dublă 
polarizare 
Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4. 4 – Traductor 
masurare strat zapada 
Ob 4.5 - Ceilometru 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

MONTARE RADAR  
• construcţia turnurilor radar, H=40-50 m, 

pe platforma betonata 
• alimentare cu energie electrică  (disponibil 

pe amplasament) 
• dezvoltarea și implementarea unui sistem 

centralizat de colectare, prelucrare și 
diseminare a datelor radar (soft…) 

• achiziţia și instalarea generatoarelor de 
rezervă pentru asigurarea energiei 
electrice necesare funcţionării sistemelor 
radar (în caz de pană la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică) 

• achiziţia și instalarea sistemelor de 
asigurare a climatizării. 

Lucrarile de constructie constau în  
urmatoarele: 

• curatarea terenului pentru fundare 
de vegetatie și eventuale structuri;  

• decopertarea stratului vegetal de 
25 cm și stocarea temporara pe 
amplasament în  vederea refolosirii 
ulterioare 

• efectuarea sapaturii pentru  
fundatie (10 x 10 m plus 2 m 
fiecare margine pentru spațiul de 

Organizare santier  
• Spațiu necesar 

organizare  
șantier = 200 mp 

• Spațiu necesar 
excavare și 
construire = 144 
mp 

 
• Introducerea de 

retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

La distanță de 
minim  7,5 km 
de situl 
ROSCI0045 
Coridorul Jiului   
La distanță de 
minim 7,5 km 
de situl 
ROSPA0023 
Confluența Jiu - 
Dunăre   
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

lucru); stocarea temporara a 
pamantului excavat în  vederea 
refolosirii ulterioare la umpluturi 

• asezarea și compactarea bazei de 
fundare formata din 20 cm de 
piatra poroasa și pietris (2-8 cm) 

• instalarea impamantarii și tijelor 
de protectie  impotriva fulgerelor în  
vecinatatea sapaturii 

• executarea cofrajelor,  turnarea 
betonului și a realizarea 
umpluturilor 

• ridicarea turnului consta în  
urmaroarele lucrari:  

o plantarea ancorelor și 
ridicarea structurii din 
oțel 

o constructia camerei radar 
de cca 20 mp aproape de 
centrul turnului 

o ridicarea cablurilor 
electrice și de 
comunicatie de la camera 
radarului pana la partea 
superioara a turnului 
radarului, instalarea 
impamantarii și a 
paratraznetului 

• umplerea, nivelarea și curatarea 
terenului 

• Amplasare temporara (pe o 
perioada de cca 2 luni) a 
containerelor cu echipamentele ce 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

•  
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

urmeaza sa fie instalate: 3 
containere S=30mx40m 

• Instalarea sistemului de radar și  a 
antenei în  varful turnului radar  

• Indepartarea instalatiilor 
temporare și curatarea 
amplasamentului,  transportul 
deseurilor din constructii. 

LUCRARILE NECESITA ORGANIZARE DE 
SANTIER 
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Ceilometrul va fi montat în locul 

adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 
 SRPV 

Craiova 
44.3104      
23.8684 
 

Judeţ: Dolj; 
Craiova; Str. 
Calea Bucureşti; 
nr.150 B 

teren: 
suprafaţa = 800 
mp, clădire: 
suprafaţa 

Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 

  Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

construită =128 
mp 

naturale 
protejate 

GORJ Apa 
Neagra 

44.9972      
22.8609 
 

Judeţ Gorj, Com. 
Padeș, Sat Apa 
Neagră 

teren: 
suprafaţa = 656 
mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
385,75 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

•  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Se suprapune 
cu limitele 
ROSCI0129 

Polovragi 45.1658      
23.8101 
 

Judeţ Gorj, Com. 
Polovragi, Nr. 
665 

teren: 
suprafaţa = 
2.339 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 2 - Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
• Montare sisteme detectare fulgere în  

platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 
 

Targu Jiu 45.04      
23.2599 
 

Judeţ Gorj, 
Târgu Jiu, Str. 
Meteor, nr. 23 

teren: 
suprafaţa = 
3.650 (lot 
1=2.590, lot 
2=1.060) mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
89,5 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

 
Târgu 
Logrești 

44.8784      
23.7102 
 

Judeţ Gorj, Com. 
Târgu Logrești, 
Nr. 132 

teren: 
suprafaţa = 
4.856 mp, 
clădire P+1: 
suprafaţa 
construită = 42 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească Ob 4.3 - 
Traductor vizibilitatate 
orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

HUNEDOAR
A 

Parâng 45.3877      
23.4646 

 
Judeţ 
Hunedoara, 
Petroşani, Vârfu 
Parâng,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
SM existenta  
teren: 
suprafaţa = 
1.203 mp, 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Se suprapune 
cu limitele 
ROSCI0188 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
101,15 mp 

specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

 Petrosani 45.4066      
23.3782 
 

Judeţ 
Hunedoara, 
Petroșani, Str. 
Independenţei, 
Nr.1, 

teren: 
suprafaţa = 
2.378 mp, 
clădire P: 
apartament în  
bloc, 2 camere 
suprafaţa 
construită = 
62,51 m 
Platforma 
meteorologica 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

MEHEDINTI  Bâcleș 44.4765      
23.1144 
 

Judeţ Mehedinţi, 
Com. Bâcleș 

teren: 
suprafaţa = 
9.970 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
80,22 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Drobeta 
Turnu 
Severin 

44.6268      
22.6274 

Judeţ Mehedinţi, 
Drobeta Turnu 
Severin,  Str. 
Aeroportului, nr. 
1 

teren: 
suprafaţa = 
2.970 mp, 
clădire P+etaj și 
anexe: 
suprafaţa 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 



 
 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

144 
 
 

Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
•  

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Olt Caracal 44.1003      
24.3587 
 

 
Judeţ Olt, 
Caracal, Str. 
General 
Magheru, nr. 95,  

teren: 
suprafaţa = 
3.402 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
54,74 mp  
Platforma  
meteorologica 
existenta 
 

OB 2 - Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
Ob 4 – Aparat portabil 
masurare umiditate  

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

•  
 Slatina 44.4424      

24.356 
 

Judeţ Olt, 
Slatina, Str. 
Streharet 

nr. 156, teren: 
suprafaţa = 683 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

VALCEA Drăgășani 44.6657      
24.2386 
 

Judeţ Vâlcea, 
Drăgășani, Str. 
Regele 
Ferdinand, nr. 
64 

 
teren: 
suprafaţa = 
2.712 mp, 
clădire 
subsol+P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
146 mp 
 
 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 



 
 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

146 
 
 

Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 
LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 

fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Horezu 45.2556      
23.9496 
 

Judeţ Vâlcea, 
Horezu - Vârful 
lui Roman, Bolca 
3, Lot 78 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.3 – Traductor 
masurare strat zapada 
 

Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 
•  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Ramnicu 
Valcea 

45.0891      
24.3643 
 

Judeţ Vâlcea, 
Râmnicu Vâlcea, 
Str. Ion 
Creangă, nr. 22 

teren: 
suprafaţa = 
2.728 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

construită = 
146 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.5 - Ceilometru 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 
 

infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Voineasa 45.4115      
23.9685 
 

Judeţ Vâlcea, 
Com. Voineasa, 
Str. Stupina,  

teren: 
suprafaţa = 664  
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

 Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 
• Inlocuirea 

tablourilor 
electrice în  

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.4 – Traductor 
masurare strat zapada 

LUCRARILE NU NECESITA 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 
 

platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 
 

REGIUNEA TRANSILVANIA NORD: ANM – Centrul Meteorologic Regional TRANSILVANIA NORD 
BISTRITA 
NASAUD 

Bistrita 47.1493      
24.5156 
 

Judeţ Bistriţa-
Năsăud, Bistriţa, 
Calea Moldovei, 
nr. 17 

teren: 
suprafaţa = 
10.000 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitatate orizontala 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

CLUJ Băișoara 46.5358      
23.3119 
 

Judeţ Cluj, Com. 
Muntele 
Băişoarei, Nr. 
311 

teren: 
suprafaţa = 
5.694 mp, 
clădire 
S+DS+P+E+M: 
suprafaţa 
construită = 
203 mp 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 
Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 Dej 47.1283      
23.9005 
 

Judeţ Cluj, Dej, 
Str. 1 Mai, nr. 
178 

teren platforma 
meteo: 
suprafaţa = 676 
mp, clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
108,47 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

 Huedin 46.8576      
23.0342 
 

Judeţ Cluj, 
Huedin, Str. 
Câmpului, nr. 6 

teren: 
suprafaţa = 
4.208 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 99 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

 SRPV Cluj 
Napoca 

46.7781      
23.573 
 

Judeţ: Cluj; 
Mun. Cluj - 
Napoca; Str. 
Vânătorului nr. 
17, comodat la 
ABA Someş 

Stație 
meteorologică 
existentă 

Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.5 - Ceilometru 

• Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate 
înregistratoare. Montarea acestuia se 
realizează pe una din platformele 
betonate existente (unul din cele patru 
picioare ale adapostului de aparate 
inregistratoare), prin prindere cu 
șuruburi.  

 

echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 
 Turda 46.5833      

23.7929 
 

Judeţ Cluj, 
Turda, Str. 
Agriculturii nr. 
34B 

clădire P: 
suprafaţa 
construită = 92 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

 Vlădeasa 
180 

46.7596      
22.7959 
 

Judeţ Cluj, Com. 
Săcuieu, Sat 
Rogojel 

teren: 
suprafaţa = 
4.200 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
142 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Se suprapune 
cu limita 
ROSPA0081 

MARAMUR
ES 

 Sighetul 
Marmației 

47.9395      
23.9061 
 

Judeţ 
Maramureș, 
Sighetu 
Marmaţiei, 
Str.Dragoş 
Vodă, nr.110 

teren: 
suprafaţa = 
1.234 mp, 
clădire S+P: 
suprafaţa 
construită = 
238 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 2 - Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare și 
rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare) 

• Montare statie meteorologica automata  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
• Montare sisteme detectare fulgere în  

platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor 
electrice în  
platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

•  
 Baia Mare 47.6603      

23.4729 
 

Judeţ 
Maramureș, 
Strada 66, nr. 7, 
în incinta 
Aeroportului 
Internațional 
Baia Mare 

Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

 Iezer 47.6028      
24.6507 
 

Judeţ 
Maramureș, 
Borşa 

teren: 
suprafaţa = 
2.660 mp, 
clădire S+P+E: 
suprafaţa 
construită = 
117 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

•  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Se suprapune 
cu limitele  
ROSCI0125, 
ROSPA0085 

 Ocna 
Sugatag 

47.7773      
23.9422 
 

Judeţ 
Maramureș, 
Ocna Şugatag, 
Str. George 
Coşbuc, nr. 16 

teren: 
suprafaţa = 
8.108 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
112 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice subterane 
existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile 
fizice interioare 
existente; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

 Targu 
Lapus 

47.4399      
23.8739 
 

Judeţ 
Maramureș, 
Târgu Lăpuş, 
Str. Stadionului, 
nr. 78/E 

teren: 
suprafaţa = 629 
mp, clădire P: 
baracă 
demontabilă din 
lemn suprafaţa 
construită = 
123 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4. 4 - Traductor 
Masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

SALAJ Zalau 47.1952      
23.0485 
 

Judeţ Salaj, 
Zalău, Str. 
Meteorologiei nr. 
16 

teren: 
suprafaţa = 
3.101 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 91 
mp 
Stație 
meteorologică 
existentă 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent). 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

•  
SATU 
MARE 

Satu Mare 47.7217      
22.889 
 

Judeţ Satu-
Mare, Satu-
Mare, Bl. Lucian 
Blaga, Aerofan 
Club, 

teren: 
suprafaţa = 
7.374 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
Corp 1 = 
124,46 mp; 
Corp 2 = 28,84 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
Ob 4.5 - Ceilometru   
Ob 4.6 – Aparat portabil 
masurare umiditate 
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

• Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere 
cu șuruburi.  
 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

 Supuru de 
Jos 

47.4554      
22.7854 
 

Judeţ Satu-
Mare, Supuru de 
Jos, Str. Garii 
Nr.84 Str, 
Dealului, nr. 13, 
p 

teren: 
suprafaţa = 
4.614 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
100,32 m 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
Masurare strat zapada 
 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent);  

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

 

comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
în  platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

REGIUNEA Transilvania SUD: ANM – Centrul Meteorologic Regional TRANSILVANIA SUD 
ALBA 
 

 Câmpeni 46.3642      
23.042 
 

Judeţ Alba, 
Câmpeni, 
Str.Horea nr.65 

teren: 
suprafaţa = 
1.140 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
230 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4  - Traductor 
masurare strat zapada  

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare); 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta) 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
în  platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 
 

 Roșia 
Montană 

46.3179      
23.1407 
 

 
Judeţ Alba, Roșia 
Montană,  

teren: 
suprafaţa = 
5.032 mp, 
clădire P+2 
etaje: suprafaţa 
construită = 
160 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

OB 2 - Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.1 - Atatie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada 

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
în  platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Alba Iulia 46.0642      
23.565 
 

 
Judeţ Alba, Alba-
Iulia, 
str.Lalelelor, 
nr.7,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 676 
mp 
 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

Sebes 
Alba 

45.963      
23.5334 

 
Judeţ Alba, 
Sebeş, DN7 

teren: 
suprafaţa = 
9.514 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
111 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   
Ob 4.5 – Ceilometru 
Ob 4.6 - Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

• Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

aparate inregistratoare), prin prindere 
cu șuruburi.  

BRAȘOV Brasov- 
Gimbav 

45.6961      
25.5277 
 

Judeţ Braşov, 
Braşov, 
Aerodrom 
Ghimbav, teren: 
suprafaţă = 676 
mp 

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţă = 
676 mp 
 
 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   
Ob 4.5 – Ceilometru 
Ob 4.6 - Aparat portabil 
masurare umiditate 

•Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

• Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere 
cu șuruburi.  

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

 Făgăraș 45.8365      
24.9368 
 

Judeţ Braşov, 
Făgăraș, 
Beclean-
Făgăraș,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
2.971,54 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
61,50 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automată  
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• Înlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
în  platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

COVASNA Baraolt 46.081      
25.5974 
 

Judeţ Covasna, 
Baraolt, Şos. 
Libertăţii, nr.26,  

teren: 
suprafaţa = 
1.727 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 86 
mp Platforma  
meteorologica 
existenta  
 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada  

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente;  

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 



 
 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

162 
 
 

Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
în  platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

 Lăcăuți 45.8242      
26.3771 
 

Judeţ Covasna, 
Comandău, Vf. 
Lăcăuţi,  

teren: 
suprafaţa = 
1.960 mp, 
clădire P+2 
etaje: suprafaţa 
construită = 
104 mp  
Platforma  
meteorologica 
existenta  
 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductor suplimentar pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Distanța până 
la cel mai 
apropriat sit 
ROSCI0208 
este de 21 m  
Distanța până 
la sit 
ROSPA0088 
este de 21 m. 

 Sfântul 
Gheorghe 

45.8718      
25.8037 
 

Judeţ Covasna, 
Sfântu 
Gheorghe, Str. 
Lunca Oltului, 
nr.41 

teren: 
suprafaţa = 676 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 

• Montare traductori suplimentari 
pe infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

•  

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   

electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existentă 

 Târgu 
Secuiesc 

45.9932      
26.1166 
 

Judeţ Covasna, 
Târgu Secuiesc, 
Str. Cernatului, 
nr.26 

teren: 
suprafaţa = 
2.947 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
104 mp  
Platforma  
meteorologica 
existenta  
 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata  
Ob 4 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
în  platforma 
meteorologica 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

HARGHITA  Toplița 46.9266      
25.3615 
 

Judeţ Harghita, 
Topliţa, 
Str.Avram 
Iancu, nr.9 

teren: 
suprafaţa = 
2.006 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
65,245 mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata   
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

 Bucin 46.6493      
25.2981 
 

Judeţ Harghita, 
Joseni, Pasul 
Bucin,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
13.653 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
145 mp 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 



 
 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

165 
 
 

Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   

infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 Joseni 46.706      
25.5141 
 

Judeţ Harghita, 
Joseni, Str. 
Budai, nr. 44 

teren: 
suprafaţa = 
7.902 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
102 mp  
Platforma  
meteorologica 
existenta  
 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automate    
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
• Inlocuirea 
tablourilor electrice pe 
platforma 
meteorologica; (cutie 
care se inlocuieste cu 
alta cutie) 
• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 
• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 
• Racordare la retea 

electrica interioara 
existenta 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

 Miercurea 
Ciuc 

46.3716      
25.7742 
 

Judeţ Harghita, 
Miercurea Ciuc, 
Str.Harghitei, 
nr.132,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
2.541 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 
• Introducerea de 
retele și echipamente 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

construită = 
121 mp 

prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   
Ob 4.6 - Aparat portabil 
masurare umiditate 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

 

de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 
• Inlocuirea 

tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 
 Odorheiul 

Secuiesc  
46.297      
25.2933 
 

Judeţ Harghita, 
Odorhei, Str. 
Văii, nr. 31 

teren: 
suprafaţa = 
6.558 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 99 
mp 
Platforma  
meteorologica 
existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata   
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
• Inlocuirea 
tablourilor electrice pe 
platforma 
meteorologica; (cutie 
care se inlocuieste cu 
alta cutie) 
• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 
• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 
MURES  Sărmașu 46.7478      

24.1614 
 

Judeţ Mureș, 
Sărmașu, 
Str.Câmpului, 
nr. 23,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
3.126 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 99 
mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   
Ob 4.6 - Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
• Inlocuirea 
tablourilor electrice pe 
platforma 
meteorologica; (cutie 
care se inlocuieste cu 
alta cutie) 
• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 
• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 
• Racordare la retea 

electrica interioara 
existenta 

 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 

Batoș 46.8864      
24.647 
 

Judeţ Mureș, 
Batoş, Nr. 304, 
teren: suprafaţa 
= 2.767 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 76 
mp 

teren: 
suprafaţa = 
2.767 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 76 
mp Platforma  
meteorologica 

OB 2 - Senzor detectie 
fulgere 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata  
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 

• Montare sisteme detectare fulgere în  
platforma meteorologica (pe 
infrastructura existenta) 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasamentele 
existente (pe platforma betonata 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada 

existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

 

•  Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Bobohalm
a-
Târnăveni 

47.0127      
27.584 
 

Judeţ: Mureş; 
Sat Bobohalma 

teren: 
suprafaţa = 
4.003 mp, 
clădire: 
suprafaţa 
construită = 
104 mp  
Platforma  
meteorologica 

OB 1 - 7 Radar Doppler 
în bandă S, cu dublă 
polarizare 
Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 
Ob 4.1 - Statie meteo 
automata  
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

MONTARE RADAR  
• construcţia turnurilor radar, H=40-50 m, 

pe platforma betonata 
• alimentare cu energie electrică  

(disponibil pe amplasament) 
• dezvoltarea și implementarea unui 

sistem centralizat de colectare, 
prelucrare și diseminare a datelor radar 
(soft…) 

• achiziţia și instalarea generatoarelor de 
rezervă pentru asigurarea energiei 
electrice necesare funcţionării sistemelor 
radar (în caz de pană la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică) 

• achiziţia și instalarea sistemelor de 
asigurare a climatizării. 

Lucrarile de constructie constau în  
urmatoarele: 

Organizare santier 
 
• Spațiu necesar 

organizare  șantier 
= 200 mp 

• Spațiu necesar 
excavare și 
construire = 144 mp 

 
• Introducerea de 

retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 

La distanță de 
minim 8,10 km 
ROSCI0384 
Râul Târnava 
Mică   
  
La distanță de 
minim 8,42 km 
ROSPA0041 
Eleșteiele Iernut 
- Cipău   
La distanță a de 
minim 11,15 
km ROSCI0187 
Pajiștile lui 
Suciu   
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada 

• curatarea terenului pentru fundare de 
vegetatie și eventuale structuri;  

• decopertarea stratului vegetal de 25 cm 
și stocarea temporara pe amplasament 
în  vederea refolosirii ulterioare 

• efectuarea sapaturii pentru  fundatie (10 
x 10 m plus 2 m fiecare margine pentru 
spațiul de lucru); stocarea temporara a 
pamantului excavat în  vederea 
refolosirii ulterioare la umpluturi 

• asezarea și compactarea bazei de 
fundare formata din 20 cm de piatra 
poroasa și pietris (2-8 cm) 

• instalarea impamantarii și tijelor de 
protectie  impotriva fulgerelor în  
vecinatatea sapaturii 

• executarea cofrajelor,  turnarea 
betonului și a realizarea umpluturilor 

• ridicarea turnului consta în  urmaroarele 
lucrari:  

• plantarea ancorelor și ridicarea structurii 
din oțel 

• constructia camerei radar de cca 20 mp 
aproape de centrul turnului 

• ridicarea cablurilor electrice și de 
comunicatie de la camera radarului pana 
la partea superioara a turnului radarului, 
instalarea impamantarii și a 
paratraznetului 

• umplerea, nivelarea și curatarea 
terenului 

• Amplasare temporara (pe o perioada de 
cca 2 luni) a containerelor cu 
echipamentele ce urmeaza sa fie 
instalate: 3 containere S=30mx40m 

comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

•Instalarea sistemului de radar și  a 
antenei în  varful turnului radar  
•Indepartarea instalatiilor temporare și 
curatarea amplasamentului,  transportul 
deseurilor din constructii. 
 
•Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 

• pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 
Targu 
Mures 

46.5336      
24.5354 
 

Judeţ Mureș, 
Târgu Mureș, 
Str. Libertăţii, 
nr. 120,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
1.064 mp, 
clădire P+etaj: 
suprafaţa 
construită = 
157 mp 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductor 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   
Ob 4.5 - Ceilometru  
Ob 4.6 - Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existent pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă; 

• Ceilometrul va fi montat în locul 
adăpostului de aparate înregistratoare. 
Montarea acestuia se realizează pe una 
din platformele betonate existente (unul 
din cele patru picioare ale adapostului de 
aparate inregistratoare), prin prindere 
cu șuruburi.  

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

SIBIU  Păltiniș 45.6574      
23.934 
 

Judeţ Sibiu, 
Păltiniș, 
Str.Molidului 

teren: 
suprafaţa = 
1.826 mp, 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
181 mp  
Platforma  
meteorologica 
existenta  
 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada  

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare); 

• Montare statie meteorologica automata  
• Montare traductori suplimentari pe 

infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

-pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 
• Introducerea de 
retele și echipamente 
de comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 
• Inlocuirea 

tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

naturale 
protejate 

Bâlea Lac 45.6042      
24.6163 
 

Judeţ Sibiu, 
Cârţișoara, 
Cabanu Paltinu, 
teren: suprafaţa 
= 600 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 107 
mp 

teren: 
suprafaţa = 
600 mp, clădire 
P: suprafaţa 
construită = 
107 mp  
Platforma  
meteorologica 
existenta  
 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata  
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubareMontare 
statie meteorologica automata  

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 

-pentru vizualizarea și determinarea 
genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 

Se suprapune 
cu limita sitului 
ROSCI0122 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 
 

Boița 45.6533      
24.2731 
 

Judeţ Sibiu, 
Tălmaciu, teren: 
suprafaţa = 
3.003 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
41,86 mp 

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
3.003 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
41,86 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata    
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubareMontare 
statie meteorologica automata  

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 

Se suprapune 
cu limita sitului 
ROSCI0304 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Dumbrăve
ni 

46.2282      
24.5932 
 

Judeţ Sibiu, Str. 
Cuza Vodă, nr. 
114,  

Platforma  
meteorologica 
existenta  
teren: 
suprafaţa = 
7.496 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 
93,32 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo 
automata   
Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 
Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   
Ob 4.6 - Aparat portabil 
masurare umiditate 

• Demontare stalp vechi (prin desurubare 
și rabatare); 

• Montare stalp nou în  amplasament 
existent (pe platforma betonata 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubare 
existenta,  prin rabatare de la orizontala 
în  pozitie verticala și insurubareMontare 
statie meteorologica automata  

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

• pentru măsurarea stratului de 
zăpadă. 

 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Inlocuirea 
tablourilor electrice 
pe platforma 
meteorologica; 
(cutie care se 
inlocuieste cu alta 
cutie) 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 

 Sibiu 45.7896      
24.093 
 

Judeţ Sibiu, 
Sibiu, Sos.Alba-
Iulia, nr. 73,  

teren: 
suprafaţa = 
2.132 mp, 
clădire P: 
suprafaţa 
construită = 18 
mp Platforma  
meteorologica 
existenta  
 

Ob 4.2 - Sistem pentru 
detectarea genului 
norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate, 
ce include sisteme video 
specifice domeniului 
meteorologic de 
recepție, analiza, 
prelucrare și transmitere 
de imagini, la un orizont 
de 360° spre bolta 
cerească 

• Montare traductori suplimentari pe 
infrastructura existenta pe platformele 
meteo: 
• pentru vizualizarea și determinarea 

genului norilor și a fenomenelor 
meteorologice asociate; 

• pentru vizibilitate orizontală și timp 
prezent); 

pentru măsurarea stratului de zăpadă. 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 
comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
subterane existente 

• Introducerea de 
retele și 
echipamente de 

Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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Județul Stații 
meteorol
ogice 

Localizare Situația 
existentă/folo
sință actuală 

Lucrări propuse Lucrări de instalare/montaj în  
platformele meteorologice 

Lucrări de 
infrastructură 
electrică și 
comunicații în  
platformele 
meteorologice 

Amplasarea în  
raport cu 
limite ariilor 
naturale 
protejate 

Coord. 
Stereo 

70 

Adresa 

Ob 4.3 - Traductori 
vizibilitate 
Ob 4.4 - Traductor 
masurare strat zapada   
Ob 4.6 - Aparat portabil 
masurare umiditate 

comunicatii 
electronice în  
infrastructurile fizice 
interioare existente; 

• Racordare la retea 
electrica interioara 
existenta 
 

 SRPV 
Sibiu 

45.787 
24.147 

Judeţ: Sibiu; 
Mun. Sibiu; Str. 
Someşului; nr. 
49, comodat la 
ABA Olt 

 Ob 3 – Echipamente 
comunicatii 
 

  Nu se 
suprapune cu 
limitele ariilor 
naturale 
protejate 
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În tabelul 9 se prezintă localizarea obiectivelor de investiții care  implică lucrări de construcție, vecinătățile și folosința terenului: 

Tabel -9 – Date privind amplasarea investițiilor care necesită lucrări de construcție 

Denumire 
investiție Localizare 

Suprafaț
ă 

ocupată 
(mp) 

Vecinătăți  Folosința actuală a 
terenului Regimul juridic Foto amplasament 

CRM Moldova 
 
Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „s” Ciurea 

Com. Ciurea 
Judeţ Iaşi,  
 
Noul radar va fi 
situat în  partea 
sud-vest a 
proprietății și  va 
fi retras 
aproximativ 10 
m de la limita de 
proprietate din 
partea de sud, 
aproximativ 20 
m de la limita 
proprietății din 
partea de est, 
aproximativ 53 
de m de la limita 
de nord și 
apropiat de 
limita de vest a 
proprietății 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 • În partea de 
NORD: Romsilva; 

• În partea de EST: 
drum de acces; 

• În partea de SUD: 
Romsilva; 

• În partea de 
VEST: Romsilva 

 

Folosința actuală a terenului 
este curți construcții. 
Terenul se afla din punct de 
vedere urbanistic în  zona S 
– zona cu destinație specială 

Terenul este 
domeniul public al 
Statului Român prin 
Administrația 
Națională de 
Meteorologie. 
 

 
 
 

CRM Dobrogea 
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Denumire 
investiție Localizare 

Suprafaț
ă 

ocupată 
(mp) 

Vecinătăți  Folosința actuală a 
terenului Regimul juridic Foto amplasament 

Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT 
MEDGIDIA 

Loc. Medgidia 
Jud. Constanța 
Drumul 7 
Noiembrie, nr. 
7,  
 
Noul radar va fi 
situat în  partea 
de nord-vest a 
proprietății și  va 
fi retras 
aproximativ 5 m 
de la limita de 
proprietate din 
partea de nord și 
aproximativ 5 m 
de la limita de 
proprietate din 
vest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 • În partea de 
NORD: S.C. 
FRUVIMED S.A.; 

• În partea de EST: 
S.C. FRUVIMED 
S.A.; 

• În partea de SUD: 
Str. 7 Noiembrie; 

• În partea de 
VEST: S.C. 
FRUVIMED S.A. 

 

Folosința actuala a terenului 
este curți construcții. 

Terenul este 
amplasat în  
intravilanul 
municipiului Medgidia 
cu acces din strada 
Potgoriilor, județul 
Constanța. 
 

 

CRM ransilvania Sud 
Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT 
BOBOHALMA-
TÂRNAVENI 

Sat Bobohalma  
judeţ: Mureş; 
 
Noul radar va fi 
situat în  partea 
de nord-vest a 
proprietății și  va 
fi retras 
aproximativ 1 m 
de la limita de 
proprietate din 
partea de vest, 
aproximativ 10 
m de la limita de 
proprietate din 
nord și 
aproximativ 23 
de m de la limita 
de proprietate 
din sud.  

 
 
 
 
 
 
 

100 • În partea de 
NORD: 
proprietate 
privată; 

• În partea de EST: 
proprietate 
privată; 

• În partea de SUD: 
drum de 
exploatare; 

• În partea de 
VEST: proprietate 
privată 

Folosința actuală este curți 
construcții, construcții 
industriale și edilitare. 

Terenul este 
amplasat în  
extravilanul localității 
Târnăveni. Terenul 
este proprietatea 
Statului Român, cu 
drept de administrare 
în favoarea ANM 
București prin Centrul 
Meteorologic 
Regional Transilvania 
Sud Sibiu. 
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Denumire 
investiție Localizare 

Suprafaț
ă 

ocupată 
(mp) 

Vecinătăți  Folosința actuală a 
terenului Regimul juridic Foto amplasament 

CRM Banat Crișana 
Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT 
Timișoara 
 

Municipiul 
Timişoara  
Judeţul Timiş  
Str. Gheorghe 
Adam; Nr. 15 A 
 
 
Noul radar va fi 
situat în  partea 
de nord-vest a 
proprietății și  va 
fi retras 
aproximativ 7 m 
de la limita de 
proprietate din 
partea de nord, 
respectiv 
aproximativ 4 m 
de la limita de 
proprietate din 
vest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 • În partea de 
NORD: Strada 
Gheorghe Aman; 

• În partea de EST: 
SGA Timiș; 

• În partea de SUD: 
SGA Timiș; 

• În partea de 
VEST: SGA Timiș. 

Folosinta actuala a terenului 
este curti - constructii 
 

Terenul se afla în  
proprietatea Statului 
Român, în 
administrarea 
Administrației 
Naționala de 
Meteorologie 
București  
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Denumire 
investiție Localizare 

Suprafaț
ă 

ocupată 
(mp) 

Vecinătăți  Folosința actuală a 
terenului Regimul juridic Foto amplasament 

 

Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „s” – 
Oradea -Dealul 
Vantului 

Loc. Oradea 
Jud. Bihor 
În incinta Stației 
Meteorologice 
Oradea 
 
Noul radar va fi 
situat în  partea 
de nord-vest a 
proprietății 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 • În partea de 
NORD: 
ROMSILVA; 

• În partea de EST: 
ROMSILVA; 

• În partea de SUD: 
ROMSILVA; 

• În partea de 
VEST: Drum de 
exploatare. 

Folosința actuală este teren 
cu construcții industriale și 
edilitare. 
Destinația propusă prin PUG 
nou – TDA – terenuri cu 
destinație agricolă, pășuni, 
fănețe situate în extravilan 
 

Terenul este 
domeniul public al 
Statului Român în 
administrarea ANM. 
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Denumire 
investiție Localizare 

Suprafaț
ă 

ocupată 
(mp) 

Vecinătăți  Folosința actuală a 
terenului Regimul juridic Foto amplasament 

 
 
 
 

CRM Oltenia 
Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „s” -
amplasament 
Carcea 

Loc. Carcea, 
Judeţul Dolj,  
Aleea Calea 
Bucureşti, nr. 
13 
În incinta Stației 
Meteorologice 
Craiova 
 
Noul radar va fi 
situat la 
aproximativ 12 
m de limita de 
proprietate din 
est, la 
aproximativ 25 
m fata de limita 
de proprietate 
din nord, la 
aproximativ 30m 
fata de limita de 
proprietate din 
sud și la limita 
de proprietate, 
în  partea de 
vest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 • În partea de 
NORD: drum de 
acces; 

• În partea de EST: 
drum de acces; 

• În partea de SUD: 
drum de acces; 

• În partea de 
VEST: proprietăți 
private. 
 

Folosința actuală a terenului 
conform extrasului de carte 
funciara este: curți-
construcții. 
Destinația conform PUG 
aprobat – teren cu destinație 
specială 

Terenul se afla 
amplasat în  
intravilanul localității 
Cârcea și aparține 
domeniului public al 
statului, fiind sub 
administrarea 
Administrației 
Naționale de 
Meteorologie RA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRM Muntenia 

Obiectiv 1: 
Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „s”-
amplasament 
Băneasa 

București 
Sector 1 
 Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti nr.97,  
 
În incinta CRM 
Muntenia Stației 
Meteorologice 
Băneasa 
 
 
Noul radar va fi 
situat în  partea 
de nord-vest a 
proprietății și  va 
fi retras 
aproximativ 20 
m de la limita de 
proprietate din 
partea de nord, 
respectiv 
aproximativ 20 
m de la limita de 
proprietate din 
vest 

 

100 • În partea de 
NORD: Strada 
Jandarmeriei; 

• În partea de EST: 
DN1; 

• În partea de SUD: 
Ferma sericicolă; 

• În partea de 
VEST: proprietăți 
private. 

•  

Folosința actuală a terenului 
conform extrasului de carte 
funciara este: curți-
construcții. 

Prezenta investiție 
aflat în  intravilan. 
Terenul se afla în  
proprietatea 
STATULUI ROMÂN, 
fiind sub 
administrarea 
Administrației 
Naționale de 
Meteorologie RA. 
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Denumire 
investiție Localizare 

Suprafaț
ă 

ocupată 
(mp) 

Vecinătăți  Folosința actuală a 
terenului Regimul juridic Foto amplasament 

Obiectiv 5: 
Sistem de 
recepție, 
prelucrare, 
vizualizare, 
arhivare și 
diseminare a 
datelor de la 
sateliții 
meteorologici și 
de supraveghere 
a atmosferei (1 
antenă satelit, ce 
va fi instalată pe 
platformă 
betonată 
construită prin 
proiect) 

 
Obiectiv 6: 
Sistem de 
recepție, 
prelucrare, 
arhivare și 
diseminare a 
datelor de la 
sateliții 
Copernicus 
Sentinel-1, 
Sentinel-2, 
Sentinel-3 și 
Sentinel-5P de 
tip capabil să 
asigure 
înregistrări ale 
zonelor afectate 
de dezastre sau 
situații de criză 
pe teritoriul 
national (1 
antenă satelit, ce 
va fi instalată pe 
platformă 
betonată 
construită prin 
proiect) 

 

București 
Sector 1 
Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti nr.97, 
 
În incinta Stației 
Meteorologice 
București 
 
Noile antene vor 
fi situate în 
partea sud-est a 
proprietății și vor 
fi 
retraseaproximat
iv 20 m față de 
limita de 
proprietate din 
est și 
aproximativ 65m 
față de limita din 
sud. 

100 • În partea de 
NORD: Strada 
Jandarmeriei; 

• În partea de EST: 
DN1; 

• În partea de SUD: 
Ferma sericicolă; 

• În partea de 
VEST: proprietăți 
private. 

 

Folosința actuală a terenului 
este: curți-construcții. 

Terenul se afla 
amplasat în  
intravilanul localității 
și aparține 
domeniului public al 
statului STATULUI 
ROMÂN, fiind sub 
administrarea 
Administrației 
Naționale de 
Meteorologie RA. 

 

Obiectiv 7: 
Înființarea 
Centrului 
Agrometeorologi
c pentru 
Regiunea VI-
Europa din 
cadrul 
Organizației 
Meteorologice 
Mondiale (OMM) 
- include 
Construcția 

București 
Sector 1 
 Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti nr.97, 
 
 
 
Clădirea 
Centrului 
Agrometeorologi
c va fi amplasată 
în partea de 

600 • În partea de 
NORD: Strada 
Jandarmeriei; 

• În partea de EST: 
DN1; 

• În partea de SUD: 
Ferma sericicolă; 

• În partea de 
VEST: proprietăți 
private. 

•  

Folosința actuală a terenului 
conform extrasului de carte 
funciara este: curți-
construcții. 

Terenul se afla 
amplasat în  
intravilanul localității 
și aparține 
domeniului public al 
statului STATULUI 
ROMÂN, fiind sub 
administrarea 
Administrației 
Naționale de 
Meteorologie RA. 
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Denumire 
investiție Localizare 

Suprafaț
ă 

ocupată 
(mp) 

Vecinătăți  Folosința actuală a 
terenului Regimul juridic Foto amplasament 

clădirii Centrului 
Agrometeorologi
c pentru 
Regiunea VI- 
Europa din 
cadrul OMM și 
echipamente  
pentru dotarea 
IT data center 
pentru Centrul 
Agrometeorologi
c European. 
 

nord-est a 
proprietății și va 
retrasă 
aproximativ 30 
m față de limita 
de proprietate 
din partea de 
nord și 
aproximativ 53 
m față de limita 
de proprietate 
din est. 
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Din punct de vedere hidrografic investițiile care necesită lucrări de construcție se află în Bazinul Hidrografic (BH) Prut-Bârlad, BH Dobrogea Litoral, BH Argeș-Vedea, BH Banat, BH 
Crișurile. 
 

Tabel .-10 – Localizarea obiectivelor de investiții care necesită lucrări de construcție în raport cu cursurile de apă 

CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Moldova Obiectiv 1: 
Modernizarearețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDA „s” Ciurea 

Com. 
Ciurea 
Judeţ Iaşi,  

Bazinul 
Hidrografic 
Prut-Bârlad 

La o distanță de cca 0.37 
km față de Râul Dobrovăț 
(cod  XII 1.78.16.5) și la 
o distanță de cca 0,66 km 
de Râul Rediu (cod XII 
1.78.16.5.3) 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Dobrogea Obiectiv 1: 
Modernizarearețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT MEDGIDIA 

Loc. 
Medgidia 
Jud. 
Constanța 
Drumul 7 
Noiembrie, 
nr. 7,  

Bazinul 
Hidrografic 
Dobrogea 
Litoral 

La o distanță de cca 1 km 
față de canalul Dunăre – 
Marea Neagră 
La o distanță de cca 1.23 
km față de Râul Medgidia 
– cod XV.1.10b.4 
(Valea Vinului, Remus 
Opreanu) 
La o distanță de cca 2 km 
față de Lacul  Medgidia 
VII 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Transilvania 
Sud 

Obiectiv 1: 
Modernizarearețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT BOBOHALMA-
TÂRNAVENI 

Sat 
Bobohalma  
judeţ: 
Mureş; 

Bazinul 
Hidrografic 
Mureș 

La o distanță de cca 2.39 
km față de Râul Șeulia 
(Deag) – cod IV-1.73 
La o distanță de cca 2.86 
km față de Râul Cucerdea 
 
La o distanță de cca 1.73 
km față de Valea  
Bobohalma 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Banat 
Crișana 

Obiectiv 1: Modernizarea 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT Timișoara 

Municipiul 
Timişoara  
Judeţul 
Timiş  
Str. 
Gheorghe 
Adam; Nr. 
15 A 

Bazinul 
Hidrografic 
Banat 

La o distanță de cca 0.79 
km față de Râul Behla 
(cod cadastral V-1.20) 
La o distană de cca 1.10 
km față de Râul  Bega 
(cod V.1) 
La o distanță de cca 2.2 
km față de Lacul 
Ghironda 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Obiectiv 1: Modernizarea 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDA „s” – 
Oradea -Dealul Vantului 

Loc. Oradea 
Jud. Bihor 

Bazinul 
Hidrografic 
Crișurile 

La o distanță de cca 2.10 
km față de Râul Valea 
Comorilor (III-
1.44.33.25.1) 
La o distanță de cca 1.9 
km față de Lacul Paleu 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Oltenia Obiectiv 1: Modernizarea 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDA „s” -
amplasament Carcea 

Loc. 
Carcea, 
Judeţul 
Dolj,  
Aleea Calea 
Bucureşti, 
nr. 13 

Bazinul 
Hidrografic 
Jiu 

La o distanță de cca 2.3 
km față de Râul Vlașca 
(codVIII-1.175.2)  
La o distanță de cca 0.3 
km față de Valea Șarpelui 
(canalul Nord-Vest, 
necadastrat) 
La o distanță de cca 0.68 
km față de Lacul  Hanul 
Doctorului II 

 
 



 
 

 
 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

188 
 
 

CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Muntenia Obiectiv 1: Modernizarea 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDA „s”-
amplasament Băneasa 

București 
Sector 1 
 Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti 
nr.97,  

Bazinul 
Hidrografic 
Argeș Vedea 

La o distanță de cca 1.86 
km față de Râul Colentina 
(X.1.025.17) 
La o distanță de cca 2 km 
față de Râul  Valea Saulei 
La o distanță de cca 1.85 
km față de Lacul Băneasa 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Obiectiv 5: Sistem de recepție, 
prelucrare, vizualizare, 
arhivare și diseminare a 
datelor de la sateliții 
meteorologici și de 
supraveghere a atmosferei (1 
antenă satelit, ce va fi 
instalată pe platformă 
betonată construită prin 
proiect) 
 
Obiectiv 6: Sistem de recepție, 
prelucrare, arhivare și 
diseminare a datelor de la 
sateliții Copernicus Sentinel-1, 
Sentinel-2, Sentinel-3 și 
Sentinel-5P de tip capabil să 
asigure înregistrări ale zonelor 
afectate de dezastre sau 
situații de criză pe teritoriul 
national (1 antenă satelit, ce 
va fi instalată pe platformă 
betonată construită prin 
proiect) 

București 
Sector 1 
Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti 
nr.97, 

La o distanță de cca 1.78 
față de Râul Colentina 
(X.1.025.17) 
La o distanță de cca 
1.93față de Râul Valea 
Saulei 
La o distanță de cca 1.76 
km față de Lacul Băneasa 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 

Obiectiv 7: Înființarea 
Centrului Agrometeorologic 
pentru Regiunea VI-Europa din 
cadrul Organizației 
Meteorologice Mondiale (OMM) 
- include Construcția clădirii 
Centrului Agrometeorologic 
pentru Regiunea VI- Europa 
din cadrul OMM și 
echipamente  pentru dotarea 
IT data center pentru Centrul 
Agrometeorologic European. 

București 
Sector 1 
 Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti 
nr.9, 

La o distanță de cca 2.07 
km față de Râul 
Colentina(X.1.025.17) 
La o distanță de cca 1.91 
față de Râul Valea Saulei 
La o distanță de cca 2,1 
km față de Lacul  
Băneasa 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Bazin 
Hidrografic Cursuri de apă Harta hidrologica 
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Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare 

Proiectul nu cade sub incindența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu 

completările ulterioare. 

Lucrările de construcție propuse se află la distanță cuprinse între 11 km și 230 km de linia de 

frontieră. 

Tabel -11 Distanța față de granițe pentru obiectivele de investiții care necesită lucrări de 
construcție 

CRM Denumire investiție Localizarea investiției față de linia de 
frontieră 

Moldova Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „s” 
Ciurea 

La o distanță mai mare de 25 km de linia 
de frontier cu Republica Moldova 

Dobrogea Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „S”, 
PE AMPLASAMENT MEDGIDIA 

La o distanță mai mare de 50 km de linia de 
frontieră cu Bulgaria 

Transilvania Sud Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „S”, 
PE AMPLASAMENT BOBOHALMA-TÂRNAVENI 

La o distanță mai mare de 170 km de linia 
de froniteră cu Ucraina 
 
La o distanță mai mare de 230 km de linia 
de frontier cu Ungaria 

Banat Crișana Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „S”, 
PE AMPLASAMENT Timișoara 

La o distanță  de cca 35 km de linia de 
frontieră cu Serbia 

Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN RADAR METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „s” – 
Oradea -Dealul Vantului 

La o distanță de cca 11,7 km de linia de 
frontieră cu Ungaria 

Oltenia Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN RADAR METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „s” -
amplasament Carcea 

La o distanță de cca 80 km de linia de 
frontieră cu Bulgaria 

Muntenia Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „s”-
amplasament Băneasa 

La o distanță de cca 60 km de linia de 
frontieră cu Bulgaria 

Obiectiv 5: Sistem de recepție, prelucrare, 
vizualizare, arhivare și diseminare a 
datelor de la sateliții meteorologici și de 
supraveghere a atmosferei (1 antenă 
satelit, ce va fi instalată pe platformă 
betonată construită prin proiect) 
Obiectiv 7: Înființarea Centrului 
Agrometeorologic pentru Regiunea VI-
Europa din cadrul Organizației 
Meteorologice Mondiale (OMM) - include 
Construcția clădirii Centrului 
Agrometeorologic pentru Regiunea VI- 
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Europa din cadrul OMM și echipamente  
pentru dotarea IT data center pentru 
Centrul Agrometeorologic European. 

Obiectiv 6: Sistem de recepție, prelucrare, 
arhivare și diseminare a datelor de la 
sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, 
Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să 
asigure înregistrări ale zonelor afectate 
de dezastre sau situații de criză pe 
teritoriul national (1 antenă satelit, ce va 
fi instalată pe platformă betonată 
construită prin proiect) 

La o distanță mai mare de 50 km de linia 
de frontieră cu Bulgaria 
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Localizarea proiectului în  raport cu arealele sensibile 

În tabelul următor se prezintă informații privind amplasarea  investitiilor propuse prin acest proiect 

în raport cu Siturile Natura 2000. Relevante pentru evaluare sunt investițiile care necesită lucrări de 

construcție și care fac obiectul obținerii unei autorizații de construire.  

Investițiile propuse în cadrul Obiectivului 4 includ lucrari de montare/demontare respectiv înlocuire 

echipamentelor și racordarea la circuitul de alimentare cu energie electrică prin utilizarea 

branșamentului existent. Structurile metalice ale echipamentelor și stâlpii de susținere a acestora 

vor inlocui infrastructura existență folosind aceelași platforme betonate existente.  

Tabel -12 – Amplasarea obiectivelor de investitii (cele care necesită lucrări de construcție)  față de 
limitele siturilor Natura 2000 

  



 
 

 
 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

195 
 
 

CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Amplasarea investițiilor propuse în raport cu limitele  siturile natura 2000 

Moldova Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „s” Ciurea 

Com. Ciurea 
Judeţ Iaşi, 

RADARUL VA FI AM 
AMPLASAMENTUL ÎN  
INCINTA STATIEI 
METEOROLOGICE 
EXISTENTE ȘI VA 
OCUPA DEFINITIV O 
SUPRAFAȚA OCUPATĂ  
S=100MP. ACEASTĂ 
STAȚIE SE AFLĂ ÎN 
LIMITA SITUL 
ROSCI0135 PĂDUREA 
BÂRNOVA – 
REPEDEA. 
 
AMPLASAMENTUL 
STAȚIEI 
METEOROLOGICE SE 
AFLĂ LA RADARUL SE 
AFLA LA O DISTANȚĂ 
DE CCA 48  M DE  
LIMITA SITULUI 
ROSPA0092 PĂDUREA 
BÂRNOVA 
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Dobrogea Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT 
MEDGIDIA 

Loc. 
Medgidia 
Jud. 
Constanța 
Drumul 7 
Noiembrie, 
nr. 7,  

LA DISTANȚĂ DE CCA  
12,95 KM DE SITUL 
ROSCI0083 
FÂNTÂNIȚA 
MURFATLAR   
LA DISTANȚĂ DE CCA  
7,51 KM DE SITUL 
ROSCI0353 
PESTERA-DELENI   
LA DISTANȚĂ DE CCA 
17,6 KM DE SITUL 
ROSCI0412 
IVRINEZU   
LA DISTANȚĂ DE CCA 
16,7  KM DE SITUL 
ROSPA0001 
ALIMAN - 
ADAMCLISI  
LA DISTANȚĂ DE CCA 
25 KM DE 
ROSPA0057 LACUL 
SIUTGHIOL 
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Transilvania 
Sud 

Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT 
BOBOHALMA-
TÂRNAVENI 

Sat 
Bobohalma  
judeţ: Mureş; 

la distanță de cca 8,10 
km ROSCI0384 
RÂUL TÂRNAVA 
MICĂ   
la distanță de cca 8,42 
km ROSPA0041 
ELEȘTEIELE IERNUT 
- CIPĂU   
la distanță a de cca 
11,15 km 
ROSCI0187 
PAJIȘTILE LUI 
SUCIU   
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Banat Crișana Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „S”, PE 
AMPLASAMENT 
Timișoara 

Municipiul 
Timişoara  
Judeţul Timiş  
Str. 
Gheorghe 
Adam; Nr. 15 
A 

la distanță de cca 10.6 
km de ROSPA0128 
LUNCA TIMIȘULUI   
la distanță de cca 10,6 
km de 
ROSCI0109LUNCA 
TIMIȘULUI   
la distanță de cca 
6,243 km de 
ROSCI0277 
BECICHERECU MIC   

 



 
 

 
 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 
 

199 
 
 

Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „s” – Oradea 
-Dealul Vantului 

Loc. Oradea 
Jud. Bihor 

la distanță de cca 3,5  
km ROSCI0267 
VALEA ROȘIE   
la distanță de cca 4,38 
km  de ROSCI0104 
LUNCA INFERIOARĂ 
A CRIȘULUI REPEDE   
la distanță de cca 6,26 
km de ROSCI0050 
CRIȘUL REPEDE 
AMONTE DE 
ORADEA   
la distanță de cca 6,64 
km de ROSCI0050 
CRIȘUL REPEDE 
AMONTE DE 
ORADEA   
la distanță de cca 7,62 
km de ROSCI0098 
LACUL PEȚEA   
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Oltenia Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „s” -
amplasament Carcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loc. Carcea, 
Judeţul Dolj,  
Aleea Calea 
Bucureşti, 
nr. 13 

la distanță de cca 7,5 
km de situl 
ROSCI0045 
CORIDORUL JIULUI   
la distanță de cca 7,5 
km de situl 
ROSPA0023 
CONFLUENȚA JIU - 
DUNĂRE  
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Muntenia Obiectiv 1: 
Modernizarea 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN 
RADAR 
METEOROLOgIC 
DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN 
BANDA „s”-
amplasament 
Băneasa 

București 
Sector 1 
 Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti 
nr.97,  

amplasamentul 
propus pentru 
amplasarea radarului, 
antenei și centrului 
agrometeorologic se 
află la o distanță de 
cca 15 km de situl 
ROSPA0122 LACUL 
și PĂDUREA 
CERNICA  ȘI situl 
ROSCI0308 LACUL 
ȘI PĂDUREA 
CERNICA   
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Obiectiv 5: Sistem 
de recepție, 
prelucrare, 
vizualizare, 
arhivare și 
diseminare a 
datelor de la 
sateliții 
meteorologici și de 
supraveghere a 
atmosferei (1 
antenă satelit, ce 
va fi instalată pe 
platformă betonată 
construită prin 
proiect) 
Obiectiv 6: Sistem 
de recepție, 
prelucrare, 
arhivare și 
diseminare a 
datelor de la 
sateliții Copernicus 
Sentinel-1, 
Sentinel-2, 
Sentinel-3 și 
Sentinel-5P de tip 
capabil să asigure 
înregistrări ale 
zonelor afectate de 
dezastre sau 
situații de criză pe 
teritoriul national 
(1 antenă satelit, 
ce va fi instalată pe 
platformă betonată 
construită prin 
proiect) 

București 
Sector 1 
Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti 
nr.97, 
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Obiectiv 7: 
Înființarea 
Centrului 
Agrometeorologic 
pentru Regiunea 
VI-Europa din 
cadrul Organizației 
Meteorologice 
Mondiale (OMM) - 
include Construcția 
clădirii Centrului 
Agrometeorologic 
pentru Regiunea 
VI- Europa din 
cadrul OMM și 
echipamente  
pentru dotarea IT 
data center pentru 
Centrul 
Agrometeorologic 
European. 

București 
Sector 1 
 Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti nr.9, 
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Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu 
modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 
43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone 
de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Tabel -13 Localizarea amplasamentului obiectivelor de investiții care necesită lucrări de construcție în raport 
cu patrimoniul cultural 

CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Localizarea amplasamentului în raport cu 
patrimoniul cultural 

Moldova Obiectiv 1: Modernizare 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, 
DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA 
„s” Ciurea 

Com. Ciurea 
Judeţ Iaşi,  

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele 
istorice actualizată în anul 2015 sau mai puțin de 100 m 
față de imobile aflată pe această listă. 
 
Cel mai apropiat monument istoric denumit Aşezarea 
fortificată de la Poiana cu Cetate - La Cetate (IS-I-s-B-
03636) se afla la o distanta mai mare de 3,2 km de 
limita amplasamentului propus pentru radar. 

Dobrogea Obiectiv 1: Modernizare 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, 
DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA 
„S”, PE AMPLASAMENT 
MEDGIDIA 

Loc. 
Medgidia 
Jud. 
Constanța 
Drumul 7 
Noiembrie, 
nr. 7,  

 
Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele 
istorice actualizată în anul 2015 sau mai puțin de 100 m 
față de imobile aflată pe această listă. 
 
Cel mai apropiat sit arheologic se află la o distanță de 
cca. 630 m Cariera de piatra Medgidia  (cod RAN 
60856.06) - datare  din Epoca Medievală timpurie (sec 
X) 

Transilvania 
Sud 

Obiectiv 1: Modernizare 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, 
DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA 
„S”, PE AMPLASAMENT 
BOBOHALMA-TÂRNAVENI 

Sat 
Bobohalma  
judeţ: 
Mureş; 

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele 
istorice actualizată în anul 2015 sau mai puțin de 100 m 
față de imobile aflată pe această listă. 
 

Banat 
Crișana 

Obiectiv 1: Modernizare 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, 
DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA 
„S”, PE AMPLASAMENT 
Timișoara 

Municipiul 
Timişoara  
Judeţul 
Timiş  
Str. 
Gheorghe 
Adam; Nr. 
15 A 

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele 
istorice actualizată în anul 2015 sau mai puțin de 100 m 
față de imobile aflată pe această listă. 
 
Situl arheologic de la Timișoara - Pădurea Verde – 
categoria: locuire civila 

Obiectiv 1: Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, 
DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA 
„s” – Oradea -Dealul 
Vantului 

Loc. Oradea 
Jud. Bihor 

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele 
istorice actualizată în anul 2015 sau mai puțin de 100 m 
față de imobile aflată pe această listă. 
La o distanță mai mare de 900 m se află situl arheologic 
de la Oradea - Mănăstirea Paulină Sf. Fecioară de la 
Căpâlna (cod RAN 26573.18), categoria: asezare și 
biserica. Situl se află în marginea nord-vestică a 
cartierului Oncea, la nord de Calea Bihorului, lângă 
izvorul Csurgo.   

Oltenia Obiectiv 1: Modernizare 
rețelei de radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, 
DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA 
„s” -amplasament Carcea 

Loc. Carcea, 
Judeţul 
Dolj,  
Aleea Calea 
Bucureşti, 
nr. 13 

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele 
istorice actualizată în anul 2015 sau mai puțin de 100 m 
față de imobile aflată pe această listă. 
 
La o distanta mai mare de 350-500 m de limita 
amplasamentului  este înregistrată o descoperire izolată 
în Craiova - Hanul Doctorului  (od RAN 69919.32) 
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CRM Denumire investiție Localizare 
investiție 

Localizarea amplasamentului în raport cu 
patrimoniul cultural 

Muntenia Obiectiv 1: Modernizare 
rețelei de radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, 
DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA 
„s”-amplasament Băneasa 

București 
Sector 1 
 Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti 
nr.97,  

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele 
istorice actualizată în anul 2015 sau mai puțin de 100 m 
față de imobile aflată pe această listă. 
 
Cel mai apropiat Sit arheologic de la Bucureşti - Băneasa 
Lac  listat în lista monumentelor istorice(cod B-I-s-B-
17869) este localizat la o distanță mai mare de 2,2 km Obiectiv 5: Sistem de 

recepție, prelucrare, 
vizualizare, arhivare și 
diseminare a datelor de la 
sateliții meteorologici și 
de supraveghere a 
atmosferei (1 antenă 
satelit, ce va fi instalată 
pe platformă betonată 
construită prin proiect) 
Obiectiv 6: Sistem de 
recepție, prelucrare, 
arhivare și diseminare a 
datelor de la sateliții 
Copernicus Sentinel-1, 
Sentinel-2, Sentinel-3 și 
Sentinel-5P de tip capabil 
să asigure înregistrări ale 
zonelor afectate de 
dezastre sau situații de 
criză pe teritoriul national 
(1 antenă satelit, ce va fi 
instalată pe platformă 
betonată construită prin 
proiect) 
 

București 
Sector 1 
Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti 
nr.97, 

Obiectiv 7: Înființarea 
Centrului 
Agrometeorologic pentru 
Regiunea VI-Europa din 
cadrul Organizației 
Meteorologice Mondiale 
(OMM) - include 
Construcția clădirii 
Centrului 
Agrometeorologic pentru 
Regiunea VI- Europa din 
cadrul OMM și 
echipamente  pentru 
dotarea IT data center 
pentru Centrul 
Agrometeorologic 
European. 

București 
Sector 1 
 Soseaua 
Bucureşti-
Ploiesti 
nr.9, 

   
 
 

Coordonatele STEREO 70 ale obiectivelor de investiții propuse prin acest proiect sunt prezentate în format 

shape file în anexa acestui Memoriu de Prezentare 
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Obiectivele de investiții propuse se vor amplasa pe terenurile aferente stațiilor/centrelor meteorologice 

existente aflate în proprietatea Statului Român și în administrarea ANM. Suprafaţa totală ocupată definitiv de 

proiect este de 1500 mp iar suprafața ocupată temporar de organizările de șantier este de 1600 mp. 
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V. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 

PROIECTULUI 

 

Având în vedere specificul obiectivelor de investiții și tipul activităților specifice, se estimează că un potențial 

impact asupra mediului ar putea fi generat de investițiile care necesită lucrări de construcții (obiectiv 1, 5, 6, 

7). 

 

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA 

POLUANȚILOR ÎN  MEDIU  

a) Protecția calității apelor 

 

Investițiile propuse prin acest proiect care necesită lucrări de construcție nu se află în imediata vecinătatea 

cursurilor de apă și nu necesită alimentare cu apă din subteran sau din corpurile de apă de suprafață. 

În perioada de operare a investițiilor propuse nu se generează ape uzate tehnologice.  

Alimentarea cu apă pentru obiectivul 7 se va realiza din rețeaua publică locală iar evacuarea apelor uzate 

menajare provenite de la grupurile sanitare se va realiza în rețeaua de canalizare a municipiului București 

 

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

Lucrările de instalarea și echipare a rețelelor de detecție a fulgerelor (obiectiv 2), modernizrea infrastructurii 

de comunicatii (obiectiv 3), extinderea retelei nationale de statii meteorologice (obiectiv 4) nu se inscriu în  

categoria lucrarilor generatoare de emisii de poluanti în  ape.  

In etapa de executie a lucrarilor propuse în  cadrul investiilor obiectivelor 1, 5, 6, 7 (care necesita lucrari de 

constructie) principalele sursele de poluare a apelor de suprafata și a celor subterane sunt urmatoarele: 

Tabel -14- Sursele de poluanși pentru ape 

Surse de emisii Poluanți generați Etapa 

Ape uzate menajare rezultate de la toaletele 
ecologice utilizate în organizarea de 
șantier/fronturile de lucru 
 
Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți 
vehiculele și utilajele implicate în realizarea 
lucrărilor 
 
Depozitarea necorespunzatoare a deșeurilor 
rezultate din activitatea de construcție. 
Manipularea sau depozitarea 
necorespunzătoare a materialelor utilizate 
pentru execuția lucrărilor (beton, pământ, 
agregate etc.), care pot ajunge în apele de 
suprafaţă prin antrenarea de către apele 
pluviale 
 

CCO-Cr, CBO5, Materii în  suspensie, NH3, 
Amoniu, Azotați, Azotiți, Posfați 
 
 
Produse petroliere 
 
 
 
 

Execuție/dezafectare 
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Surse de emisii Poluanți generați Etapa 

Lucrările de manevrare a solului, generatoare 
de particule de pământ ce pot ajunge în apele 
de suprafaţă. În cazul unor cantităţi mari de 
pulberi, acestea se pot acumula în cursurile de 
apă generând modificarea turbidităţii apei şi 
afectarea florei şi faunei acvatice 
Apele uzate menajere provenite de la Centru 
Agrometeorologic (obiectiv 7) 
 
Spălarea şi antrenarea de către precipitaţii a 
particulelor solide şi a altor compuşi solubili 
depuşi în zona parcărilor (cum este cazul 
obiectivului 7) sau a drumurilor de acces (la 
radare, la antene) . 
 
Scurgeri accidentale de carburanți de la 
grupurile electrogene utilizate pentru 
alimentarea cu energie a radarelor (obiectiv 1) 

CCO-Cr, CBO5, Materii în  suspensie, NH3, 
Amoniu, Azotați, Azotiți, Posfați 
 
Produse petroliere, metale grele 
 
 
 
 
 
Produse petroliere 

Operare 

 

Stațiile și instalațiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute 

În etapa de execuție a lucrărilor, ca urmare a activităților de șantier nu vor rezulta ape uzate tehnologice. 

Pe perioada de realizare a investiției nu se vor utiliza instalații de epurare sau pre epurare a apelor uzate, 

acest lucru nefiind necesar. 

Apele pluviale care spală platformele organizărilor de șantier potențial impurificate cu produse petroliere vor 

fi colectate și preparate în separatoare de produse petroliere înainte de evacuarea acestora. 

Vehiculele și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție nu se vor spăla și nu se vor repara pe 

amplasament, aceste activități desfășurându-se de către un agent economic autorizat. Betonul va fi adus de 

la furnizorii locali cu ajutorul aubetonierelor- în organizările de șantier nu se prevăd stații de prepararea a 

betonului. 

Carburanții necesari alimentării vehiculelor și utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de construcții nu vor 

fi stocați pe amplasat se vor asigura de la stațiile de distribuție locale autorizate. 

Dotările prevăzute în  scopul protecției calității apelor subterane și de suprafața, pentru perioada de execuție 

sunt următoarele: 

• platforme/spatii special amenajate pentru depozitarea materialelor de construcție și a deșeurilor 

rezultate în  aceasta etapă; 

• vehicule și echipamente de lucru curate, funcționale, verificate tehnic, fără probleme sau defecțiuni 

generatoare de scurgeri/pierderi de substanțe poluante (uleiuri, carburanți) sau de noxe atmosferice; 

• suprafețe și containere/recipiente conforme, fără fisuri/avarii/deficiente, din materiale adecvate și 

etichetate conform, special prevăzute pentru aprovizionarea cu substanțe considerate periculoase, 

astfel încât să se reducă riscul contaminării accidentale a apei subterane și de suprafață; 

• grupuri sanitare ecologice pentru organizările de șantier; 
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• suprafețe special amenajate pentru staționarea utilajelor, echipamentelor și vehiculelor utilizate în  

etapa de construcții montaj, în  cadrul organizărilor de șantier, la distante considerabile de cursurile 

de apă și de ariile protejate. 

Pentru obiectivele 1, 2, 3, 4, 5, 6 nu sunt necesare dotări specifice pentru protecția apelor în 

perioada de operare. În perioada de operare a echipamentelor instalate,  nu se vor genera ape 

uzate tehnologice sau menajere. 

Grupurile electrogene necesare alimentării cu energie electrică a raderilor (obiectiv 1) în perioada apariției 

unor avarii la Sistemul Național sunt montante în containere special amenajate și utilate. Rezervoarele de 

carburant sunt montate pe platforme impermeabilizate în interiorul containerului grupului electrogen și sunt 

prevăzute cu cuve de retenție. 

Pentru obiectivul 7, în  perioada de operare se prevăd următoarele: 

• separatoare de produse petroliere pentru zona parcării aferentă Centrului Agrometeorologic  

• rețele de colectare și evacuare a apelor menajere provenite de la Centru Agrometeorologic  

• pentru reducerea consumului de resurse, apa pluvială de pe acoperișul clădirii va fi colectată într-un 

bazin subteran și va fi utilizată pentru udarea spațiului verde în perioada lipsei precipitațiilor.  

 

b) Protecția aerului  

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri 

Lucrările de instalare și echipare a rețelelor de detecție a fulgerelor (obiectiv 2), modernizarea infrastructurii 

de comunicații (obiectiv 3), extinderea rețelei naționale de stații meteorologice (obiectiv 4) nu se înscriu în  

categoria lucrărilor generatoare de emisii de poluanți în  aer. 

În etapa de execuție a lucrărilor propuse în  cadrul investirilor obiectivelor 1, 5, 6, 7 (care necesită lucrări de 

constructive) principalele sursele de poluare a aerului sunt următoarele: 
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Tabel Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.-15 - Sursele de poluanți pentru aer 

Surse de emisii Poluanți generați Etapa  
Activitățile de manevrare a maselor de pământ (decopertări, excavări, umpluturi, 
nivelări, încărcare – descărcare, transport) pentru amenajarea amplasamentului 
 
Eroziunea eoliană de pe suprafețele de teren decopertate de stratul vegetal  
 
Depozitarea temporară a materialelor pulverulente (nisip, pământ) ce pot fi 
antrenate de vânt. 
 
Funcționarea vehiculelor care transportul materialelor necesare executării lucrărilor 
(surse rutiere mobile) 
 
Funcționarea echipamentelor/utilajelor (surse non-rutiere mobile) necesare 
executării lucrărilor de construcție. 
 
De asemenea, vor fi și particule  rezultate prin frecare și uzura (din calea de rulare, 
din pneuri). Atmosfera este spălata de ploi, astfel încât poluanții din aer sunt 
transferați în  ceilalți factori de mediu (apa de suprafața și subterana, sol etc). 
 
Activități de sudură/ tăiere a elementelor metalice și vopsire (surse staționare 
difuze) 

Emisii de particule în suspensie. 
 
 
Pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile 
 
 
Pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile 
 
 
Oxizi de azot (NOX), compuși organici volatili nonmetanici 
(COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), 
amoniac (NH3), dioxid de sulf (SO2), particule materiale 
(PM10 și PM2,5) 
Gaze cu efect de seră: CH4, CO2, N2O  
 
 
Pulberi în suspensie 
 
Particule în suspensie, NOx, CO și COV 

Execuție/dezafectare 

Funcționarea centralei termice pentru încălzirea spațiului centrului agrometeologic 
(obiectiv 7) – sursă staționară dirijată 
 
Funcționarea grupurile electrogene (transformatoare) pentru asigurarea alimentării 
cu energie electrica a sistemelor de radare, în caz de avarii la rețeaua națională de 
energie electrică) – (obiectiv 1) – sursă staționare dirijată. 
 

NO2, SO2, CO, pulberi 
Gaze cu efect de seră; CO2 
 
 
NO2, SO2, CO, pulberi 

Operare 
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Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă 

În perioada de execuție, sursele de poluare asociate activităților desfășurate sunt surse de suprafață, libere, 

deschise și au cu totul alte particularități decât sursele aferente unor activități industriale sau asemănătoare, 

nu se poate pune problema unor instalații de captare - epurare - evacuare în  atmosferă a aerului 

impurificat/gazelor reziduale. Funcționarea acestor surse va fi intermitența, în  funcție de programul de lucru 

și de graficul lucrărilor. După finalizarea lucrărilor de construcție, efectele surselor de poluare menționate nu 

se vor manifesta. 

Lucrările organizării de șantier vor fi corect concepute și executate, cu dotări moderne care să reducă emisia 

de noxe în  aer, apă și pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele 

de impact și favorizând o exploatare controlată și corectă. 

În  perioada  de  construcție  se  vor  respecta   prevederile  Legii  104/2011  privind  calitatea  aerului 

înconjurător referitor la obligația utilizatorilor de surse mobile de a asigura încadrarea în  limitele de emisie  

stabilite  pentru  fiecare  tip  specific  de  sursă,  precum  și  să  le  supună  inspecțiilor  tehnice conform 

prevederilor legislației în  vigoare. 

 

Se recomandă următoarele dotări pentru perioada de execuție: 

• amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor și deșeurilor; 

• utilaje , echipamente și mijloace de transport moderne, în  stare tehnică bună, fără emisii de noxe 

peste limitele  maxime admise;  

• utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât să nu existe pierderi 

de materiale, mai ales în  cazul celor cu o granulometrie fină; 

• utilizarea de betoane preparate în  stații specializate, pregătite pentru a fi puse direct în  lucru, 

evitându-se/reducându-se manevrarea de materiale de construcție pulverulente în  amplasamente; 

Pentru perioada de operare se recomandă următoarele dotări 

• coș pentru evacuarea gazelor arse provenite de la centrala termică prevăzută pentru Centrul 

Agrometeorologic (obiectiv 7) 

• grupurile electrogene (obiectiv 1) vor fi prevăzute cu trasee speciale prin capota containerului dedicat  

pentru evacuare aerului cald și a gazelor de eșapament  

 

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor  

Sursele de zgomot și de vibrații 

Principalele surse de zgomot în perioada de execuție și operare vor fi reprezentate de: 

Tabel -16 -  Sursele de zgomot și de vibrații 
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Surse de emisii Nivel de zgomot Etapa  
Activitățile de manevrare a maselor de pământ (decopertări, 
excavări, umpluturi, nivelări, incărcare – descărcare) pentru 
amenajarea amplasamentului 
 
Funcționarea vehiculelor care transportul materialelor 
necesare executării lucrărilor, deșeurile generate și utilajele 
necesare executării lucrărilor de construcție 
 
Activitățile de turnarea betonului și sudare componenete 
metalice 

Din maăurătorile efectuate pentru 
activități similare, nivelul zgomotului 
în  zona utilajelor la distanțe de 10 – 
15 m prezintă următoarele valori: 

• 60 -115 dB – zona de acțiune a 
mijloacelor auto (basculante 
etc.); 

• 70 - 85 dB – zona de acțiune a 
buldozerului; 

• 80 - 125 dB – zona de acțiune a 
ciocanului peneumatic și 
picamer; 

• 70 - 75 dB – zona de acțiune a 
încărcătorului frontal 

 

Execuție/dezafectare 

Funcționarea centralei termice pentru încălzirea spațiului 
centrului agrometeologic (obiectiv 7) – sursă punctiformă 
 
Funcționarea grupurile electrogene (transformatoare) pentru 
asigurarea alimentării cu energie a radarelor în perioada 
avarii la Sistemul Național – (obiectiv 1) – surse punctiformă. 
 
Funcționarea vehiculelor care asigură transportul 
personalului – surse liniare 

 Operare 

În perioada de execuție, sursele de zgomot vor avea caracter și durată temporară,  se manifestă local și 

intermitent. 

În perioada de operare, sursele de zgomot se manifestă local, ocazional și intermitent. Centrala termică va 

funcționa doar în perioada sezonului rece iar grupurile electrogene vor funcționa doar în  perioada inregistrării 

unor avarii la Sistemul Național de Energie Electrică.  

 

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

În timpul execuției lucrărilor, se vor avea în  vedere următoarele dotări de protecție împotriva zgomotului 

și vibrațiilor 

• pentru amplasamentele din vecinătatea zonelor rezidențiale sau a siturilor Natura 2000, vor fi 

prevăzute, unde este posibil, panouri fonoabsorbante mobile, de-a lungul fronturilor de lucru; 

• dotarea utilajelor și mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului și vibrațiilor 

(ex. amortizoare de zgomot și vibrații performante, tobe de eșapament eficiente etc.); 

• folosirea de utilaje și mijloace de transport cu puteri acustice similare celor admise conform 

prevederilor HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în  mediu produs de 

echipamente destinate utilizării în  exteriorul clădirilor; etapizarea lucrărilor, astfel încât sa se evite 

utilizarea unui număr mare de utilaje, simultan; 

Impactul resimțit de locuitorii zonelor afectate de lucrările proiectului va fi redus prin respectarea unui grafic 

de execuție și al unui orar strict al perioadelor de lucru și al orelor de liniște, impuse constructorului prin 

Normele de Lucru.  Zgomotul și vibrațiile produse pe timpul perioadei de execuție se vor încadra în  limitele 

normale cuprinse în  STAS 10009-2017.  
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Activitățile specifice organizării de șantier se vor încadra ca fiind locuri de muncă în  spațiu deschis, și se vor 

raporta la limitele admise conform prevederilor Normelor de Protecție a Muncii, care prevăd ca limita maximă 

admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică și psihosenzorială normală a atenției un nivel acustic 

echivalent continuu pe săptămâna de lucru de 90 dB. La această valoare se adaugă o corecție de 10 dB în  

cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale). 

 

Pentru etapa de operare, sursele principale de zgomot vor fi reprezentate de echipamentele în: grupurile 

electrogene utilizate pentru alimentarea cu energie electrică, centrala termică.  

Reducerea nivelului de zgomot se va realiza mai ales prin montarea acestor echipamente în  incinte închise. 

Grupurile electrogene vor fi prevăzute cu carcasă insonorizată acustic (carcasă din tablă de oțel căptușită cu 

material antifonic ignifug), asigurând o protecție împotriva intemperiilor și un nivel de zgomot redus. Nivelul 

de putere acustică garantat al grupului electrogen utilizat pentru producerea energiei electrice nu trebuie să 

depășească nivelul de putere acustică admisibilă prevăzut în Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele 

utilizate în exterior. 

 

Centrala termică va fi amplasată într-o cameră dedicată izolată fonic. 

Radarele (obiectivul 1), antenele satelit (obiectivele 5,6) și echipamentele achiziționate în cadrul obiectivului 

4 nu se constituie ca surse de zgomot.  

 
d) Protecția împotriva radiațiilor  

Sursele de radiații 

În perioada de execuție cât și în perioada de operare vor exista surse de radiații electromagnetice 

(echipamente electrice și electronice).  În perioada de execuție nivelul de radiații emis este însă unul foarte 

scăzut ce nu necesită adoptarea unor măsuri pentru protecția împotriva radiațiilor. 

În perioada de operare, principalele surse de radiații sunt radarele și antenele satelit. 

Radarele meteorologice cu caracteristicile cele mai potrivite pentru observarea și investigarea atmosferică 

transmit impulsuri electromagnetice în intervalul de frecvență de 3-10 GHz. Benzile de lungimi de unda cele 

mai folosite în  detecția radar a țintelor meteo fac parte din domeniul microundelor și pentru proiectul care 

face obiectul acestui memoriu de prezentare sunt: banda S cu lungimea de unda 10 cm și frecvența de 3 

GHz. 

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor 

Pentru evitarea interferențelor, filtrele de emisie și/sau recepție sunt instalate pe ghidul de unde acestea 

permit o atenuare suplimentară de semnal. 
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Radarul poate fi acționat să nu aibă emisii într-un anume sector unghiular (blocarea unghiului) astfel încât să 

nu se depășească nivelul de expunere reglementat. Funcția de acoperire sectorială a radarului este 

monitorizată de un sistem dedicat de control al siguranței care respectă reglement arările și cerințele 

naționale. Sistemul de control poate întrerupe emițătorul dacă accidental se transmit emisii într-un anume 

sector5. 

 

De asemenea, pentru a se asigura că se respectă cerințele de  expunere a populației conform  Normele privind 

limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin 

Ordinul M.S.P. nr. 1193 din 29.09.2006 la amplasarea radarelor se va ține cont de distanțele de siguranță 

calculate conform standardelor specific: 

 

• EN 12198-1: 2000 Siguranța mașinilor - Evaluarea și reducerea riscurilor generate de radiațiile emise 
de utilaje. Partea 1: Principii generale; 

• EN 50413: 2008 Standard de bază privind procedurile de măsurare și calcul pentru expunerea omului 
la câmpuri electrice, magnetice și electromagnetice (0 Hz - 300 GHz). 

 
În cele ce urmează sunt redate calculele privind distanța de siguranță pentru radarele în banda S: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru sănătatea 

populației, calculul 

are ca rezultat un 

câmp de rază îndepărtat de 576 m în jurul radarului pentru altitudini mai mari decât înălțimea antenei 

radarului mai puțin înălțimea câmpului îndepărtat de 20 m, adică pentru un turn radar de 50 m + 6 m 

 
5 Weather radar – Part 1: System performance and operation , 2018, World Meteorological Organization, 2018 
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înălțimea piedestalului la o înălțime de 36 m deasupra solului trebuie menținută liberă de populația publică 

generală.  

 

În câmpul apropiat conform unor astfel de reglementări pentru o rază de 350 m în jurul unui turn radar de 

50 m. Populația publică generală nu ar trebui să fie prezentă la înălțimi mai mari de 50 m (turn) + 6 m 

(înălțimea piedestalului) - 21 m Înălțime = 35 m deasupra solului și în sus. 

 

Pentru un turn radar de 40 m, valorile respective pentru înălțimi sunt de 26 și 25 m deasupra solului pentru 

distanțe de câmp îndepărtat și câmp apropiat de 560 și 350 m rază de radar față de populația publică 

generală. 
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e) Protecția solului și a subsolului 

 

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 

Principalele surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime în perioada de execuție și operare 

vor fi reprezentate de: 

Tabel -17 – surse de poluanți, poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 

Surse de emisii Poluanți Etapa  
• traficul mijloacelor de transport și utilajelor folosite 

pentru executarea lucrărilor care vor genera poluanți în 
atmosferă. Odată cu impurificarea aerului,  o parte din 
cantitatea de poluanți emiși în atmosferă se pot depune 
pe suprafața solului conducând la modificări calitative 
și cantitative ale circuitelor geochimice locale. 

 
• întreținerea necorespunzătoare a utilajelor, 

alimentarea cu carburanți în  spații neamenajate, 
accidente ce pot genera pierderi de combustibil și 
lubrifianți direct pe sol care pot conduce la modificarea 
caracteristicilor solului;  

 
• înlăturarea stratului de sol vegetal și ocuparea 

definitivă a unor suprafețe de teren cu elemente 
constructive (S=1500 mp); 

• pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol 
fertil prin depozitare neadecvată a acestuia în  haldele 
de sol rezultate din decopertări; 

 
• Creștere temporară a eroziunii solului pe 

amplasamentele lucrărilor unde se execută lucrări de 
excavare (platformele prevăzute pentru radare și 
antene, fundație centru agrometeorologice), care pot 
conduce, în  zonele în  pantă, la instabilitatea solului și 
la alunecări de teren; 

 
• izolarea unor suprafețe de sol fată de circuitele 

ecologice naturale, prin betonarea acestora; 
 
• Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți de la 

vehiculele/utilizare implicate în activitățile de 
construcție; 

 
• depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere, 

a materialelor de construcție sau a deșeurilor 
tehnologice; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produse petroliere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produse petroliere 
 

Execuție/dezafectare 

• Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor provenite 
din activitățile desfășurate în Centru Agrometeorologic 

 
• Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate 

menajere provenite de la grupurile sanitare din Centru 
agrometeorologic. 

 
• Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți de la 

vehiculele utilizate de către personalul angajat, precum 
și de la vehiculele și utilajele implicate în activitățile de 
întreținere și reparații 

 
 
 
 
Azotați, azotiți, sulfați, detergenți 
 
 
Produse petroliere, metale grele 
 
 
 

Operare 
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Surse de emisii Poluanți Etapa  
 
• Scurgeri accidentale de combustibili de la grupurile 

electrogene utilizate pentru alimentarea cu energie 
electrică a radarelor 

 
Produse petroliere 

 

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului 

În perioada de execuție, pentru protecția solului și subsolului s-au luat în considerare următoarele: 

• Stabilirea zonelor pentru amplasarea organizărilor de șantier astfel încât să se evite ocuparea de 

suprafețe de terenuri de calități superioare 

• Antreprenorul general al lucrărilor se va asigura ca organizările de șantier sunt corespunzătoare din 

punct de vedere al dotărilor și facilitaților de reținere a migrării substanțelor poluante în  mediu și vor 

ocupa suprafețe cat mai reduse de teren; 

• Utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât să nu existe pierderi 

de materiale, mai ales în  cazul celor cu o granulometrie fină; 

• Utilizarea pe cât posibil a platformelor betonate, a spațiilor/incintelor special amenajate și a 

containerelor/recipientelor dedicate pentru transportul, depozitarea și stocarea temporară a 

materiilor prime și materialelor, a substanțelor periculoase utilizate în  etapa de construcție-montaj 

și a deșeurilor generate; 

• Se prevăd platforme betonate/impermeabile pentru staționarea utilajelor și vehiculelor; 

• Dotarea organizării de șantier cu materiale absorbante de intervenție în caz de scurgeri accidentale; 

• Dotarea organizării de șantier și a frontului de lucru cu containere speciale pentru colectarea și 

depozitarea temporară a deșeurilor; 

• Dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice. 

În perioada de operare s-au avut în vedere următoarele: 

• Parcarea Centrului Agrometeorologic va fi prevăzută cu separator de produse petroliere pentru 

epurarea apelor pluviale; 

• Dotarea cu materiale de intervenție rapida în  caz de poluări accidentale; 

• Dotarea Centrului Agrometeorologic cu spații  și containere speciale pentru colectarea și depozitarea 

temporară a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată; 

• Rețele de canalizare pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere. 

 

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice  

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

 

Toate investițiile propuse (montaj, construcții) se vor realiza în incinta stațiilor meteorologice existente. 
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Pe amplasamentele stațiilor meteorologice unde se propun investiții prin acest proiect nu au fost identificate 

specii de floră și faună protejate. Stațiile meteorologice trebuie să respecte condițiile de amplasare prevăzute 

în Legea 139/2000. În jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecție meteorologică absolută, 

a căror lățime este de 30 m. Aceste platforme sunt de regulă acoperite cu gazon. Suprafața platformei trebuie 

să fie perfect nivelată, fără gropi, movile sau denivelări, iar solul va fi acoperit cu iarbă scurtă. În zonele de 

protecție meteorologică absolută, este interzisă executarea de instalații supraterane, de irigații și plantarea 

de culturi forestiere sau culturi înalte.  

 

Tot condițiile de amplasare ale stațiilor meteorologice stabilesc ca stațiile meteorologice să fie la o distanță 

mai mare de 100 m de o întindere de apă (dacă aceasta - râu, lac, mare – nu este semnificativă pentru 

regiune și cu excepția stațiilor speciale).  

 

În zona de amplasare a stațiilor meteorologice pe care se propun investiții sunt localizate la distanțe mai mari 

de 300 m de cele mai apropiate cursuri de apă/lacuri (a se vedea capitolul VI). În vecinătatea stațiilor în care 

se propun investiții nu au fost identificate habitate acvatice. 

 

Lucrările de construcție propuse se află la o distanță mai mare de 3 km de limitele ariilor naturale protejate 

cu excepția lucrărilor propuse pentru INSTALAREA TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-

POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S” Ciurea (lucrare inclusă în cadrul obiectiv 1 de investiție).  Informații privind 

amplasarea obiectivelor de investiții propuse prin acest proiect în raport cu limitele ariilor naturale se prezintă 

în secțiunea IV a acestui Memoriu de Prezentare. 

 

Turnul radar Ciurea va fi amplasat în  incinta stației meteorologice Bârnova.  Stația Meteorologică Bârnova 

este amplasată în situl Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Rupea și la o distanța de cca 44,25 m de 

limita sitului ROSPA0092 Pădurea Bârnova. 

 

Actualul radar existent în incinta Stației Meteorologice Bârnova va fi scos din funcție. Noul radar va fi amplasat 

mai la Sud de radarul existent. Suprafața totală ocupă permanent de noul radar este de 100 mp. 

 

De asemenea, în incinta Stației Meteorologice Bârnova se va amplasa și organizarea de șantier care va ocupa 

temporar o suprafață de cca 200 mp. Pentru amplasarea macaralei s-a luat în considerare spațiul de la sud 

de cladirea stației meteorologice și cel din vestul terenului Stației Meteorologice, pe terenul Ocolului Silvic 

Pădureni. 

Situl ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea include în suprafața sa alte rezervații naturale și se suprapun 

parțial cu ROSPA0092 Pădurea Bârnova: 

Tabel -18 - Rezervații naturale care se suprapun parțial cu ROSPA0092 Pădurea Bârnova 
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Nr. 
Crt.  

Arie cu care se suprapune  Tip suprapunere  Suprafața 
totală 

suprapusă ha  

 
Cod ANP  Denumire ANP  

 
1  2.544.  Poieni - Cărbunăriei  Suprapunere Parțială  9,77283509   
2  2.547.  Pietrosu  Suprapunere Parțială  63,52342809   
3  2.543.  Poiana cu Schit  Suprapunere Parțială  6,10802193   
4  2.541.  Locul fosilifer Dealul 

Repedea  
Suprapunere Parțială  8,55123071  

 
5  ROSPA0092  Pădurea Bârnova  Suprapunere Parțială  9.965,848584  

 

 

Conform Planului de Management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea, aprobat prin OM 

nr.1131/2016, în situl ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea, în afară de cele două habitate Natura 2000 

citate în Formularul Standard – 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și 91Y0 Păduri dacice de stejar 

și carpen - au mai fost identificate următoarele tipuri de habitate: 

• 6520 Fânețe montane 

• 62C0* Stepe ponto-sarmatice 

• 40C0* Tufărișuri caducifoliate ponto-sarmatice 

 

Habitatele din situl ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea au o distribuție care este determinată în principal 

de factorii de mediu și uneori într-o măsură mai redusă de intervențiile antropice. Suprafața sitului este 

acoperită în cea mai mare parte din habitate primare - păduri - și într-o mai mică măsură de cele secundare 

- pajiști seminaturale. Pe alocuri, suprafețele sunt cultivate, ele nefăcând parte din categoria habitatelor de 

interes conservativ. 

 

Conform hârților de distribuție, anexă la Planul de Management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova 

Repedea, în apropierea stației meteorologică este certă prezența habitatului 9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum. Pe amplasamentul stației meteorologice, în zona propusă pentru amplasarea radarului, 

nu au fost identificate specii edificatoare ale acestui tip de habitat, acestea fiind situate situat în vecinătatea 

amplasamentului proiectului.   

 

Speciile de interes comunitar pentru care a fost declarat situl ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea sunt: 

• 1 specie de plantă: Cypripedium calceolus- papucul doamnei - specie de orhidee; 
• 5 specii de mamifere - Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis myotis, Barbastella barbastellus și 

Spermophilus citellus. 
• 1 specie de amfibieni: Bombina bombina  

• 9 specii de nevertebrate: Gortyna borelii lunata, Rosalia alpina, Morimus funereus, Cerambyx cerdo, 
Lucanus cervus, Carabus variolosus, Bolbelasmus unicornis, Rhysodes sulcatus, Callimorpha 
quadripunctaria. 
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Conform hărților de distribuție a speciilor, Anexa la Planul de Management al sitului ROSCI0135 Pădurea 

Bârnova Repedea,  în  zona de amplasare a stației meteorologice este certă prezența următoarelor specii: 

• 54 - Callimorpha quadripunctaria 

• 221 - Lucanus cervus  

• 1475 - Myotis blythii 

• 1363 - Barbastella barbastellus 

 

ROSPA0092 Pădurea Bârnova este reprezentată în cea mai mare parte de păduri de foioase - păduri dacice 

de fag (aproximativ 70%) și păduri dacice de stejar și carpen (aproximativ 20%), cu o deosebită valoare 

știintifică și peisagistică, unde își gsesc habitat cca. 116 specii de păsări rare, vulnerabile sau periclitate, 1 

specie de plante și 4 specii de mamifere mici de importantă comunitară, precum și alte specii de plante și 

animale enumerate în diferite convenții internaționale și liste roșii. 

 

În perioada de execuție a lucrărilor, arealele sensibile posibil a fi afectate sunt redate în  cele ce urmează: 

• fauna cu vulnerabilitate caracterizată de variablilitate sezonieră, cum sunt perioadele de reproducere, 

perioadele critice de hrănire; 

• perturbarea faunei în  cazul în  care lucrările de construcție afectează habitatul care este un coridor 

între alte habitate izolate cu importanță ecologică; 

• modificarea habitatelor terestre din cauza poluării sau efectelor morfologice. 

Sursele de poluare pentru flora și fauna, specifice perioadei de construcție-montaj sunt reprezentate de: 

• emisiile de poluanți și de zgomot generate de traficul de șantier; 

• emisiile de poluanți și de zgomot rezultate din activitățile utilajelor de construcție în  zona fronturilor 

de lucru; 

• depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de construcție; 

• pierderi accidentale de materiale și substanțe utilizate în perioada de construcție; 

 

În perioada de operare, speciile de faună prezente în situl Natura 2000 ar putea fi afectate de radiațiile 

electromagnetice provenite de la radar și emisiile de poluanți în atmosferă și zgomotul generat de vehiculele 

care asigură transportul personalului care deservește stația meteorologice. 
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Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate 

 

În perioada de execuție a lucrărilor, se recomandă respectarea următoarelor dotări și măsuri: 

• Lucrările se vor efectua numai pe amplasamentele menționate în  proiect; 

• Pentru accesul la amplasamentele vizate de proiect se vor utiliza doar drumurile de acces existente 

• Restricționarea utilizării de utilaje și vehicule și execuția manuală a lucrărilor în  zonele sau în  

perioadele în  care speciile de faună prezintă vulnerabilitate; 

• Utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât să nu existe pierderi 

de materiale, mai ales în  cazul celor cu o granulometrie fină; 

• Utilizarea unor panouri fonoabsorbante mobile, în zona din aria naturală protejată 

• Executarea lucrărilor doar pe timpul zilei. 

• Se va dota organizarea de șantier cu containere speciale pentru colectarea deșeurilor rezultate din 

activitatea de construcție și se vor elimina deșeurile rezultate prin intermediul societăților autorizate. 

• În cazul apariției accidentale a unor scurgeri de substanțe petroliere, constructorul va avea prevăzute 

toate măsurile de intervenție la fața locului. În  cazul unei contaminări a solului, suprafețele afectate 

vor fi imediat curățate, iar porțiunea afectată va fi îndepărtată și tratată/ eliminată în  funcție de tipul 

de contaminare conform prevederilor normelor legislative în  vigoare; 

 

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente 
istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes 
tradițional și altele 

 

Proiectul INFRAMETEO propune lucrări de construcție în cadrul obiectivele de investiții 1,5,6,7,  care vor fi 
amplasate pe teritoriile administrative ale următoarele localități:  

• UAT Ciurea (jud. Iași) 

• UAT Medgidia (jud. Constanța) 

• UAT Bobohalma (jud. Mureș) 

• UAT Oradea (jud. Bihor) 

• UAT Timișoara (jud Timiș) 

• UAT Cârcea (jud. Dolj) 

• UAT București (sector 1) 

Lucrările de construcție se vor realiza în intravilanul localităților, pe amplasamentele existente ale 

stațiilor/centrelor meteorologice.  

 

Localizarea investițiilor care implică lucrări de construcție față de locuințe se prezintă în tabelul următor: 
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Tabel -19 – Distanțe față de zonele locuite 

CRM Denumire investiție Amplasare  Localizarea față de locuințe 

Moldova 

Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de 
radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S” Ciurea 

Com. Ciurea 
Judeţ Iaşi,  

 

Radarul se va amplasa la o distanță de 
cca 420 m de cea mai apropiată 
locuință, aflată în partea de Vest. 
 
 

Dobrogea 

Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de 
radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT MEDGIDIA 

Loc. Medgidia 
Jud. Constanța 
Drumul 7 
Noiembrie, nr. 7  

Radarul va fi amplasat la o distanță de 
cca 290 m de zona rezidențială, aflată în 
partea de Est. 

Transilvania 
Sud 

Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de 
radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT BOBOHALMA-
TÂRNĂVENI 

Sat Bobohalma  
judeţ: Mureş; 
 
 

Radarul va fi amplasa la o distanță de 
cca 700 m de cea mai apropiată 
locuință, aflată în partea de Sud. 

Banat 
Crișana 

Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de 
radare 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”, PE 
AMPLASAMENT Timișoara 
 

Municipiul 
Timişoara  
Judeţul Timiş  
Str. Gheorghe 
Adam; Nr. 15 A 

Radarul va fi amplasa la o distanță de 
cca 700 m de cea mai apropiată 
locuință, aflată în partea de Sud. 
 
Institutul de Boli Cardiovasculare 
Timișoara se află în partea de Sud a 
amplasamentului radarului 

Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de 
radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S” – Oradea -
Dealul Vântului 

Loc. Oradea 
Jud. Bihor 
 
 

Radarul va fi amplasat la o distanță de 
cca 190 m cea mai apropiată locuință, 
aflată în partea de Est 

Oltenia 

Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de 
radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOgIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S” -
amplasament Cârcea 

Loc. Cârcea, 
Judeţul Dolj,  
Aleea Calea 
Bucureşti, nr. 13 

Radarul va fi amplasat la o distanță de 
cca. 95 m cea mai apropiată locuință 
aflată în partea de NNE. 

Muntenia 

Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de 
radare 
 
INSTALARE TURN RADAR 
METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-
POLIMERIC, ÎN BANDĂ „S”-
amplasament Băneasa 

București 
Sector 1 
 Șoseaua 
București-
Ploiești nr.97,  
 
 

Radarul va fi amplasat la o distanță de 
cca. 385 m cea mai apropiată locuință 
aflată în partea de Sud. 

Obiectiv 5: Sistem de recepție, 
prelucrare, vizualizare, arhivare și 
diseminare a datelor de la sateliții 
meteorologici și de supraveghere a 
atmosferei (1 antenă satelit, ce va fi 
instalată pe platformă betonată 
construită prin proiect) 
Obiectiv 6: Sistem de recepție, 
prelucrare, arhivare și diseminare a 
datelor de la sateliții Copernicus 

București 
Sector 1 
Șoseaua 
București-
Ploiești nr.97, 
 
 
 

Antenele vor fi amplasate la o distanță 
de cca. 135 m cea mai apropiată 
locuință aflată în partea de Sud. 



 
 

 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR 

HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: 
INFRAMETEO 

225 
 
 

 

CRM Denumire investiție Amplasare  Localizarea față de locuințe 
Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și 
Sentinel-5P de tip capabil să asigure 
înregistrări ale zonelor afectate de 
dezastre sau situații de criză pe 
teritoriul național (1 antenă satelit, 
ce va fi instalată pe platformă 
betonată construită prin proiect) 
Obiectiv 7: Înființarea Centrului 
Agrometeorologic pentru Regiunea 
VI-Europa din cadrul Organizației 
Meteorologice Mondiale (OMM) - 
include Construcția clădirii Centrului 
Agrometeorologic pentru Regiunea 
VI- Europa din cadrul OMM și 
echipamente  pentru dotarea IT data 
center pentru Centrul 
Agrometeorologic European 

București 
Sector 1 
 Șoseaua 
București-
Ploiesti nr.97, 
 
 
 

Clădirea Centrului Agrometeorologic va 
fi amplasată la distanță de cca. 335 m 
de cea mai apropiată locuință aflată în 
partea de Sud. 

 

  

 

Imobilele pe care se vor realiza lucrările de construcție (obiectivele de investiții 1, 5, 6, 7) nu se află în lista 

monumentele istorice actualizată în anul 2015 sau la  mai puțin de 100 m față de imobile aflată pe această 

listă. Amplasarea obiectivelor de investiții 1, 5, 6, 7 față de monumentele istorice este prezentată în capitolul 

IV. 

Obiectivele de investiții 2, 4, 3 includ achiziții de echipamente și montaj pe infrastructura existentă, în incinta  

stațiile meteorologice existente.  Montarea se va realiza respectând condițiile impuse de  standardele de 

specialitate. 

Organizările de șantier pentru realizarea lucrărilor de construcție (obiectivele 1, 5, 6, 7) se vor amplasa în 

incintele stațiilor/centrelor meteorologice existente.  

În ceea ce privește zonele de interes tradițional, în zona proiectului nu au fost identificate astfel de obiective 

ce ar putea fi afectate ca urmare a realizării proiectului. 

 

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes 
public 

În perioada de execuție a lucrărilor, zonele organizărilor de șantier pot reprezenta surse de insecuritate și 

disconfort pentru locuitorii din zona. Prin respectarea normativelor specifice lucrărilor de construcții și montaj 

și normelor de protecți a muncii vor fi evitate accidentele în care pot fi implicate mijloacele de transport ale 

materiilor și materialelor de construcție și accidentele provocate de utilajele de construcție.  

 

În perioada de execuție a lucrărilor se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecție a locuitorilor din 

apropierea/vecinătatea fronturilor de lucru: 
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• în zonele de lucru amplasate în  vecinătatea zonelor locuite, activitățile specifice organizărilor de 
șantier se vor desfășura numai în  perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniște și odihnă de 
noapte;  

• evitarea rutelor de transport prin localități și utilizarea, pe cât posibil, a unor rute ocolitoare în  special 
la transportul materiilor prime, al materialelor și al deșeurilor generate; 

• optimizarea traseelor pe care circulă utilajele de construcție și mijloacele de transport a materialelor, 
astfel încât sa fie evitate blocajele și accidentele de circulație; 

• realizarea lucrărilor eșalonat, pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie scurtată 
perioada de execuție pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative și în  același timp 
pentru tronsoanele afectate să fie redate destinației inițiale într-un interval de timp cât mai scurt ; 

• utilizarea echipamentelor și utilajelor de transport silențioase; 

• menținerea la parametrii optimi de funcționare a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport 
pentru diminuarea noxelor și zgomotului care ar putea afecta locuitorii din zona de implementare a 
proiectului; 

• umectarea periodică a materialelor de terasamente pentru reducerea emisiilor în  atmosfera pe 
perioada manevrării, care ar putea afecta locuitorii din zonă, așezările umane și alte obiective de 
interes public sau privat; 

• stropirea cu apă a fronturilor de lucru în  vederea evitării formării prafului în  principal în  perioadele 
secetoase de vară sau în  perioadele cu vânt; 

• evitarea efectuării lucrărilor de excavații în  condiții meteorologice extreme, de ploaie sau vânt 
puternic; 

• asigurarea în  incintele organizărilor de șantier de puncte de curățare manuală sau mecanizată a 
pneurilor utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport; 

• utilizarea unor mijloace de transport asigurate (prevăzute cu prelate), astfel încât să nu existe pierderi 
de materiale, mai ales în  cazul celor cu o granulometrie fină; 

• asigurarea etanșeității recipientelor de stocare a uleiurilor și combustibililor pentru utilaje și mijloacele 
de transport; 

• asigurarea menținerii curățeniei traseelor și drumurilor de acces folosite de mijloacele tehnologice de 
transport; 

• asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare; 

• asigurarea protecției monumentelor istorice, siturilor arheologice, diverselor așezăminte, 
construcțiilor și amenajărilor existente, în  cazul în  care acestea vor fi întâlnite în  perioada execuției 
săpăturilor; 

• refacerea ecologică a zonelor afectate de organizările de șantier și redarea terenului circuitului inițial; 

• se va evita afectarea lucrărilor de interes public existente pe traseul obiectivului propus; 

• se va asigura accesul facil al echipelor de intervenție a unităților specializate pentru prevenirea sau 
remedierea unor defecțiuni ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente în  zona organizărilor 
de șantier; 

În situația în  care pe perioada execuției lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare vor fi întâlnite 

descoperiri/monumente/situri arheologice întâmplătoare, vor fi sistate lucrările și se vor anunța în  termen 

de 72 de ore autoritățile de pe raza UAT-ului în  care s-a realizat descoperirea.  
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În execuție, Antreprenorul/Constructorul va respecta condițiile impuse prin Autorizațiile de Construcție și prin 

celelalte avize/acorduri emise de instituțiile abilitate. 

 

În perioada de operare, protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate se va asigura prin respectarea 

programului de mentenanță (control, întreținere și reparații) atât a obiectivelor proiectului cât și a instalațiilor 

și echipamentelor din dotare, prin respectarea programelor de monitorizare a factorilor de mediu stabilite de 

Agenția pentru Protecția Mediului și si prin aplicarea și respectarea tuturor măsurilor și condițiilor impuse de 

autoritățile implicate. 

Centrala termică propusă pentru Centru Agrometeorologic va fi prevăzută un coș pentru evacuarea gazelor 

arse. 

Radarele se vor amplasa respectând distanțele de siguranță pentru expunerea populației la radiațiile 

electromagnetice.  

 
h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în  timpul realizării 

proiectului/exploatării, inclusiv eliminarea 

 

În perioada de execuție a lucrărilor se estimează că se vor genera următoarele categorii de 

deșeuri: 

• deșeuri menajere produse de personalul care execută lucrările (deșeuri biodegradabile, deșeuri de 

ambalaje; 

• pământ rezultat din excavații, pietriș, resturi beton, deșeuri metalice, deșeuri hârtie carton; 

• deșeuri vegetale rezultate din lucrările de defrișare ; 

• deșeuri provenite din înlocuirea/reabilitarea echipamentelor hidraulice. 

În tabelul următor se prezintă centralizat tipurile de deșeuri generate în  perioada de execuție a lucrărilor 

specifice acestui proiect. 

Tabel Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.-20 – Tipuri de deșeuri generate în  
perioada de execuție 

Tip deșeu  

Starea fizică 
 
 (solid-S, 
Lichid-L, 
semisolid – SS) 

Cod deșeu 
conform HG 
856/2002 

Sursa de generare Managementul deșeurilor   

Deșeuri țesuturi 
vegetale/deșeuri 

exploatare forestieră  
(arborii tăiați, vegetație, 
rădăcinile și cioatele de 

lemn) 
 

S 02 01 03/02 01 
07 

Lucrările de defrișare 
prevăzute  

 
Lucrări îndepărtare a 

vegetație  

Vor fi colectate separat și 
depozitate temporar în  spatii 
special amenajate urmând a fi 
preluate de un operator economic 
autorizat în  vederea valorificării 
 
Arborii tăiați de pe terenul Stației 
Meteorologice Băneasa, 
rădăcinile și cioatele, vor fi scoase 
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Tip deșeu  

Starea fizică 
 
 (solid-S, 
Lichid-L, 
semisolid – SS) 

Cod deșeu 
conform HG 
856/2002 

Sursa de generare Managementul deșeurilor   

și transportate la o societate 
autorizate unde vor fi 
tocate/mărunțite. Materialul 
rezultat va fi utilizat pentru 
fabricarea peletelor. 
 

Deșeuri din lemn S  17 02 01 

 
Lucrări de demolare 

 
 

Vor fi colectate separat și 
depozitate temporar în  spații 
special amenajate urmând a fi 
preluate de un operator economic 
autorizat în  vederea valorificării 

Deșeuri din sticlă S 17 02 02 

Lucrări demolare Vor fi colectate separat și 
depozitate temporar în  spații 
special amenajate urmând a fi 
preluate de un operator economic 
autorizat în  vederea valorificării 

Amestecuri de deșeuri 
provenite din construcția 

și demolări  
S 17 07 00 

Lucrările de execuție a 
obiectivelor de investiții 

propuse 

Vor fi colectate separat și 
depozitate temporar în  spatii 
special amenajate urmând a fi 
preluate de un operator economic 
autorizat în  vederea valorificării 

Cabluri S 17 04 11 

Lucrări pentru 
realizarea instalațiilor 

electrice 
Lucrările de reabilitare 

a echipamentelor 
hidraulice 

Vor fi colectate separat și 
depozitate temporar în  spații 
special amenajate urmând a fi 
preluate de un operator economic 
autorizat  

Deșeuri de ambalaje de 
lemn  S 15 01 03 

Ambalaje ale 
materialelor necesare 

lucrărilor 

Se vor colecta separat și se vor 
depozita temporar în  containere 
dedicate,  în  spatii special 
amenajate și vor fi evacuate prin 
operatori economici autorizați Deșeuri de ambalaje de 

hârtie și carton 
 

S 15 01 01 

Deșeuri ambalaje de 
material plastice  S 15 01 02 

Deșeuri ambalaje 
metalice S 15 01 04 

Deșeuri ambalaje sticlă S 15 01 07 
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Tip deșeu  

Starea fizică 
 
 (solid-S, 
Lichid-L, 
semisolid – SS) 

Cod deșeu 
conform HG 
856/2002 

Sursa de generare Managementul deșeurilor   

Resturi de beton 
 S 17 01 01 Realizarea fundațiilor  

obiectivelor 1,5,6,7 

Se vor colecta separat în  se vor 
depozita temporar în  spații 
special amenajate și vor fi 
valorificate prin operatori 
autorizați 

 
Deșeuri de pământ și 

pietre, altele decât cele 
specificate la 17 05 03* 

S 17 05 04 
Lucrări de excavații și 

terasamente 
(obiectivelor 1, 5,6,7)  

Se vor colecta separat în  se vor 
depozita temporar în  spatii 
special amenajate și vor fi 
valorificate prin operatori 
autorizați 

Deșeuri biodegradabile S 20 02 01 Deșeuri provenite de la 
organizarea de șantier 

și fronturile de lucru, de 
la personalul implicat în  

realizarea lucrărilor. 
 

Se vor colecta separat și se vor 
depozita temporar în  containere 
dedicate,  în  spații special 
amenajate și vor fi evacuate prin 
operatori economici autorizați 

Deșeuri municipale 
amestecate S 20 03 01 

Se vor colecta separat în  se vor 
depozita temporar în  spații 
special amenajate și vor fi 
valorificate prin operatori 
autorizați 

 

În perioada de exploatare, din activitatea desfășurată în Centrul Agrometeorologic și din activitățile de  

mentenanță/întreținere a echipamentelor prevăzute prin proiect ar putea rezulta următoarele categorii de 

deșeuri: 

• deșeuri menajere și deșeuri de ambalaje hârtie/metal/plastic; 

• diverse deșeuri rezultate din activitățile de mentenanță și întreținere în cazul în care sunt necesare 

intervenții pentru reparații la echipamentele achiziționate prin proiect. Acestea pot fi de aceeași natură 

cu cele generate în perioada de execuție. 

Cantitatea de deșeuri generata este dificil de estimat în  această etapă a proiectului, această cantitate depinde 

de tehnologiile adoptate pentru remedierea lucrărilor în  perioada de mentenanță, acestea fiind prioritare în  

evaluarea naturii deșeurilor și a cantității de deșeuri. 

 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 

 În vederea reducerii cantităților de deșeuri ca urmare a realizării proiectului se are în vedere reutilizarea 

pământului excavat în umpluturile ce vor efectuate pentru realizarea terasamentelor, unde va fi cazul.  

 

Întreținerea, reparațiile echipamentelor și vehiculelor utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcție a 

obiectivelor de investiții propuse se vor realiza în  ateliere autorizate. Deșeurile rezultate din aceste activități 

(ex.: ulei uzat și alți lubrifianți, anvelope uzate, acumulatori auto uzați) vor fi gestionate de operatorii 

economici care dețin aceste ateliere. 
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Pentru reducerea cantității de deșeuri municipale amestecate care se elimină la depozit, sunt prevăzute atât 

în etapa de execuție (în cadrul organizărilor de șantier) cât și în etapa de operare (centru agrometeorologic) 

containere speciale pentru colectare separată (pe fracție: hârtie/carton, plastic/sticlă, metal etc) a deșeurilor, 

De asemenea,  se vor avea în  vedere în  perioada de execuție și prevederile Legii 211/2011, art.17, alin (3) 

și anume obligativitatea titularului autorizației de construire/desființare de a gestiona deșeurile din construcție 

și desființări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni 

de valorificare materială conform anexei 6 din legea 211/2011. 

 

Planul de gestionare a deșeurilor 

În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăți autorizate ce vor asigura 

eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate.  

Deșeurile rezultate din activitățile de construcție vor fi colectate separat și depozitate temporar în  spații 

special amenajate, urmând a fi eliminate/valorificate prin intermediul unor operatori economici autorizați.   

 

Deșeurile municipale amestecate generate pe amplasament în  perioada de execuție a lucrărilor vor fi 

transportate la cel mai apropiat depozit de deșeuri autorizat din zona de amplasare a obiectivelor de investiții.  

Personalul implicat în realizarea lucrărilor de construcție va fi instruit cu privire la manipularea deșeurilor 

precum și la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare 

categorie de deșeu. 

Titularul autorizației de construire/desființare are obligația sa desemneze o persoană din rândul angajaților 

proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei 

terțe persoane. 

 

De asemenea, în toate etape proiectului se va menține o evidentă lunară a deșeurilor generate care să conțină 

informații privind cantitățile generate, categoriile de deșeuri generate, modul de gestionare a acestora, 

conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 

 

 i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase  

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse 

În perioada de execuție se vor utilizarea materiale care prin compoziție sau prin efectele potențiale asupra 

sănătății angajaților se încadrează în categoria substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cum ar fi: 

 

Tabel Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.-21 – Deșeuri rezultate în 
perioada de execuție 
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Denumire 
substanță/preparat 

chimic 

Utilizare Clasificarea și etichetarea substanțelor 
sau preparatelor chimice 

Categorie 
Periculoase/ 

Nepericuloase 
(P/N) 

Categorie 
Periculoase/ 

Nepericuloase 
(P/N) 

lubrifianți (uleiuri) pentru utilajele de construcție P Iritant, greu 
inflamabil 

Motorină pentru funcționarea echipamentelor și 
mijloacelor de transport 

P Grad ridicat de 
inflamabilitate 

Vopsea pentru marcajele rutiere în  zona 
parcării Centrul Agrometeorologic și 
pentru vopsirea spațiilor interior 

P Inflamabil, iritant 

Solvenți pentru diluarea vopselurilor P Solvenți 
 

În perioada de operare, sigura substanță care se încadrează în categoria substanțe și preparate chimice 

periculoase este motorina. Motorina se va utiliza pentru funcționarea grupurilor generatoare utilizate pentru 

alimentarea cu energie electrică a sistemelor de radare (în caz de avarii la rețeaua națională de energie 

electrică). 

 

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție 

a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

Toate substanțele chimice utilizate în perioada de execuție vor fi aprovizionate exclusiv în  ambalaje 

omologate, nedeteriorate, etichetate conform legislației în vigoare, stocate în spații dedicate, ventilate 

adecvat, cu acces limitat și cu prevederea tuturor măsurilor de protecție necesare. 

 

Pentru protecția factorilor de mediu, toate substanțele utilizate vin însoțite de Fise tehnice de securitate, în  

limba romană, care se vor păstra într-un registru centralizator sau într-o baza de date și obligatoriu, câte un 

exemplar la locul utilizării substanțelor. 

 

Angajaţii implicați în realizarea lucrărilor de construcție care vor utiliza substanţe şi preparate chimice vor fi 

informaţi şi instruiţi periodic cu privire la pericolele ce ar putea fi provocate de acestea precum şi la modul de 

acţionare în cazul apariţiei unor incidente. 

 

Alimentarea cu carburanți a vehiculelor și utilajelor în perioada de execuție se va realiza de la stațiile de 

distribuție carburanți autorizate. Reparația și mentenanța vehiculelor/utilajelor utilizate în perioada de 

execuție, schimbul de ulei se vor realiza în ateliere mecanice autorizate. 

 

Betonul va preparat în stații de betoane autorizate și va fi transportat pe amplasamentele obiectivelor de 

investiții cu ajutorul autobetonierelor. 
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În perioada de operare, grupurilor generatoare utilizate pentru alimentarea cu energie electrică a sistemelor 

de radare (în caz de avarii la rețeaua națională de energie electrică) sunt prevăzute cu rezervoare de motorină 

de cca 30 l. Aceste rezervoare se găsesc montate în interiorul grupului electrogen și sunt prevăzute cu cuve 

de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. 

 

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A 

BIODIVERSITĂȚII. 

 

Principalele resurse naturale utilizate în  cadrul proiectului în perioada de execuție sunt reprezentate de 

aggregate minerale (balast, nisip, piatra spartă)  și  apă (pentru umectarea drumurilor în perioadele cu vânt 

și vereme uscată, pentru compactare). Agregatele minerale vor fi achiziţionate din cariere sau balastiere, de 

la furnizori autorizaţi. 

 

O altă resursă naturală importantă utilizată este reprezentată de terenuri. Investițiile care necesită lucrări de 

construcție sunt amplasate în incinta statiilor meteorologice exisnte. În aceste incinte din suprafața liberă 

disponibilă se vor ocupa permanent aproximativ 1500 mp (reprezetând suprafața ocupată de radare, antene 

și centru agrometeorologic) și temporar 1600 mp (pentru amenajarea organizărilor de șantier). 

 

Proiectul se dezvolta pe terenuri cu sensibilitate mică din punct de vedere ecologic, având categoria de 

folosinţă curți și construcții, excepţie făcând zona Stației Meteorologice Bârnova care se află în limita 

ROSCO0135 Pădurea Bârnova-Repetea și la 48 m de limita ROSPA0092 Pădurea Bârnova. 

 

C DETALIEREA ASPECTELOR PRIVIND RISCURILE DE ACCIDENTE MAJORE ŞI/SAU DEZASTRE 

RELEVANTE PENTRU PROIECT, INCLUSIV CELE CAUZATE DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE, CONFORM 

CUNOŞTINŢELOR ŞTIINŢIFICE 

 

Schimbările climatice sunt atribuite în mod direct sau indirect unor activităţi antropice, care prin emisiile 

generate pot altera compoziţia atmosferei la nivel global şi care se adaugă variabilităţii naturale a climatului 

observat în cursul unor perioade comparabile respectiv cu apariția unor fenomene meteorologice mai 

puternice (vânturi puternice, precipitații abundente/lipsa precipitațiilor, temperaturi extreme, modificări ale 

nivelului de umiditate).  

 

Cauza principală a acestor schimbări climatice a fost asociată cu creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

respectiv: 

• gaze cu efect direct de seră: CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarburi (HFC-uri), perfluorocarburi 

(PFC-uri), SF6 şi NF3; 
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• gaze cu efect indirect de seră: CO, NOx, Compuşi Organici Volatili Non-Metan (NMVOC) şi 

SO2. 

 

Schimbările climatice au devenit o provocare globală care presupune o abordare responsabilă, întreprinderea 

de acţiuni concrete la nivel internaţional, regional, naţional şi local. O abordare realistă a acestui fenomen 

necesită cooperarea tuturor factorilor naționali și internaţionali în vederea identificării căilor de acţiune 

optime, a instrumentelor necesare stopării creşterii temperaturii globale. 

 

În ultimii ani, Uniunea Europeană a dezvoltat mecanisme de prevenire şi combatere a dezastrelor naturale și 

a celor antroipice, evaluând astfel riscurile asociate acestora și urmărind reducerea, pe cât posibil, a 

impactului negativ produs asupra societăţii. Acțiunile de prevenire trebuie să fie corelate cu acțiunile de 

pregătire și răspuns la dezastre, prin încurajarea unui schimb de informații între nivelurile administrative din 

interiorul unui stat, dar și între statele membre, pentru a folosi eficient resursele și a evita dublarea eforturilor. 

Fenomenele extreme legate de variabilitatea și schimbarea climatică stau la originea unor tipuri de dezastre 

naturale, cum sunt inundaţiile, alunecările de teren, seceta, uragane violente, cutremure puternice etc. 

 

În STUDIUL PRIVIND IDENTIFICAREA MĂSURILOR DE ATENUARE A INFLUENȚELOR NEGATIVE CA URMARE 

A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, anexă la acest Memoriu de Prezentare a fost evaluată vulnerabilitatea 

obiectivelor de investiții propuse prin acest proiect la schimbările climatice. Concluziile acestui studiu au 

arătat că obiectivele proiectului sunt vulnerabila la următoarele hazarde climatice: 

Obiectele de investiții propuse prin acest proiect sunt vulnerabile la urmatoarele hazarde climatice  

Tabel -22  - Vulnerabilitatea proiectului 

Vulnerabilitatea prezentă Vulnerabilitatea în viitor 

• Temperaturi extreme ale aerului -

Vulnerabilitate mare 

• Precipitații medii anuale/sezonala/lunara   - 

Vulnerabilitate mare 

• Ploi extreme – Vulnerabilitate mare 

• Viteza maxima a vântului 

• Radiațiile solare -Vulnerabilitate medie 

(amplasament radar Bârnova, radar/antena 

București, Medgidia, Craiova)  

• Furtuni - Vulnerabilitate mare 

• Temperaturi extreme ale aerului -Vulnerabilitate mare 

• Precipitații medii anuale/sezonala/lunara- 

vulnerabilitate medie 

• Ploi extreme Vulnerabilitate mare 

• Viteza maxima a vântului Vulnerabilitate mare 

• Radiații solare -Vulnerabilitate medie  ( radare 

Bârnova, radar Craiova) 

• Furtuni -Vulnerabilitate mare 

• Incendii spontane – Vulnerabilitate mare ( radar 

Bârnova și radar Bobohalma Târnăveni, radar Oradea 

Dealul Vântului, radar/antena București) 

 

Conform matricei vulnerabilității următoarele hazarde reprezinta un risc pentru obiectivele proiectului  și și fac 
subiectul evaluării riscurilor: 
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Tabel Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.-23 - Matrice  riscuri  

Hazard climatic  Temperaturi extreme ale aerului 
Evaluarea vulnerabilității Curenta : Ridicata 

Viitor : Ridicata 
Descrierea riscului Avarii echipamente electrice și electronice, echipamente climatizare, angrenaje 

Perturbarea  funcționarii echipamentelor electronice/oprirea  funcționarii unor 
componente ale radarului/ oprirea funcționarii radarului 
Deteriorare cabluri electrice și de comunicații 
Întreruperea alimentarii cu energie electrica 

Praguri critice și impact Funcționarea la temperaturi  sub cele indicate în  manualele de instrucțiuni ale 
echipamentelor 

Interacțiuni Furnizarea/înregistrarea  de date eronate, performantele tehnice și 
meteorologice ale radarului sunt  diminuate datorita funcționarii defectare a 
echipamentelor, întreruperea funcționarii radarului 
Întreruperea alimentarii cu energie electrică 

Probabilitatea (1-3) 3 au avut loc și și în  trecut  și se vor produce și pana în  anul 2050 
Consecințe (1-3) 1 Impact redus deoarece  măsurile de adaptare au fost integrate în  în proiect, 

în  în faza de proiectare 
Scor Risc 3 Risc Scăzut 
Posibile măsuri de adaptare Măsurile de adaptare investiționale care au fost prevăzute în  faza de 

proiectare : 
MăsuriMăsuri de proiectare 

• Protecția echipamentelor electrice și electronice 

• Prevederea de sisteme de izolație adecvata pentru a asigura 
funcționarea corespunzătoare a  echipamentelor electrice din camera  
radarului 

• Asigurarea  de cabluri cu protecție la temperaturi extreme 

• Montarea subterana a cablurilor electrice 

• Asigurarea de echipamente de monitorizarea automata a funcționarii 
echipamentelor electrice și electronice și a parametrilor radarului, 
echipamente de testare/calibrare 

• Asigurarea de  echipamente/piese de rezerva  pentru cele mai sensibile 
componente, pentru înlocuire în  caz de avarie 

• Asigurarea  unui generator electric pe amplasamentul radarului 

MăsuriMăsuri operaționale 
• monitorizarea funcționarii echipamentelor electrice și electronice și 

efectuarea de operații de întreținere, calibrare sau alte operații   

MăsuriMăsuri strategice   
• întocmire Plan de acțiune în  caz de avarii  

• întocmire Manual de monitorizare manuala și automata a stării, 
funcționarii echipamentelor, ventilatoarelor, angrenajelor, 
infrastructurii, etc și monitorizarea calității datelor furnizate de radar, 
în  conformitate cu  recomandarile date de furnizorii de echipamente  
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• Intocmire  Plan de intretinerea radarului 

 

Hazard climatic  Precipitatii  medii  lunare/sezoniere/anuale și Ploi extreme 
Evaluarea vulnerabilitatii Curenta : Ridicata 

Viitor : Ridicata 
Descrierea riscului Deteriorarea/imbatranirea radomului radarului 

Furnizarea/Inregistrarea de date eronate 
Deteriorarea echipamentelor 
Intreruperea alimentarii cu energie electrica 

Praguri critice și impact Depuneri de apa, gheata, zapada  pe radomul  radarului  
Interactiuni Scurgerea apei din precipitatii în  cazul în  care radomul radarului este fisurata 

sau deteriorata, cresterea umiditatii  și formarea ghetii  în  structura/peretele  
radomului radarului  

Probabilitatea (1-3) 3 au avul loc și în  trecut  și se vor produce și pana în  anul 2050 
Consecinte (1-3) 1 Impact redus deoarece  măsurile de adaptare au fost integrate în  proiect, în  

faza de proiectare 
Scor Risc 3 Risc Scazut 
Posibile măsuri de adaptare Măsurile de adaptare investiționale care au fost prevăzute în  faza de 

proiectare : 
Măsuri de proiectare 

• Acoperirea radomului cu pelicula impermeabila 

• Protecția echipamentelor electrice și electronice 

• Asigurarea de echipamente de monitorizarea automata a funcționarii 
echipamentelor electrice și electronice și a parametrilor radarului, 
echipamente de testare/calibrare 

• Asigurarea  unui generator electric pe amplasamentul radarului 

Măsuri operaționale 
• curățarea și o inspecția periodică a suprafeței cupolei radarului 

• monitorizarea funcționării echipamentelor electrice și electronice și 
efectuarea de operați de întrețineri, calibrare sau alte operații   

Măsuri strategice   
• întocmiri Programului de reparați și întreținere a stări cupolei radarului: 

verificarea producerii scurgerilor de  apa, verificarea integrități cuplului, 
curatoarea cupolei 

 

Hazard climatic :  Vanturi extreme, Furtuni 
Evaluarea vulnerabilități Curenta : Ridicata 

Viitor : Ridicata 
Descrierea riscului Instabilitatea turnului radar 

Afectare construcții (stâlpi susțineri echipamente, antene) 
Afectarea operări radarului/antenei/ echipamentelor 
Furnizarea de date eronate 

Praguri critice și impact Vânt cu  viteza de 67m/s (241 km/h) 
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interacțiuni întreruperea alimentarii cu energie electrica 
Afectarea transportului 

Probabilitatea (1-3) 3 au avut loc și în  trecut  și se vor produce și pana în  anul 2050 
consecințe (1-3) 1 Impact redus deoarece  măsurile de adaptare au fost integrate în  proiect, în  

faza de proiectare 
Scor Risc 3 Risc scăzut 
Posibile măsuri de adaptare Măsurile de adaptare investiționali care au fost prevăzuți în  faza de 

proiectare : 
Măsuri de proiectare 

• Radomul radarului este proiectat  pentru a rezista la vanturi de 67m/s 
(241 km/h) 

• Amplasare antenelor și stâlpilor de susține a echipamentelor conform  
soluțiilor tehnice stabilite în  SF 

• Asigurarea  unui generator electric pe amplasamentul fiecărui radar 
 

Măsuri operaționale 
• monitorizarea funcționării echipamentelor electrice și electronice și 

efectuarea de operatii calibrare și alte operatii  de intretinere 

Măsuri strategice   
• întocmiri Manual de monitorizare manuala și automata a stării de, 

funcționare a echipamentelor, ventilatoarelor, angrenajelor, 
infrastructurii, etc și monitorizarea calității datelor furnizate de radar, 
în  conformitate cu  recomandările date de furnizorii de echipamente  

 

Hazard climatic :  Incendii spontane  
Evaluarea vulnerabilități Curenta : Scăzută  

Viitor : Ridicată 
Descrierea riscului Obiectele de pe amplasament sunt afectate de incendii spontane 

Funcționarea defectuoasa a echipamentelor și obținerea de date eronate 
întreruperea funcționării  echipamentelor, deteriorarea construcțiilor 

Praguri critice și impact Funcționarea defectuoasa a echipamentelor și obținerea de date eronate 
întreruperea funcționării  echipamentelor, deteriorarea construcțiilor 

interacțiuni Transportul poate fi afectat de incendii spontane 
întreruperea alimentarii cu energie electrica 

Probabilitatea (1-3) 3 au avut loc și în  trecut  și se vor produce și pana în  anul 2050 
consecințe (1-3) 1 Impact redus deoarece  măsurile de adaptare au fost integrate în  proiect, în  

faza de proiectare 
Scor Risc 2 Impact care necesita investiții și are un impact negativ asupra funcționării 

proiectului - poate necesita măsuri de adaptare 
Posibile măsuri de adaptare Măsuri de proiectare 

• Echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru funcționare automata  
care asigura continuitatea funcționării  obiectivelor proiectului în  
situații de urgență 

• Echiparea radarelor cu generatoare electrice 
Măsuri operaționale 

• Întreținerea zonelor de  protecție meteorologică 
• Curățarea de vegetație a  zonei platformei meteorologice și a zonei de 

protecție absolută din vecinătatea platformei meteorologice  
•  Identificarea  altor trasee de acces către obiectivele proiectului 

Măsuri strategice 
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• Întocmirea Planului de interventie în  caz de incendii 
 

 

Hazard climatic :  Radiații solare  
Evaluarea vulnerabilități Curenta : Scăzută  

Viitor : Ridicată 
Descrierea riscului Performanta echipamentelor este afectata, funcționarea defectuoasa a 

echipamentelor și obținerea de date eronate 
Praguri critice și impact Funcționarea defectuoasa a echipamentelor și obținerea de date eronate 
interacțiuni - 
Probabilitatea (1-3) 3 au avut loc și în  trecut  și se vor produce și pana în  anul 2050 
consecințe (1-3) 1 Impact redus deoarece  măsurile de adaptare au fost integrate în  proiect, în  

faza de proiectare 
Scor Risc 2 Impact care necesita investiții și are un impact negativ asupra funcționării 

proiectului - poate necesita măsuri de adaptare 
Posibile măsuri de adaptare Măsuri de proiectare 

• Izolarea corespunzătoare a camerei radarului 
• Proiectarea  radomului în  conformitate cu  soluțiile tehnice 

identificate în  SF 
• Radarele sunt dotate cu echipamente de climatizare 
• Echipamentele vor fi  dotate cu sisteme pentru funcționare automata  

care asigura continuitatea funcționării  obiectivelor proiectului în  
situații de urgenta 

În faza de proiectare, avand în  vedere evaluarea riscurilor climatice s-au identificat măsurile de adaptare 

astfel incat proiectul sa fie cat mai resilient la schimbarile climatice. La identificarea și evaluarea măsurilor de 

adaptare s-au avut în  vedere următoarele: 

• principiile de buna adaptare; 

• identificarea acțiunilor care răspund obiectivelor proiectului și care ajuta la gestionarea  

vulnerabilităților climatice prioritare și riscurilor identificate; 

• identificarea măsurilor care răspund bine în  condiții de incertitudine actuale și fac fata  incertitudinilor  

viitoare. 

Măsurile de adaptare au fost stabilite având în  vedere  riscurile identificate (probabilitatea producerii 

impactului și magnitudinea impactului). 

Pentru ca proiectul sa fie cat mai resilient la schimbările climatice  s-au identificat următoarele tipuri de 

măsuri, pentru sistemul de alimentare cu apa și canalizare, care reduc riscurile la un nivel acceptabil : 

• măsuri investiționale: măsuri de proiectare ce sunt  incluse în  proiect, la faza de proiectare 

• măsuri operaționale: măsuri ce vor fi puse în  sarcina operatorului investițiilor  

• măsuri strategice: măsuri ce vor fi puse în  sarcina operatorului investițiilor.  

Astfel, pentru ca proiectul sa fie cât mai rezilient la schimbările climatice în  faza de proiectare au fost 

identificate și integrate în  proiect următoarele măsuri de adaptare la schimbările climatice sunt prezentate în 

tabelul următor: 
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Tabel -24 – Măsuri de adaptare la schimbări climatice 

Variabile climatice Riscuri Măsuri de adaptare  Risc rezidual Costuri Responsabilitati 

Temperaturi extreme ale 
aerului 

Avarii echipamente electrice și 
electronice, echipamente climatizare, 
angrenaje 
Perturbarea  functionarii 
echipamentelor electronice/oprirea  
functionarii unor componente ale 
radarului/ oprirea functionarii radarului 
Deteriorare cabluri electrice și de 
comunicatii 
Furnizarea/inregistrarea  de date 
eronate, performantele tehnice și 
meteorologice ale radarului sunt  
diminuate datorita functionarii 
defectuare a echipamentelor, 
intreruperea functionarii radarului 
Intreruperea alimentarii cu energie 
eletrica 

Măsuri de proiectare 
• Protectia echipamentelor electrice și 

electronice 
• Prevederea de sisteme de izolație 

adecvata pentru a asigura 
funcționarea corespunzătoare a  
echipamentelor electrice din camera  
radarului 

• Asigurarea  de cabluri cu protecție la 
temperaturi extreme 

• Montarea subterana a cablurilor 
electrice 

• Asigurarea de echipamente de 
monitorizarea automata a 
funcționării echipamentelor electrice 
și electronice și a parametrilor 
radarului, echipamente de 
testare/calibrare 

• Asigurarea de  echipamente/piese de 
rezerva  pentru cele mai sensibile 
componente, pentru înlocuire în  caz 
de avarie 

• Asigurarea  unui generator electric pe 
amplasamentul fiecărui radar 

Măsuri operaționale 
• monitorizarea funcționării 

echipamentelor electrice și 
electronice și efectuarea de operații 
de întreținere, calibrare sau alte 
operații   

• la stabilirea graficului de lucrări se au 
în  vedere zilele cu vreme 
nefavorabila pentru realizarea 

Risc rezidual redus Costul măsurilor 
investiționali sunt 
integrate în  proiect 
Măsurile operaționale 
și strategice nu implica 
costuri suplimentare 
pentru activitatea ANM 

Proiectant 
Constructor 
ANM 
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Variabile climatice Riscuri Măsuri de adaptare  Risc rezidual Costuri Responsabilitati 

lucrărilor de construcție, având în  
vedere condițiile pentru protecția 
muncii și cerințele tehnice de 
realizare a lucrărilor ; 

Măsuri strategice   
• întocmiri Plan de acțiune în  caz de 

avarii  
• întocmiri Manual de monitorizare 

manuala și automata a stări, 
funcționării echipamentelor, 
ventilatoarelor, angrenajelor, 
infrastructurii, etc și monitorizarea 
calității datelor furnizate de radar, în  
conformitate cu  recomandările date 
de furnizorii de echipamente  

• Întocmire  Plan de întreținerea 
radarului 

Precipitații  medii  
lunare/sezoniere/anuale 
și Ploi extreme 

Deteriorarea/îmbătrânirea radomului 
radarului 
Furnizarea/Înregistrarea de date 
eronate 
Deteriorarea echipamentelor 
întreruperea alimentarii cu energie 
electrica 
Scurgerea apei din precipitații în  cazul 
în  care radomul radarului este fisurata 
sau deteriorata, creșterea umidității  și 
formarea gheții  în  structura/peretele  
radomului radarului 

Măsuri de proiectare 
• Acoperirea radomului cu pelicula 

impermeabila 
• Protecția adecvată a echipamentelor 

electrice și electronice 
• Asigurarea de echipamente de 

monitorizarea automata a funcționării 
echipamentelor electrice și 
electronice și a parametrilor 
radarului, echipamente de 
testare/calibrare 

• Asigurarea  unui generator electric pe 
amplasamentul radarului 

Măsuri operaționale 
• curățarea și o inspecția periodică a 

suprafeței cupolei radarului 

Risc rezidual redus Costul măsurilor 
investiționali sunt 
integrate în  proiect 
Măsurile operaționale 
și strategice nu implica 
costuri suplimentare 
pentru activitatea ANM 

Proiectant 
Constructor 
ANM 
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Variabile climatice Riscuri Măsuri de adaptare  Risc rezidual Costuri Responsabilitati 

• monitorizarea funcționării 
echipamentelor electrice și 
electronice și efectuarea de operații 
de întreținere, calibrare sau alte 
operații   

Măsuri strategice   
întocmiri Programului de reparați și 
întreținere a stări cupolei radarului: 
verificarea producerii scurgerilor de  
apa, verificarea integrități radomului, 
curatoarea radomului 

Vanturi extreme, Furtuni Instabilitatea turnului radar 
Instabilitate/afectare construcții (stâlpi 
susțineri echipamente, antene) 
Afectarea operări radarului/antenei/ 
echipamentelor 
Echipamentele furnizează date eronate  
întreruperea alimentarii cu energie 
electrica 
Afectarea transportului 

Măsuri de proiectare 
• proiectarea  radarului conform 

studiilor având în  vedere reziliența 
la intensitatea maxima a vântului și 
furtuni; proiectarea radarului  la o 
încărcare de 67m/s (241 km/h) 
 

• Amplasare antenelor și stâlpilor de 
susține  și a echipa manetelor 
conform  soluțiilor tehnice stabilite în  
SF 

• Asigurarea  unui generator electric 
pe amplasamentul fiecărui radar 

Măsuri operaționale 
• monitorizarea funcționării 

echipamentelor electrice și 
electronice și efectuarea de operații 
calibrare și alte operații  de 
întreținere 

Măsuri strategice   
• întocmiri Manual de monitorizare 

manuala și automata a stări, 
funcționării echipamentelor, 

Risc rezidual redus Costul măsurilor 
investiționali sunt 
integrate în  proiect 
Măsurile operaționale 
și strategice nu implica 
costuri suplimentare 
pentru activitatea ANM 

Proiectant 
Constructor 
ANM 
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Variabile climatice Riscuri Măsuri de adaptare  Risc rezidual Costuri Responsabilitati 

ventilatoarelor, angrenajelor, 
infrastructurii, etc și monitorizarea 
calității datelor furnizate de radar, în  
conformitate cu  recomandările date 
de furnizorii de echipamente 

Incendii spontane Obiectele de pe amplasament sunt 
afectate de incendii spontane 
Funcționarea defectuoasă a 
echipamentelor și obținerea de date 
eronate 
întreruperea funcționării  
echipamentelor, deteriorarea 
construcțiilor 
Transportul poate fi afectat de incendii 
spontane 
întreruperea alimentarii cu energie 
electrica 

Măsuri de proiectare 
• Echipamentele vor fi  dotate cu 

sisteme pentru funcționare automata  
care asigura continuitatea 
funcționării  obiectivelor proiectului 
în  situații de urgenta 

Măsuri operaționale 
• Întreținerea zonelor de protecție 

meteorologică 
• Curățarea de vegetație a  zonei 

platformei meteorologice și a zonei de 
protecție absoluta din vecinătatea 
platformei meteorologice  

•  Identificarea  altor trasee/rute de 
acces către obiectivele proiectului 

Măsuri strategice 
• Întocmirea Planului de intervenție în  

caz de incendii 
 

Risc rezidual redus Costul măsurilor 
investiționali sunt 
integrate în  proiect 
Măsurile operaționale 
și strategice nu implica 
costuri suplimentare 
pentru activitatea ANM 

Proiectant 
Constructor 
ANM 

Radiații solare Performanta echipamentelor este 
afectata, funcționarea defectuoasa a 
echipamentelor și obținerea de date 
eronate 

Măsuri de proiectare 
• Izolarea corespunzătoare a camerei 

radarului 
• Proiectarea  radomului în  

conformitate cu  soluțiile tehnice 
identificate în  SF 

• Radarele sunt dotate cu 
echipamente de climatizare 
Echipamentele vor fi  dotate cu 
sisteme pentru funcționare automata  

Risc rezidual redus Costul măsurilor 
investiționali sunt 
integrate în  proiect 
Măsurile operaționale 
și strategice nu implica 
costuri suplimentare 
pentru activitatea ANM 

Proiectant 
Constructor 
ANM 
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Variabile climatice Riscuri Măsuri de adaptare  Risc rezidual Costuri Responsabilitati 

care asigura continuitatea 
funcționării  obiectivelor proiectului în  
situații de urgenta 
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VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN  MOD SEMNIFICATIV 

DE PROIECT  

In situatia respectarii reglementarilor aplicabile și a măsurilor propuse prin studiul de fezabilitate, nu se 

preconizeaza aparitia unor efecte negative semnificative asupra mediului.  

 

In acest capitol au fost evaluate potentiale efecte pe care măsurile propuse prin acest proiect le poate avea 

asupra mediu, indiferent de probabilitatea de aparitie a efectelor negative semnificative. Astfel, au fost 

evaluati urmaritorii factori de mediu: apa, aer, schimbari climatice, sol/subsol, zgomot, mediul social-

economic și sanatatea populatiei, patrimoniul cultural, biodiversitate, peisaj, utilizarea resurselor. 

 

Pentru identificarea factorilor de mediu susceptibili a fi afectati de proiect s-au analizat: 

• toate activitatile necesare realizarii proiectului; 

• toate componentele mediului receptor, adica mediul care va suporta efectele proiectului; 

• starea actuala a factorului de mediu receptor (calitatea factorului de mediu); 

• toate interactiunile posibile dintre activitati și componentele de mediu. 

 

Printr-o afectare semnificativa se întelege o schimbare definitiva a calitatii factorului de mediu sau schimbari 

temporare (reversibile) dar cu efecte pe termen mediu și lung asupra calitatii factorului de mediu, de exemplu 

(5-10 ani). Afectarea semnificativa a unui factor de mediu este determinata de aparitia unui numar de situatii 

în  care magnitudinea impactului asupra mediului rezultat din implementarea măsurilor propuse prin acest 

proiect se încadreaza în  categoria impactului negativ mare/foarte mare iar sensibilitatea componentei de 

mediu care sufera modificare în  urma realizarii proiectului se încadreaza în  categoria mare/foarte mare.  

Prin consecinte cu impact semnificativ se întelege toate efectele directe, indirecte, izolate sau sinergice pe 

termen mediu și lung ca urmare producerii efectului.  

Nu s-au luat în  considere în  aceasta sectiune efectele semnificative pozitive ale măsurilor propuse. 

Atat în  perioada de executie cat și în  perioada de operare a investițiilor propuse  nu se vor desfasura activitati 

care implica utilizarea de substante chimice care se încadreaza în  categoria celor care ar pot genera accidente 

majore și nu se genereaza deseuri din categoria periculoase. 

 

În perioada de executie și în  perioada de operare a investitilor propuse nu se vor desfasura activitati care se 

încadreaza în  categoria activitatilor industriale care genereaza cantitati semnificative de emisii de poluanti 

mediu.  

În perioada de operare a investițiilor propuse, probabilitatea ca factorii de mediu sa fie afectati este extrem 

de redusa. Durata de viata a acestor investiții este relativ mare, în functie de specificul echipamentelor fiind 

intre 15-20 ani. Investițiile propise au un program de control extrem de riguros (semestrial și anual) astfel 
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încat avariile sa fie detectate din timp. În plus în  cadrului proiectului INFRAMETEO s-a luat în  considerare 

măsuri de adaptare la schimbarile climatice. 

 

Investițiile propuse reprezinta interventii/modernizări/dezvoltări ale stațiilor meteorologice existente, lucrările 

de construcție și montaj se vor executa în  incinta acestora.  

Pentru realizarea acestui proiect nu este necesara amenajarea unor cai de acces noi. Accesul la zonele unde 

se vor executa lucrariile de constructie se vor realiza folosind drumurile de existente. 

 

Avand în vedere specificul acestui proiect, factorii de mediu susceptibili de a fi afectati în  special în  perioada 

de executie a lucrarilor de constructie a măsurilor structurale propuse și situatiile în  care acestia ar putea fi 

afectati sunt prezentate în tabelul urmator. 

Situatiile prezentate în tabelul urmator reprezinte situatii teoretice în  care factorul de mediu ar putea fi 

afectat semnificativ și nu se bazeaza pe rezultatele evaluarii impactului care se prezinta în  secțiunile 

următoare.  

Aceste situatii, sunt valabile și pentru etapa de operare, în cazul în  care vor fi necesare interventii pentru 

remedierea unor avarii la lucrările propuse sau lucrari pentru reparatii curente precum și pentru perioada de 

dezafectare. 
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Factor de 

mediu 

Situatiile în  care ar putea aparea un impact 

negativ mare/foarte mare 

Locul de manifestare Cauza aparitiei unor astfel de 

situatii 

Probabilitatea de 

producere 

Apa Deteriorarea starii corpurilor de apa de suprafata 
și subterana din zona proiectului care ar putea 
conduce la afectarea atingerii obiectivelor de 
mediu stabilite pentru corpurile de apa. 
 
 

In corpurile de apa din zona de amplasare 
a proiectului. 
 
 

Nerespectarea proiectului tehnic/erori 
umane 
 
Diminuarea resurselor de apa 
 
 
 

Improbabilă  
 
Investițiile propuse nu 
sunt localizate pe 
malurile cursurilor de 
apă sau în vecinătatea 
cursurilor de apă. 

Aer Depasirea pe termen mediu și lung a 
concentratiilor maxime stabilite pentru indicatorii 
de calitate NO2, SO2, CO, PM10, PM2,5 și ale 
pragurilor de evaluare pentru sanatatea populatiei 
și vegetatie stabilite prin Legea 104/2010 privind 
calitatea aerului 

Cele mai sensibile ar fi zonele în  care deja 
se  înregistreaza periodic depasiri ale 
concentratiilor maxim admisibile pentru 
mai multi poluanti atmosferici relevanti 
pentru proiectul propus.  
Cea mai sensibilă zona indentificată fiind 
amplasamentul CRM Muntenia, Sos 
București-Ploiești nr.7 (obiectivul 1,5, 7) – 
fiind amplasată în vecinătatea DN1, drum 
cu traffic rutier intens și în vecinătatea 
Aeroportului Băneasa. 

Defectiuni ale utilajelor si/sau a 
mijloacelor de transport 
Neasigurarea revizie tehnice periodice 
a utilajelor/mijloacelor de transport 
Utilizarea de utilaje mijloace de 
transport învechite 

Redusa 
 
  

Schimbari 

climatice 

Favorizarea sau intensificarea aparitiei unor 
hazarde naturale (de exemplu: seceta, alunecari 
de teren, inundatii, cutremure, fenomene meteo 
extreme) cu consecinte deosebit de grave  
 
 
 
 

 Neluarea în  considerare la etapa de 
proiectare a adaptarii proiectului la 
schimbarile climatice 

Redusa 
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Factor de 

mediu 

Situatiile în  care ar putea aparea un impact 

negativ mare/foarte mare 

Locul de manifestare Cauza aparitiei unor astfel de 

situatii 

Probabilitatea de 

producere 

Generarea de emisii de gaze cu efect de sera în 
cantitati ridicate, peste conditiile normale. 

In zona frontului de lucru și a organizarii de 
santier. 
 
Cea mai sensibilă zona indentificată fiind 
amplasamentul CRM Muntenia, Sos 
București-Ploiești nr.7 (obiectivul 1,5, 7) – 
fiind amplasată în vecinătatea DN1, drum 
cu traffic rutier intens și în vecinătatea 
Aeroportului Băneasa. 

Defectiuni ale utilajelor si/sau a 
mijloacelor de transport 
Neasigurarea revizie tehnice periodice 
a utilajelor/mijloacelor de transport 
Utilizarea de utilaje/mijloace de 
transport învechite 

 
Redusa 

Sol/subsol Ocuparea permanenta a unor suprafete 
importante de teren cu elemente constructive noi 
și schimbarea categoriei de folosinta a acestora 

Investițiile propuse se vor amplasa în 
incinta stațiilor meteorologice exisntete. 
Lucrările de construcție se vor realiza pe 
terenurile libere din incinta acestor stații 
meteorologice. 
Organizările de șantier se vor amplasa în 
incinta stațiilor meteorologice existentte 
 
Suprafata ocupata temporar pentru 
organizarea de santier principala, 
platforme temporare este: 1600 mp. 
 
Suprafața ocupată permanent este de 1500 
mp.  
 
Folosința actuală a terenurilor pe care se 
vor realiza lucrările de construcție (obiectiv 
1, 5, 6, 7) este curți, construcții. 
 

Nerespectarea proiectului tehnic/erori 
umane care ar putea conduce la 
ocuparea altor suprafete suplimentare 

Improbabil 

Contaminarea solului ca urmare a scurgerilor de 
combustibili de la utilaje/mijloace de transport 

In zona frontului de lucru și a organizarii de 
santier 

Defectiuni ale utilajelor si/sau a 
mijloacelor de transport 
Neasigurarea revizie tehnice periodice 
a utilajelor/mijloacelor de transport 

Redusa 
 

Degradarea fizica și  pierderea capacitatii 
productive a solului în  zona  frontului de 
lucru/organizarii de santier 

In zona frontului de lucru și a organizarii de 
santier 
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Factor de 

mediu 

Situatiile în  care ar putea aparea un impact 

negativ mare/foarte mare 

Locul de manifestare Cauza aparitiei unor astfel de 

situatii 

Probabilitatea de 

producere 

Utilizarea de utilaje/mijloace de 
transport învechite 

Generarea unor cantitati mari de deseuri 
periculoase/nepericuloase și depozitarea acestora 
în spatii neconforme 

Pentru realizarea proiectului nu se folosesc 
materiale periculoase pentru mediu 
Lucrarile de reparatii ale 
vehiculelor/utilajelor se vor realiza în  
ateliere autorizate. Alimentarea cu 
carburant, uleiuri se vor realiza în  statiile 
de carburanti autorizate. 

Nerespectarea proiectului tehnic Foarte redusa 

Biodiversitate Ocuparea unor suprafete de teren în  limita 
siturilor Natura 2000  
Afectarea starii de conservare a habitatelor 
naturale și a speciilor de interes comunitar din 
siturile Natura 2000 din zona proiectului  
Pierderea sau degradarea unor habitate naturale 
prioritare si/ sau a habitatelor favorabile unor 
specii de interes comunitar prezente în  ariile 
naturale protejate  
Afectarea starii de conservarea a faunei piscicole 
de interes national  
Perturbarea activitatii speciilor 
Reducerea efectivelor populationale 
Realizarea unor lucrari de defrisare de suprafete 
din fondul forestier sau de protectie a 
infrastructurii tehnice 

Investițiile propuse se vor amplasa în 
incinta stațiilor meteorologice exisntete. 
Lucrările de construcție se vor realiza pe 
terenurile libere din incinta acestor stații 
meteorologice. 
 
In vecinatatea investițiilor propuse care 
implică lucrări de construcție nu au fost 
indentificate situri Natura 2000, zone cu 
valoare peisagistica ridicata și cu  suprafete 
apartinand fondului forestier excepție 
făcând Radarului propus în  comuna Ciurea 
(propus prin Obiectivul1 de investiții), 
Stația Meteorologică Bârnova.  
Sația Meteolorogică Bârnova este 
amplasată în ROSCI0135 Pădurea Bârnova 
și la 44,25 m de limita ROSPA0392 Pădurea 
Bârnova. Radarul va fi amplasat în incinta 
stației meteorologice, nu se vor ocupa alt 
suprafețe suplimentare din limita ariei 
protejate 
 
 

Nerespectarea proiectului tehnic și a 
amplasamentului stabilit pentru 
amplasarea lucrarilor 
 
Nerespectarea proiectului tehnic și a 
amplasamentului stabilit pentru 
amplasarea lucrarilor 
 

Putin probabila 
 
 
 
 
Putin probabila 
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Factor de 

mediu 

Situatiile în  care ar putea aparea un impact 

negativ mare/foarte mare 

Locul de manifestare Cauza aparitiei unor astfel de 

situatii 

Probabilitatea de 

producere 

Zone propuse pentru amplasarea lucrarilor 
nu se încadreaza în  categoriilor terenurilor 
din fondul forestier, în  zona proiectului nu 
sunt zone de protectie forestiera pentru 
infrastructura tehnica. 

Zgomot Cresterea nivelului de zgomot echivalent pe timp 
de zi și pe timp de seara peste valorile limita 
admise pentru zonele locuite 

In vecinatatea frontului de lucru și a 
organizarii de santier 

Defectiuni ale utilajelor si/sau a 
mijloacelor de transport 
Neasigurarea reviziei tehnice 
periodice a utilajelor/mijloacelor de 
transport 
Utilizarea de utilaje/mijloace de 
transport învechite 
Nerespectarea programului de odihna 
a populatiei în  zonele unde frontul de 
lucru sa aproprie la distante mai mici 
de 100 m de locuinte 

Redusa 

Mediu social 
și economic 
(inclusiv 
sanatatea 
populatiei) 

Afectarea calitatii mediului pe termen lung cu 
efecte asupra sanatatii populatiei (crestere 
concentatiilor poluantilor în  aer, apa, sol peste 
limitele maxime admise de reglementarile 
legislative în  vigoare, cresterea nivelului de 
zgomot, expunerea la radiații electromagnetice). 
 
 
 
Afectarea resurselor naturale (în sensul diminuarii 
considerabile a cantitatii, degradarea calitatii 
acestora) de care depind comunitatile locale. 
 
Exproprierea de terenuri propritate privata care sa 
necesita transmutare populatiei, demolare de 
constructii. 

In vecinatatea frontului de lucru și a 
organizarii de santier 
 
 
 
 
 
 
 
Resursele naturale se vor procura de la 
furnizorii locali autorizati. 
 
 
Măsurile structurale propuse se vor realiza 
pe terenuri proprietate publica. Nu sunt 
necesare expropieri sau transmutarea 
populatiei sau demolarea unor locuinte. 

Defectiuni ale utilajelor si/sau a 
mijloacelor de transport 
Neasigurarea reviziei tehnice 
periodice a utilajelor/mijloacelor de 
transport 
Utilizarea de utilaje/mijloace de 
transport invechite 
Nerespectarea distanțelor de 
siguranță stabilite pentru amplasarea 
radarelor 
 
Nerespectarea proiectului tehnic  
 
 
 

Redusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Improbabil 
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Factor de 

mediu 

Situatiile în  care ar putea aparea un impact 

negativ mare/foarte mare 

Locul de manifestare Cauza aparitiei unor astfel de 

situatii 

Probabilitatea de 

producere 

Nerespectare proiectului tehnic și a 
amplasamentului stabilit pentru 
amplasarea lucrarilor 

Peisaj Alterarea peisajului natural și constructiv cu 
valoare estetica și conservativa ridicata  
Defrisari pe suprafete mari apartinand fondului 
forestier 

In vecinatatea investițiilor propuse care 
implică lucrări de construcție nu au fost 
indentificate situri Natura 2000, zone cu 
valoare peisagistica ridicata și cu  suprafete 
apartinand fondului forestier cu excepția 
Radarului propus în  comuna Ciurea, Stația 
Meteorologică Bârnova.  
Sația Meteolorogică Bârnova este 
amplasată în ROSCI0135 Pădurea Bârnova 
și la 44,25 m de limita ROSPA0392 Pădurea 
Bârnova. Radarul va fi amplasat în incinta 
stației meteorologice, nu se vor ocupa alt 
suprafețe suplimentare din limita ariei 
protejate. 
 

Nerespectarea proiectului tehnic și a 
amplasamentului stabilit pentru 
amplasarea lucrarilor 

Probabilitate redusă 

Patrimoniul 
cultural 

Alterarea partiala sau totala a monumentelor 
istorice, lacasurilor de cult sau a siturilor 
arhelogice  

In zona de amplasare a investiiloor propuse 
și în vecinatatea acestora nu au fost 
indentificate monumente istorice/lacasuri 
de cult/situri arheologice 

Nerespectarea proiectului tehnic și a 
amplasamentului stabilit pentru 
amplasarea lucrarilor 

Improbabil 

Utilizarea 
resurselor 

Consum ridicat de resurse și diminuarea capacitatii 
de suport a zonelor de unde se va furniza 
materialele necesare realizarii acestor măsuri 

Nu au fost indentificate zone în  care 
comunitatile sunt dependente de o anumita 
resursa naturala necesara realizarii 
măsurilor propuse prin acest proiect. 
Volumul de lucrări este realtiv redus. 

Nerespectarea proiectului tehnic 
/erori umane 

Improbabil 
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VII.1. Impactul asupra populației și sănătății umane 

 

Impactul asupra populației și sănătății umane în perioada de execuție 
 
Investițiile propuse care implică lucrări de construcție (obiectivele de investiții 1, 5, 6, 7) ar putea 

genera un potențial impact negativ asupra mediului sănătății umane în  perioada de execuție. 

Prezenta lucrările de construcție pot crea un disconfort populației, în  zonele unde frontul de lucru 

se va apropia de locuințe (cele mai expuse fiind casele aflate la distante mai mici 400 m), pe fondul 

zgomotului și a emisiilor în  atmosfera.  

 

Efectul asupra sănătății umane a poluanților emiși în  atmosfera (Noxa, Cox, SO2, PM10, PM2,5), în  

timpul funcționării vehiculelor și utilajelor utilizate pentru construcția lucrărilor, se manifesta când 

aceștia depășesc pragurile de evaluare pentru protecția sănătății (prevăzuți în  Legea 104/2011) 

într-o perioada data. Manifestarea efectului nociv al poluanților depinde însă de concentrația acestora 

în  aer, dar și de durata expunerii. 

 

Sursele de emisie de poluanți (particule în  suspensie) în  atmosfera asociate lucrărilor de execuție 

sunt surse mobile, nedirijate, au înălțimi reduse în  general aproape de nivelul solului. Zona de 

impact maxim a acestora va fi în  general relativ restrânsa, fiind reprezentata de frontul de 

lucru/drumul de acces și imediata vecinătate a acestora. Valorile concentrațiilor poluanților rezultați 

scade cu creșterea distantei fata fronturile de lucru/drumurile de acces. Totodată valorile 

concentrațiilor  și zona de concentrare a acestor poluanți  depinde de condițiile meteorologice din 

zona respectiva. 

 

Schimbarea poziției surselor de emisie în  timpul execuției (ca urmare a modificării frontului de lucru) 

determina un impact local redus pe termen scurt, cu o probabilitate redusa de apariție a unor valori 

a concentrațiilor poluanților în  aer peste limita admisa. Utilajele nu vor funcționa continuu pe toata 

durata unei zile și nu toate vehiculele vor utiliza aceleași rute de transport. Astfel, se estimează ca 

emisiile provenite în  atmosfera în  perioada de execuție nu vor avea efecte asupra sănătății umane 

populației din zona de amplasare a lucrărilor.  

 

Pentru prevenirea impactului produs de poluarea sonora se vor lua o serie de măsuri cum ar fi: 

utilizarea de echipamente și utilaje performante cu nivel redus de zgomot, verificarea tehnica 

periodica a vehiculelor și utilajelor folosite, oprirea motorului vehiculelor și utilajelor în  perioada în  

care staționează, realizarea lucrărilor după un program bine stabilit care sa tine cont de programului 

de odihna a locuitorilor, nu se vor  desfășurarea lucrări de execuție sau activități de transport pe 

timp de noapte.  
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La funcționarea concomitenta a mai multor utilaje în  zona frontului de lucru, exista riscul depășirii 

ocazionale a nivelului de zgomot admis pe timp de zi. 

Daca monitorizările efectuate în  perioada de construire vor arata un nivel de zgomot peste limita 

admisibila, se vor lua măsuri adecvate de reducere a zgomotului, de exemplu folosirea unor panouri 

fonoabsorbante mobile. Prin utilizarea acestor panouri mobile de absorbție a zgomotului, nivelul de 

zgomot resimțit în  zona celor mai apropiați receptori nu va depăși nivelul limita recomandat și nu 

va avea un impact asupra stări de sănătate a populației. 

 

Proiectul propus, împreuna cu celelalte proiecte propuse/aprobate, nu vor genera impact cumulat 

negativ semnificativ pe perioada de execuție a lucrărilor asupra populației și sănătății umane.  

Resursele de apa de apa potabila ale unităților teritorial administrative pe care se vor amplasa 

investiții propuse prin proiect. Pe amplasamentele propuse nu au fost identificate surse subterane 

de alimentare cu apă. Din activitățile de construcție nu rezulta ape uzate iar organizările de șantier 

vor fi prevăzuți cu toantele ecologice, ce vor fi vidanjate periodic prin intermediul companiilor 

autorizate. 

 

Terenurile pe care se realizează proiectul aparțin Statului Român și sunt în administrarea ANM. 

Pentru realizarea lucrărilor nu este necesara transmutarea populației, nu sunt necesare lucrări de 

demolare locuințe.  

Lucrările propuse nu vor afecta nici în  perioada de execuție, nici în  perioada de exploatare 

activitățile cultural-artistice și tradiționale desfășurate pe teritoriul administrativ al localităților unde 

sunt amplasate măsurile structurale. 

În perioada de execuție, proiectul ar putea avea un impact pozitiv asupra mediului social-economic 

prin favorizarea apariției unor locuri de munca în  domeniul construcției, unde nu este necesar 

personal calificat.  

 

Extinderea impactului 

Impactul va fi resimțit local, în  zona frontului de lucru/drumul de acces și în  vecinătatea frontului 

de lucru/drumurilor de acces. 

Prin lucrările executate, nu exista riscul de a afecta folosințele și bunurile materiale din vecinătate, 

cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului.  

 

Magnitudinea și complexitatea impactului  

Magnitudinea și complexitatea impactului negativ sunt reduse și se vor manifesta doar pe perioada 

de execuție a lucrărilor în  zonele vizate de proiect sau în  imediata vecinătate a acestora.  
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Probabilitatea impactului  

 

Prin măsurile constructive adoptate și tehnologia de execuție,  în  perioada de execuție a lucrărilor 

propuse se reduce la minim probabilitatea de apariție a oricărui impact negativ asupra populației și 

sănătății umane.  

În perioada execuției lucrărilor, probabilitatea de producere a unui impact negativ asupra folosințelor 

și bunurilor materiale în  zone de amplasare a componentelor proiectului este redusa. 

 

Durata, frecventa și reversibilitatea impactului  

 

Realizarea lucrărilor specifice proiectului, va avea asupra sănătății populației sau factorilor de mediu 

un impact nesemnificativ reversibil, limitat la perioada desfășurării acestora. 

 

Impactul asupra populației și sănătății umane în perioada de operare 

 

În perioada de operare investițiile propuse nu constituie surse de emisii în aer sau zgomot. 

Clădirea Agrometeorologice va fi o clădire smart-green cu un nivel al consumului energetic care tinde 

spre zero. Centrala termică din dotare va funcționa temporar, în perioada sezonului rece în paralel 

cu surse de energie regenerabila (panouri fotovoltaice amplasate pe acoperișul clădirii). Emisiile în 

atmosferă provenite de la centrala termică vor fi nesemnificative și se vor încadra în prevederile 

legislative în vigoare (prevederile Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind 

protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici 

produși de surse staționare). 

Toate grupurile electrogene vor fi prevăzute cu carcase insonorizante, căptușite cu material antifonic. 

Nivelul de zgomot rezultat în perioada de funcționare a acestora se va situa sub limitele maxime 

admise prin STAS 1009:2017 și Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației. 

 

Radarul meteorologic reprezintă un instrument de teledetecție activ, ce emite unde electromagnetice 

în  atmosfera și apoi recepționează puterea radiației electromagnetice retro împrăștiata de 

particulele de precipitații din nori.  

 

Radarele meteorologice în  banda S ce urmează a fi instalate în  cadrul proiectului INFRAMETEO 

funcționează cu unde electromagnetice cu frecvente cuprinse intre 2.7 GHz și 3.0 GHz. Undele 
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electromagnetice sunt emise în  atmosfera sub forma de pulsuri, emisia nefiind continua. Timpul de 

emisie este ordinul micro-secundelor (1/106 secunde), în  timp ce timpul de recepție (ascultare) 

este de ordinul mlii-secundelor (1/103 secunde). Astfel, timpul de ascultare a ecoului 

electromagnetic este de 1000 de ori mai mare decât cel de transmisie. Spre exemplu, intra-un 

interval de referința de 1 ora, timpul total de emisie este de doar 7 secunde, timpul de ascultare 

fiind semnificativ mai mare, în  acest caz de 59 minute și 53 de secunde.  

 

Scanarea atmosferei este realizata prin intermediul unei strategii de scanare ce presupune rotirea 

antenei radar la 360°, prin poziționarea acesteia la anumite unghiuri fata de orizontala locului (de 

elevație), cel mai mic unghi fiind de 0.5°. Antena radar este poziționata pe un turn de 30-35 metri 

înălțime. Înălțimea la care fasciculul radar se propaga în  atmosfera creste odată cu creșterea 

distantei fata de amplasamentul radarului.  Astfel, pentru o elevație de 0.5°, la distanta de 100 km 

fata de radar, înălțimea la care sunt emise undele electromagnetice este de 1.5 km deasupra solului. 

Până în prezent nu există studii care să fi demonstrat cu dovezi științifice concludente existenta unor 

efecte adverse asupra sănătății dacă nivelurile de expunere la radiații electromagnetice sunt sub 

limitele specificate de normele internaționale și dacă energia câmpurilor electromagnetice care pot 

interacționa cu țesuturile din organism au niveluri de putere mult prea mici pentru a produce încălzire 

semnificativă (peste 1°C) a țesutului în care sunt absorbite. 

 

Până în prezent nu există studii care să fi demonstrat cu dovezi științifice concludente existenta unor 

efecte adverse asupra sănătății dacă nivelurile de expunere la radiații electromagnetice sunt sub 

limitele specificate de normele internaționale și dacă energia câmpurilor electromagnetice care pot 

interacționa cu țesuturile din organism au niveluri de putere mult prea mici pentru a produce încălzire 

semnificativă (peste 1 grad Celsius) a țesutului în care sunt absorbite. 

 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pentru a răspunde la efectele pe care le pot avea radiațiile 

electromagnetice asupra sănătății populației, a inițiat o acțiune de sintetizarea tuturor materialelor 

publicate conținând rezultatele investigațiilor privind efectele biologice și efectele asupra stării de 

sănătate. Ca urmare au fost inventariate peste 25.000 de articole științifice publicate în ultimii 30 

de ani. În urma studierii evaluării și cântăririi dovezilor științifice din aceste materiale Organizația 

Mondială a Sănătății a ajuns la concluzia că în prezent nu există dovezi științifice care să confirme 

vreo consecință asupra sănătății datorate expunerii la câmpuri electromagnetice de joasă frecvență 

sau de radiofrecvență dacă expunerea este sub limita prevăzută de normele internaționale. Cu toate 

acestea, OMS  a recunoscut necesitatea de a face o evaluare mai corectă și mai eficientă a riscului 

pentru sănătate prezentat de expunerea la aceste câmpuri și a promovat acțiuni care să susțină 

aceste cercetări. 
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În anul 2006 Ministerul Sănătății Publice (M.S.P.) a transpus integral prevederile Recomandării 

519/1999 a Consiliului Uniunii Europene și a emis prin Ordinul M.S.P. nr. 1193/2006 „Normele 

privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz”. 

Conform acestor norme Nivelurile de referință pentru câmpurile electrice, magnetice și 

electromagnetice (0 Hz - 300 GHz, valori efective neperturbate) sunt următoarele: 

Tabel Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.-25 – Nivel referință 
pentru câmp electromagnetic conform Ordinul 1193/2006 

 

Conform Ghidului ICNIRP (International Comision on ion-ionizant radiațiune protecțiune) pentru 

limitarea expunerii la câmpurile electromagnetice (100 kHz tu 300 Guz), ediția 2020, limitele de 

expunere pentru sănătatea populație și personalul angajat sunt: 

Tabel Error! Use the Home tab to apply 0 to the text that you want to appear here.-26 – Nivel referință 
câmp electromagnetic – ghid ICNIRP 

Scenariu de 
expunere 

Nivel de 
frecvență 

Intensitatea 
câmpului electric 
E (V/m) 

Intensitatea 
câmpului 
magnetic H 
(A/m) 

Densitatea de 
putere a undei 
plane echivalente 
Se (W/m2) 

Nivelurile de referință pentru câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice, expunere 30 minute, întreg 
corpul 
Personal angajat >2-300 GHz NA NA 50 
Sănătatea 
populației 

>2-300 GHz NA NA 10 

Nivelurile de referință pentru câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice, expunere locală 6 minute 
Personal angajat >2 – 6 GHz 

 
NA NA 200 

Sănătatea 
populației 

>2-6 GHz NA NA 40 

 

Pentru radarele Doppler din bandă S, densitatea de putere a undei densitate de putere a undei planei 

este în  mediu controlat 50 W/m2 iar în mediu necontrolat 10 W/m2. Pentru a se respecta acest nivel 

al valorii densității de putere pentru sănătatea populației, radarele trebuie să fie amplasate la o 

distanță de siguranță de cca 350 m de cele mai apropiate locuințe. 

O platformă pentru radare din oțel sau beton armat va permite o blocare completă a radiațiile RF. 

Investițiilor propuse vor asigura identificarea zonelor afectate și evaluarea impactului fenomenelor 

extreme şi ale dezastrelor naturale generate în special de precipitațiile abundente de pe teritoriul 

României precum și monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase.  

 

Scenariu de 
expunere 

Nivel de 
frecvență 

Intensitatea 
câmpului electric 
E (V/m) 

Intensitatea 
câmpului 
magnetic H 
(A/m) 

Densitatea de 
putere a undei 
plane echivalente 
Se (W/m2) 

Nivelurile de referință pentru câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice, expunere locală 6 minute 
Sănătatea 
populației 

>2-300 GHz 61 0,16 10 
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În perioada cu inundații și precipitații abundente, RADAR-ul este de un real folos, acesta asigură o 

imagine mai clară a evenimentelor (fiind capabil să furnizeze imagini, distribuţii “instantanee” a 

intensităţii precipitaţiilor pe suprafeţele măsurate). 

 

Înfiinţarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI - Europa din cadrul OMM (Centrul 

Agrometeorologic European) va contribui la determinarea impactului vremii și climei asupra 

sistemelor agricole existente și viitoare, precum și acțiunile necesare pentru asigurarea 

sustenabilității pe termen lung a sistemelor agricole. 

 

Dotare a stațiilor meteorologice cu aparatură automată, va asigura creşterea fiabilităţii şi preciziei 

măsurătorilor, omogenitatea datelor între reţelele de meteorologice datorită folosirii tehnicilor 

standardizate de măsurare, transmiterea cu frecvenţă mare a datelor meteorologice cât și 

satisfacerea tendinţelor şi cerinţelor noi apărute pentru observaţiile meteorologice. 

 

Extinderea impactului  

 

Impactul pozitiv generat de implementarea proiectului asupra populatiei se va manifesta la nivel 

regional, în aria de acoperire a stațiilor meteorologice. 

 

Magnitudinea și complexitatea impactului  

 

Magnitudinea și complexitatea impactului este pozitiv și extins în  perioada de exploatare a măsurilor 

propuse prin acest proiect 

 

Probabilitatea impactului  

 

In perioada de exploatare, se va reduc daunele asupra bunurilor materiale și efectele asupra vieților 

omenești rezultate din schimbările climatice care pot fi identificate la timp și cu acuratețe ridicată.   

 

Durata, frecventa și reversibilitatea impactului 

 

Atât în  perioada de execuție nu exista riscul de a fi afectate folosințele și bunurile materiale din 

zona de amplasare a lucrărilor și vecinătatea acestora.  

 

Impactul asupra populației și sănătății umane în perioada de în perioada de dezafectare 
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Având în  vedere specificul proiectului și natura lucrărilor realizate prin acest proiect, se estimează 

ca în  etapa de dezafectare impactului  generat vor fi de aceeași natura, magnitudine, extindere și 

semnificație cu cel estimat în  perioada de execuție. 

 

VII.2 Impactul potențial asupra faunei și florei 

 

In perioada de execuție a proiectului, impactul produs se va manifesta preponderent în  aria de 

amplasare a investițiilor propuse prin prezentul proiect, cu precădere a zona investițiilor care implică 

lucrări de construcții.  

 

Investițiile propuse vor fi amplasate în incintele stațiilor meteorologice existente. Platforma stațiilor 

meteorologice este acoperita în general cu gazon (bine întreținut). Pentru realizarea fundațiilor 

turnurilor radar sunt necesare lucrări de înlăturare a stratului de sol vegetal. Stratul vegetal prezent 

pe amplasament este reprezentat de specii ruderale, cu importanță conservativă redusă. În acest 

sens se poate afirma că, implementarea proiectului nu va presupune un impact asupra habitatelor 

de pe amplasamentul proiectului. Suprafața afectată de lucrările la nivelul întregului proiect este de 

cca 1500 mp – suprafață ocupată permanent de construcțiile propuse și 1600 mp suprafață ocupată 

temporar de organizările de șantier. 

 

Platformele meteorologice sunt împrejmuită cu un gard din plasă de sârmă cu grilă mare (10/10 cm) 

și înălțime de 2 m pentru a permite circulația liberă a aerului și pentru a asigura securitatea 

instrumentelor, zona fiind ferită de accesul faunei terestre.  

 

În zona incinta Stației Meteorologice Băneasa  pe terenul pe care se vor amplasa obiectivelor de 

investiții  propuse (turnul radar – obiectivul 1, antena satelit – obiectivul 5 și Clădirea 

Agrometeorologică – obiectivul 7), s-au dezvoltat copaci (Populus Nigra, Salix caprea, Malus pumila). 

Pentru realizarea lucrărilor o parte din acești copaci se vor înlătura prin defrișare.  

  

Toate investițiile propuse prin acest proiect care necesită lucrări de construcție nu sunt amplasate 

în vecinătatea sau în limita ariilor naturale protejate, excepția face investiția care presupune 

instalarea unui turn radar în comuna Ciurea, județul Iași, în incinta Stației meteorologice Bârnova 

(inclusă în cadrul obiectivului 1). Stația meteorologică Bârnova este localizată în limita sitului Natura 

2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea și la o distanță de cca 44,25 m de limita sitului Natura 

2000 ROSPA0392 Pădurea Bârnova. 
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Stația meteorologică Bârnova ocupă o suprafață de cca.2280 mp din situl ROSCI0135, reprezentând 

aproximativ  0,0018 % din suprafața totală  a sitului. În prezent pe amplasament există un radar 

care va fi scos din funcțiune după instalarea celui nou. Noul radar va ocupa o suprafață de cca 100 

mp, ce va reprezenta aproximativ 0,000081% din suprafața totală a sitului. 

 

De asemenea, pentru realizarea lucrărilor de instalare a radarului este necesar amenajarea unei 

organizări de șantier ce va ocupa o suprafață de cca 200 mp din incinta stației meteorologce, 

reprezentând aproximativ 0,000164% din suprafața totală a sitului. 

 

Conform hărților de distribuție a habitatelor naturale, în zona de amplasare a Stației Meteorologice 

este certă prezența habitatuli 9130 - Păduri de tip Asperulo-Fagetum. Pe amplasamentul stației 

meteorologice nu au fost observate specii edificatoare ale acestui tip habitat. Zona de amplasare a 

organizării de șantier și a noului radar este acoperită cu gazon fără specii de interes conservativ. 

 

Principalul impact asupra speciilor de faună  ce se poate manifesta în perioada de execuție este dat 

de perturbarea activitatii speciilor ca urmare a prezentei umane și a surselor de zgomot și praf. 

Majoritatea speciilor mobile (mamifere, păsări) vor parasi proximitatea frontului de luru revenind 

odata ce factorul perturbator a încetat (ex: zgomot, vibratii) și creeaza conditii asemanatoare 

perioadei initiale de dinaintea realizarii lucrarilor. 

 

Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor ar putea duce la alterarea unor habitate naturale. în  

perioada de executie deseurile rezultate din activitatea de constructie vor fi coletate separat pe 

categorii de deseuri și transportate în  vederea valorificarii/eliminarii prin intermediul campaniilor 

autorizate sub atenta supraveghere a unui responsabil de mediu desemnat de Antreprenor. Nu exista 

riscul ca deseuri sa ajunga în  zona ariei protejate. Organizarea de santier va fi amplasata în  incinta 

ariei protejate iar pentru accesul în  zona se vor folosi caile de acces existente.. 

 

Impactul rezultat în  perioada de executie a lucrarilor este evaluat ca fiind negativ nesemnificativ 

asupra unui număr redus de specii (data de abundenta și distributia redusa a speciilor) dar cu 

propabilitate mare de manifestare și fără impact asupra majorității acestora. 

 

Pentru reducerea impactului s-au propus o serie de măsuri prin care impactul sa fie redus la minim 

(de exemplu: investigarea zonei inainte de realizarea lucrarilor pentru identificarea eventualelor 

cuiburi/adaposturi ale faunei,  realizarea lucrarilor în  afara perioadelor de cuibarire și crestere a 

puilor, protectia fronturilor de lucru cu panouri mobile  cu rol  fonoabsorbant,  refacerea  zonele 
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afectate de lucrarile de constructie la finalizarea acestora, inerbarea zonele afectate de orgnizarea 

de șantier).  

 

În perioada de executie, nu se vor genera ape uzate tehnologice. Organizarile de santier vor fi 

prevazute cu toatele ecologice, ce vor fi vidanjate periodic prin intermediul companiilor autorizate.  

 

Extinderea impactului 

În perioada de execuție a proiectului, impactul negativ produs se va manifesta preponderent direct 

în  aria de amplasare a lucrărilor prin pierderea temporara sau definitiva a unor suprafețe acoperite 

cu vegetație și prin posibilitatea introducerii de specii invazive. Totuși, este important de menționat 

că aceste suprafețe sunt în prezent incluse în Stația Meteorologică Bârnova, sunt întreținute de 

personalul stației, sunt reprezentate de specii vegetale cu importanță conservativă redusă și nu 

reprezintă habitate naturale sau habitate importante pentru speciile din interiorul siturilor Natura 

2000. 

 

La finalizarea lucrărilor, spatiile verzi afectate pe perioada de realizare a lucrărilor vor fi refăcute 

integral iar terenul va fi readus la starea inițiala.  

 

Impactul negativ asupra speciilor faunistice din vecinătatea lucrărilor, în  etapa execuției acestora 

se poate manifesta sub forma coliziunilor și a îndepărtării speciilor prin zgomot, emisii și prezenta 

umana. 

 

În perioada de operare, în  condiții normale de funcționare, impactul produs de lucrările propuse 

asupra florei și faunei din zona va fi nesemnificativ, limitat la zonele de amplasare ale obiectivelor.   

  

Magnitudinea și complexitatea impactului  

 

Magnitudinea și complexitatea impactului, atât în  perioada de execuție cat și în  perioada de operare 

sunt reduse. Lucrările sunt executate în  principal în  intravilanul localităților, pe amplasamentele 

stațiilor meteorologice existente.  

 

Probabilitatea impactului  

In perioada de execuție, prin soluțiile adoptate și prin tehnologia de execuție aplicata conform  

legislației în  vigoare la momentul realizării lucrărilor, se va reduce la minim  probabilitatea de  

apariție a unui posibil impact negativ asupra florei și faunei din zona.  
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In perioada de operare, în  condiții normale de funcționare, se estimează ca impactul produs asupra 

florei și faunei este minim.  

 

Durata, frecventa și reversibilitatea impactului  

Lucrările se vor desfășura în  etape, pe tronsoane/fronturi de lucru; Impactul negativ va fi 

nesemnificativ, de scurta durata, iar efectele reversibile. 

 

La finalizarea lucrărilor, terenurilor afectate de fronturile de lucru și organizare de șantier vor fi 

refăcute integral la finalizarea acestora, iar terenul afectat va fi readus la starea inițiala.  

 

Impactul asupra faunei și florei în perioada de operare 

 

Prin operarea investițiile propuse nu rezultă emisii depoluanti în apă, aer și sol și nu se generează 

un nivel de zgomot ridicat.  

 

În ceea ce privește radiațiile electromagnetice rezultate în perioada de operare a antenelor și 

radarelor anumite specii ar putea fi sensibile la câmpurile electromagnetice cu frecvențe înalte, de 

exemplu speciile care sunt dependente de câmpurile electromagnetică pentru orientare/migrațiune 

(liliecii, păsările migratoare, insectele). 

 

Cercetarea unor studii de sinteza de specialitate privind efectele radiațiilor emise de radarele 

meteorologice asupra ecosistemelor a arătat următoarele: 

• in prezent exista puține analize bazate pe măsurător de teren cu privire la efectele ecologice 

directe, natura descriptiva a acestor studii făcând practic imposibilă detașarea efectelor reale 

ale radiațiilor electromagnetice de alți factori de confuzie, cum ar fi poluarea luminoasă. Nu 

s-a putut stabili nici o relație clară doză-efect. Studiile care au găsit un efect au aplicat 

durate mai mari de expunere și s-au concentrat mai mult pe intervalele de frecvență GSM și 

nu ale radarelor (de ex. Cucurachi et al., 2013, „A Review of the ecological effects of 

radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF)”. Environment International nr. 51, p. 116–

140);  

• Studiile efectuate până în prezent au găsit puține dovezi ale efectelor radiatiilor 

electromagnetice asupra faunei la valori peste nivelurile ghidului Comisiei Internaționale 

pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) (International EMF Project, 

„Effects of EMF on the Environment”,  (https: // www.who.int / publications /m/ item/ 

international-emf-project-progress-report-2005-2006).  

http://www.who.int/
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• Există unele dovezi că animalele ar putea evita sursele puternice de radiații, cum ar fi 

turnurile radar și telefoanele mobile, dar puținele studii nu permit tragerea unor concluzii 

clare despre implicațiile ecologice. (Malkemper et al.,2018, „The impacts of artificial 

Electromagnetic Radiation on wildlife (flora and fauna). Current knowledge overview: A 

report of the EKLIPSE project”). 

 

Sisteme radar meteorologice sunt echipate cu sisteme automate de protectie asupra radiatiei 

electromagnetice, astfel încât sa se reducă/elimine efectul asupra oamenilor și ecosistemelor. 

 
VII.3 Impactul potențial asupra calității apei 

Lucrările de execuție a investițiilor propuse prin acest proiect nu se constituie în surse 

semnificative cu impact asupra calității apelor subterane și de suprafață. Tipul apelor uzate generate 

și modul propus pentru gospodărirea lor este conform cu cerințele legislației de protecția mediului. 

 

Lucrările de manevrare a maselor de pământ (decopertări, săpături, nivelări, compactări) ar putea 

avea un impact negativ redus asupra calității apelor de suprafață din zonă prin depunerea de 

sedimente de praf. 

 

Eventualele poluări pot fi favorizate doar de acțiunea fenomenelor meteorologice. Ca urmare a 

acțiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vânturi puternice), materialele rezultate în urma 

lucrărilor de construcții (pământ, moloz etc) pot influenta calitatea apelor de suprafață, prin materiile 

în suspensie ce sunt dislocate și transportate în acestea. Considerăm însă că în cazul apariției unor 

fenomene meteorologice excepționale pe perioada de execuție a lucrărilor, impactul generat asupra 

calității apelor de suprafață va fi redus. 

 

Lucrările de realizare a fundațiilor clădirilor nu vor influenta calitatea apelor subterane din zonă și 

nu vor produce modificări cantitative ale acestora. 

 

De asemenea, în această etapă calitatea apelor subterane ar putea fi afectată doar în  situații 

accidentale, de exemplu pierderi accidentale de carburanți sau uleiuri pe sol, provenite de la 

mijloacele de transport și utilajele necesare desfășurării lucrărilor.  Prin aplicarea măsurilor 

recomandate în cadrul acestui memoriu de prezentare și gestionarea corespunzătoare a materialelor 

și produselor utilizate în perioada de execuție va reduce în mod semnificativ probabilitatea apariție 

a unor astfel de accidente. 
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Astfel, impactul asupra apelor pe durata etapei de construcție este considerat negativ, indirect, 

impact momentan și reversibil, ce se va manifesta pe durata construcției, local, cu posibilitate de 

diminuare (prin aplicarea măsurilor recomandate), rezultând astfel un impact negativ moderat pe 

durata etapei de construcție. 

  

În perioada de operare, funcționare a radarelor, antelor sateliți și a echipamentelor montate în 

cadrul (obiectivelor de investiții 2, 4,3) nu se constituie ca surse de poluare a apelor.  

 

Apele uzate menajere rezultate de la Centru Agrometeorologic vor fi colectate și evacuate în rețeaua 

de canalizare municipală iar  apele pluviale potențial contaminate colectate de la nivelul parcărilor, 

vor fi preparate în instalații proprii (separator de produse petroliere), înainte de evacuare, 

considerăm că acestea nu sunt în măsură să genereze un impact semnificativ asupra calității 

receptorilor, în condițiile normale de funcționare. 

 

Astfel, impactul asupra apelor pe durata exploatării este considerat negativ, direct, reversibil în timp 

îndelungat, cu posibilitate de reducere (prin aplicarea măsurilor recomandate în  cadrul acestui 

memoriu de prezentare)  și cu posibilitate totală de monitorizare, rezultând astfel un impact 

nesemnificativ pe durata etapei de exploatare.  

 

În perioada de dezafectare impactul este similar perioadei de execuție, preconizându-se un impact 

similar. 

 

În etapa de execuție a lucrărilor de construcție (precum și în etapa de dezafectare), principalul aspect 

ce trebuie analizat se referă la tehnologia de execuție a lucrărilor și la măsurile adoptate în perimetrul 

în care acestea se vor desfășura. În scopul reducerii riscurilor de poluare a apelor subterane și de 

suprafață, în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua următoarele măsuri:  

• Deșeurile solide nu se vor arunca în cursurile de apă. Se va realiza colectarea selectivă a 

acestora şi evacuarea de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme 

autorizate; 

• Se va asigura buna stare tehnică a vehiculelor şi utilajelor care vor efectua lucrări şi 

verificarea periodică a acestora; 

• Operaţiile de întreţinere şi alimentare cu combustibil a vehiculelor şi utilajelor se vor efectua 

în locaţii cu dotări adecvate; 

• Pe şantier se vor prevede dotări pentru intervenţie în caz de poluări accidentale (ex: 

materiale absorbante adecvate); 



 
 

 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A 

FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A 
BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 

262 
 
 

 

• Stropirea suprafeţelor de sol decopertat în fronturile de lucru şi pe drumurile temporare din 

pământ, în vederea evitării ridicării prafului; 

• Până la momentul demarării construcţiei se va elabora un Plan de prevenire a poluărilor 

accidentale şi se va instrui personalul implicat în lucrări pentru respectarea prevederilor 

acestuia. 

Suplimentar, în etapa de funcţionare a obiectivului, pentru diminuarea impactului asupra apelor 

subterane și de suprafață vor fi luate următoarele măsuri: 

• Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a rețelei de canalizare și a separatoarelor de 

hidrocarburi; 

• Depozitarea deşeurilor se va realiza în spaţii închise, acoperite, prevăzute cu platforme 

betonate; 

• Grupurile eletrogene se vor amplasa pe platforme impermeabilizate 

 

VII.4 Impactul potențial asupra calității aerului și a climei 

 

În perioada de execuție, calitatea aerului va fi afectată temporar în zona organizărilor de şantier, a 

fronturilor de lucru şi în zona drumurilor de access. Calitatea aerului este posibil să fie afectată de 

creşterea concentraţiilor de particule în suspensie generate de activităţile specifice lucrărilor de 

construcție şi prin creşterea concentraţiilor de poluanţi proveniți de la funcționarea utilajelor și 

vehiculele grele care asigură transportul materialor de construcții, a personalului de șantier. 

 

Sursele de poluare a aerului specifice perioadei de executie se incadreaza în  categoria surselor 

mobile, libere, deschise, nedirijate. 

 

Având în  vedere perioadele reduse în  care se vor executa lucrările (pe o perioadă de cca 3 luni), 

se estimează ca poluanții emiși în  aer nu vor modifica semnificativ calitatea aerului și nu vor avea 

efecte asupra sănătății populației din zona de amplasare a lucrărilor.  

 

Impactul se  manifestă pe termen scurt și discontinuu, utilajele nu funcționează continuu pe toata 

durata unei zile. 

 

Tipurile de lucrări prevăzuți se vor desfășura etapizat, conform unui grafic de execuție prestabilit. 

Pentru reducerea impactului asupra calității aerului sunt propuse numeroase măsuri care pot asigura 

atingerea unui impact redus în toate etapele proiectului. 
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VII.5 Impactul potențial asupra solului și subsolului 

Principalul impact negativ direct asupra solului în etapa de execuție se datorează ocupării definitive 

a unor suprafețe de teren de elementele constructive (o suprafață de cca 1500 mp). 

Lucrărilor de manevrare a maselor de pământ (decopertări, excavări, depozitări) vor favoriza apariția 

fenomenelor de eroziune de suprafață.  

 

Activitățile de depozitare a materialelor de construcții, a depozitării deșeurilor și funcționarea 

utilajelor, vehiculelor utilizate în perioada de construcție reprezenta riscuri de contaminare a solului 

în zona șantierului.  

 

In ceea ce privește contaminarea solului ca urmare a realizării lucrărilor, aceasta s-ar putea produce 

doar în  situații accidentale. Dimensiunea acestui impact nu poate fi estimat, depinde de substanța 

care a produs poluarea accidentala, suprafața afectata și de cat de repede se intervine în  zona 

pentru opri extinderea poluării. Modificări calitative ale solului sub influenta poluanților pot apărea 

în  urma producerii unor poluări accidentale cauzate de funcționarea defectuoase a utilajelor și 

mijloacelor de transport, manipulării materiilor utilizate în  execuție, gestionarii necorespunzătoare 

a deșeurilor sau a apelor uzate și pluviale din incinta organizării de șantier. 

  

Un impact indirect asupra solului se poate produce  ca urmare a emisiilor de poluanți în  aer provenite 

de la funcționarea utilajelor/vehiculelor utilizate în  perioada de execuție. Modificări în  ceea ce 

privește calitatea solului pot fi cauzate de emisiile de poluanți în  atmosfera provenite în  principal 

de la funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport. Poluanți precum NOx, SO2 și metale grele 

pot ajunge pe sol prin precipitațiile care spală atmosfera. Impactul generat se manifesta temporar, 

are extindere locale și se consider a fi nesemnificativ raportat la perioada de execuție. 

 

Lucrările propuse pentru acest proiect, vor conduce la o afectarea superficiala a straturilor de sol  

(pana  adâncimea de 1 – 3 m, cat va fi adâncimea maximă de fundare), nu poate vorbi de un impact 

asupra mediului geologic.   

 

Nivelul hidrostatic al acviferului freatic a fost observat în puțurile existente în zona de est a 

amplasamentului propus pentru Centru Agrometeorologic la adâncimea de 7 m și la vest de 

amplasament la adâncimea de 8 m. Excavațiile se vor realiza taluzat sau sprijinit și se vor lua măsuri 

pentru evitarea infiltrațiilor în sol în perioada de execuție, se estimează ca lucrările propuse nu vor 

avea impact supra acviferului freatic.  
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Se apreciază că în perioada de execuție, impactul asupra solului și subsolului va fi redus, limitat la 

zonele de desfășurare a lucrărilor și de amplasare a organizării de șantier și se vor desfășura pe 

termen scurt (lucrările de execuție având o perioadă de desfășurare de cca 3 luni). 

 

În zona de amplasare a investițiilor care implică lucrări de construcție, impactul asupra solului va fi 

negativ redus, permanent și ireversibil.  

 

In condițiile în  care se vor respecta măsurile de protecție a mediului prevăzuți, traseele și căile de 

acces pentru utilaje, a tehnologiei și materialelor de execuție și ulterior a regulamentelor de 

exploatare, lucrările prevăzuți prin proiect nu vor genera un impact negativ asupra solului. 

 

Extinderea impactului  

In perioada de execuție a lucrărilor, impactul se va manifesta exclusiv în  zona de realizare a 

lucrărilor și în  imediata vecinătate a acestora. 

 

Magnitudinea și complexitatea impactului  

Magnitudinea impactului este mica și de complexitate redusa, manifestând-se numai pe perioada de 

realizare a lucrărilor, în  zonele vizate de proiect sau în  imediata vecinătate a acestora. 

 

Probabilitatea impactului  

In perioada execuției lucrărilor, impactul produs asupra solului este limitat la zonele unde se 

realizează lucrările sau în  imediata vecinătate a acestora.  

 

Durata, frecventa și reversibilitatea impactului  

Impactul asupra solului se va manifesta numai pe durata de realizare a lucrărilor, după realizarea 

acestora terenul fiind readus la starea inițiala. 

 

Impactul generat în  perioada de exploatare 

Exploatarea lucrărilor propuse nu implica desfășurarea unor activități generatori de emisii directe în  

sol.  

Modificări calitative ale solului în  perioada de exploatare ar putea apărea doar în situații accidentale, 

cauzate de funcționarea defectuoase a rețelei de canalizare aferentă centrului agrometeorologic sau 

urmare a unor scurgeri de carburant de la grupurile electrogene prevăzute pentru radare și a 

gestionarii necorespunzătoare a deșeurilor în  timpul unor activității de reparați. 
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In perioada de operare, prin măsurile constructive adoptate, tehnologia de execuție și regulamentele 

de exploatare aplicate conform legislației în  vigoare, se va reduce la minim  probabilitatea de apariție 

a unui potențial impact negativ asupra solului. 

Impactul asupra solului/subsolului în  perioada de exploatare este nesemnificativ și incert. 

In perioada de dezafectare 

Având în  vedere specificul proiectului și natura lucrărilor realizate prin acest proiect, se estimează 

ca în  etapa de dezafectare impactului  generat vor fi de aceeași natura, magnitudine, extindere și 

semnificație cu cel estimat în  perioada de execuție 

 

Măsurile de prevenire, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

Prin respectarea normelor de proiectare, a tehnologiilor de execuție,  a materialelor și a măsurilor 

de protecție a mediului propuse prin prezentul proiect, atât în  perioada execuției lucrărilor cat și în  

perioada de operare nu va fi generat un impact negativ semnificativ asupra solului și subsolului. 

 

Principalele măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra solului și subsolului, constau in: 

• evitarea ocupării terenurilor de calități superioare de către organizările de șantier, bazele de 

utilaje, depozitele temporare sau definitive de terasamente și materiale de contracții; 

• interzicerea amplasării organizărilor de șantier, bazelor de utilaje, în  arealele protejate sau 

în  zone cu alunecări de teren; 

• verificarea zilnica a stări tehnice a utilajelor; 

• alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport în  stații de distribuție autorizate și nu 

pe amplasamentele obiectivelor; 

• schimbarea uleiului utilajelor și vehiculelor de transport în  unități specializate și nu pe 

amplasamentele obiectivelor; 

• supravegherea executării, în  condiții de siguranța pentru mediu, a operațiilor de manevrare 

a substanțelor periculoase (vopsele, lacuri, diluanți); 

• parcarea corespunzătoare a utilajelor și vehiculelor (pe platforma betonata, în  măsura în  

care acest lucru este posibil); 

• colectarea selectiva a deșeurilor rezultate în  urma execuției lucrărilor cu stocare pe 

suprafețe special prevăzuți, în   recipiente  sau  containere  destinate  colectării acestora și 

evacuarea în  funcție de natura lor, pentru depozitare finala sau valorificare către serviciile 

de salubritate, pe baza de contract, ținând cont de prevederile Legii 211/2011 privind 

regimul deșeurilor și ale HG 856/2002; 
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• pe durata lucrărilor nu se vor arunca la întâmplare, incinera, depozita pe sol și nici nu se vor 

îngropa deșeuri menajere (sau alte tipuri de deșeuri  –  anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, 

etc.);  

• depozitarea raționala a materialului excavat, astfel încât sa fie ocupate suprafețe cat mai 

mici de teren; 

• dotarea cu materiale absorbante pentru intervenție cazul producerii unor poluări accidentale 

cu produse petroliere; 

• refacerea solului (reconstrucție ecologica) în  zonele unde acesta a fost afectat prin lucrările 

de excavare, depozitare de materiale, staționare de utilaje; zonele astfel afectate vor fi  

readuse la categoria de folosință deținuta inițial; 

• evacuarea controlata a apelor uzate rezultate în  timpul realizării investiției, astfel încât sa 

se evite infiltrarea acestora în  sol, subsol și implicit în  pânza freatica; 

• se interzice deversarea apelor uzate direct pe sol;  

Antreprenorul lucrărilor are obligația, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta 

gestiunii deșeurilor, sa implementeze o procedura conforma de gestionare a deșeurilor și sa realizeze 

o evidenta lunara a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și 

transportului, reciclării și depozitarii definitive a deșeurilor.  

La finalizarea lucrărilor, Antreprenorului/Constructorului ii revin următoarele obligații: 

• de a elimina toate deșeurile generate în  perioada de execuție a lucrărilor și ecologizarea 
zonei afectate după închiderea organizărilor de șantier; 

• refacerea terenurilor ocupate temporar în  vederea redării acestora folosinței inițiale.  

In perioada de operare impactul produs asupra solului și subsolului va fi considerabil diminuat 
prin: 

• asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a infrastructurii de alimentare cu apa și 

canalizare a centrului agrometeorologic (obiectivul 7); 

• gestionarea corespunzătoare și eliminarea în  spatii special destinate a deșeurilor generate;  

• controlul periodic al integrități rezervoarelor de carburanți aflate în dotarea grupurilor 

electrogene 

• Pentru obiectivul 7 se recomandă evacuarea apelor superficiale și amenajarea suprafeței 

terenului înconjurător cu pante de scurgere spre exterior. Prin măsurile de sistematizare pe 

verticală trebuie se va evita stagnarea apelor superficiale la distanțe mai mici de 10 m în 

jurul fiecărei construcții. 

 

VII.6 Impactul asupra peisajului și mediului vizual 
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In perioada executării lucrărilor, prin decopertarea solului și transvazarea utilajelor în  zonele de 

lucru, se va manifesta un impact negativ scăzut spre mediu, direct și temporar asupra peisajului și 

mediului vizual. 

 

La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul General/Constructorul are obligația de a reda terenul 

circuitului inițial prin refacerea inclusiv a spatiilor verzi. 

 

Extinderea impactului  

Impactul produs se va limita la zona de amplasare a proiectului și va lua sfârșit o data cu finalizarea 

lucrărilor.  

 

Magnitudinea și complexitatea impactului  

Magnitudinea impactului este scăzută spre medie și de complexitate redusa, manifestând-se numai 

pe perioada de realizare a lucrărilor, în  zonele vizate de proiect.  

 

Probabilitatea impactului 

Probabilitatea de apariție a impactului este limitata la zonele de amplasare a lucrărilor.  

 

Durata, frecventa și ireversibilitatea impactului  

Impactul asupra peisajului și mediului vizual se va manifesta pe perioada de execuție a lucrărilor. 

Construcțiile permanente supraterane care vor rezulta din implementarea proiectului, sunt 

amplasate astfel încât sa nu afectează major peisajul și mediul vizual din zona. 

  

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

In faza de execuție a lucrărilor, Antreprenorul General/Constructorul va identifica soluții pentru 

evitarea, pe cat posibil, a distrugerii spatiilor verzi.  

 

La finalizarea execuției lucrărilor, terenul va fi readus integral la starea inițiala. 

 

VII.7 Impactul cumulativ 

 

In evaluarea impactului cumulativ s-au luat în  considerare următoarele : 

• Proiectele autorizate/in curs de autorizare în  zona de implementare a proiectului. 

• Activități desfășurate în  prezent zona de implementare a proiectului. 
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In evaluarea a urmărit următoarele categorii de impact: 
 
• Impact indirect: Impact care apare nu datorita unui efect generat de proiectul evaluat în  RIM 

ci a unor activități ce sunt încurajate sa se producă ca o consecința a proiectului. Acest tip de 

impact este reprezentat schematic astfel: 

 

 

• Impact cumulativ: Impactul  suplimentar al unui proiect evaluat în  RIM combinat cu impactul 

generat de alte proiecte, reprezentat schematic astfel: 

•  

 

 
 

 

 

• Impact de interacțiune:  Reacțiile dintre impacturile generate de proiect cu proiectul care face 

scopul RIM-ului, reprezentat schematica astfel: 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea impactului  cumulativ cu proiectele autorizate/in curs de autorizare  

În zonele vizate de proiectul INFRAMETEO au fost identificate următoarele categorii de proiecte: 

• PT- proiecte de infrastructură de transport/Traficul rutier pe drumurile existente 

Proiectul 
propus 

Impact A Impact B 

Proiectul 
propus 

Alte proiecte 

Impact A 

Impact A 

 
 

Impact A 

Proiectul 
propus 

Alte proiecte 

Impact 
A 

Impact 
B 

Interactiune 
Impact 

C 
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• PIA - Proiecte infrastructură apă 

• PIR – Proiecte rețele (telefonie/gaze/electrice)  

• PC - Proiecte civile 

• I – Proiecte industrie 

• A – alte tipuri de proiecte 

Proiectele identificate și relația acestora cu proiectul INFRAMETEO sunt prezentate în capitolul 

III.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate. 

Dintre acestea, proiectele care ar putea interfera cu proiectul INFRAMTEO: Proiecte infrastructură 

apă, Proiecte civile, Proiectele de infrastructura transport. 

De asemenea, în evaluarea impactului cumulativ  prezentată în tabelul 27 s-au luat în considerare 

activitățile desfășurată în vecinătatea zonelor de amplasare a obiectivelor de investiții. 

Tabel 27 – Evaluarea impactului cumulativ 
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Denumire 
proiect 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 

Impact indirect Impact cumulativ Impact  tip interacțiune 

Factor de 
mediu 

Efecte identificate Evaluarea impactului Efecte identificate Evaluarea impactului Efecte identificate Evaluarea impactului 

Da (x) 

Prezentare efect Descriere 

S
em

n
if

ic
aț

ia
 

im
pa

ct
u

lu
i 

Da (x) 
 

Prezentar
e efect Descriere 

Semnifi
cația 

impact
ului 

Da 
(x) 

Prezentare 
efect Descriere 

S
em

n
if

ic
aț

ia
 

im
pa

ct
u

lu
i 

Nu 
(-) 

Nu 
(-) 

Nu 
(-) 

Proiecte de 
infrastructura 
transport și 
proiecte de 
construcții civile 
(prezentate în 
secțiunea 
III.6.11) 

S-a evaluat impactul cumulativ cu obiectivele de investiții: 
Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare - INSTALARE TURN RADAR Meteorologic DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „s”-amplasament Băneasa 
Obiectiv 5: Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei (1 antenă satelit, ce va fi instalată pe platformă betonată construită prin 
proiect) 
Obiectiv 6: Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau 
situații de criză pe teritoriul național (1 antenă satelit, ce va fi instalată pe platformă betonată construită prin proiect) 
Obiectiv 7: Înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) - include Construcția clădirii Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI- Europa din 
cadrul OMM și echipamente  pentru dotarea IT data center pentru Centrul Agrometeorologic European. 
Apa  - Nu a fost identificat niciun un efect care sa 

genereze un potențial impact indirect . 
Fără 
impact 

x Afectarea 
calității 
apei de 
suprafața 
 

Un potențial impact se poate manifesta în  situația 
în  care lucrările pentru implementarea proiectelor 
de infrastructura transport se  realizează  în  
aceeași perioada cu investițiile propuse prin 
proiectul INFRAMETEO (instalarea radarului Stația 
Băneasa – obiectiv 1, Obiectiv 5 și obiectiv 7) 
pentru prin proiectul care face obiectul acestei 
evaluări. 
In perioada de execuție a lucrărilor ar putea 
apărea o creștere a cantității de sedimente și 
particule fine în  cursul de apa (ca urmare a 
lucrărilor de înlăturare a stratului de sol vegetal, 
manevrare a unor mase de pământ) ce ar putea 
ce ar putea avea un potențial impact asupra 
calității apei pe porțiunea unde cele doua proiecte 
se vor intersecta. 
De asemenea, în  situații apariției unor scurgeri 
accidentale de carburanți urmare a apariției unor 
defecțiuni la  utilajele folosite în  execuție  ar putea 
fi afectata calitatea apei. 
Se apreciază ca impactul cumulativ generat va fi 
unul nesemnificativ, se va manifesta local (in 
special în  zona podurilor, în  zona în  care 
proiectele se învecinează) și va fi temporar. 
Pentru ambele proiecte s-au propus măsuri de 
evitare și reducere a unor astfel de situații. 

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa genereze 
un potențial impact de tip interacțiune 
 

Fără 
impact 

Aer  - Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 

Fără 
impact 

x Emisii de 
poluanți în  
atmosfera  

Creșterea numărului surselor mobile rutiere 
(vehicule) și non-rutiere (utilaje) de emisii 
poluanți în  atmosfera în zona în  care cele doua 

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa genereze 
un potențial impact de tip interacțiune 
 

Fără 
impact 
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Schimbări 
climatice 

x Adaptarea la 
schimbările 
climatice  

Proiectul INFRAMETEO va 
permite obținerea unor 
informații meteo cu 
acuratețe ridicată, va 
permite o mai bună 
corelare a evenimentelor 
din trecut, cu cele 
prezente și viitoare, 
stabilind tendințele în 
schimbările climatice. 
Astfel, se pot face 
estimări privind 
vulnerabilitatea zonelor 
de implementare a 
proiectelor de 
infrastructură de 
transport, gradul de 
expunere și aplicarea 
celor mai bune măsuri de 
adaptare a infrastructurii 
de transport la 
schimbările climatice. 

Pozitiv 
moderat 
 

x Emisii de 
GES  

proiecte ar putea sa se învecineze, va conduce la 
o creștere a cantității de poluanți emiși. 
Impactul cumulat se va manifesta temporar și 
local . Impactul de va resimți doar în  perioada de 
execuție. doar daca lucrările se suprapun ca și 
perioada de realizare. 
In perioada de exploatare a obiectivelor de 
investiții (obiectiv 1, 5, 7) propuse prin acest 
proiect nu au fost identificate activități care ar 
putea genera un impact negativ  cumulativ asupra 
factorilor de mediu aer și schimbări climatice  

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa genereze 
un potențial impact de tip interacțiune 
 

Fără 
impact 

Sol/subsol - Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 

Fără 
impact 

x Alterarea 
calității 
solului 

In perioada de execuție a lucrărilor specifice 
acestor proiecte ar putea rezulta un impact direct 
asupra solului prin înlăturarea stratului de sol, prin 
fenomenul de tasare sau prin apariția unor 
eventuale infiltrații de carburanți provenite de la 
scurgerile accidentale de la utilajele/vehiculele 
utilizate în  execuție în  cazul apariției unor avarii 
la acestea. 
Impactul cumulativ se va manifesta temporar și 
local (in zona în  care proiectele se învecinează),  
Se apreciază ca impactul cumulativ se va 
manifesta local și temporar, la finalizarea lucrărilor 
ambele proiecte au propuse măsuri de refacere a 
potențialele zone afectate. Lucrările nu vor 
conduce la modificarea calității solului sau la 
pierderea capacitații de producție 

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa genereze 
un potențial impact de tip interacțiune 
 

Fără 
impact 

Biodiversitate/
arii protejate  

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 

Fără 
impact 

x Perturbare 
activității 
speciilor  

Creșterea numărului de utilaje și vehicule în  zona 
în  care proiectele de infrastructura ar putea sa 
învecineze cu acest proiect, ar putea conduce la 
creșterea cantității de poluanți emiși în  atmosfera 
și la creșterea nivelului de zgomot cu efect de 
perturbare a activității speciilor 
Impactul cumulativ se va resimți temporar, doar 
pe perioada de execuție. 

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa genereze 
un potențial impact de tip interacțiune 
 

Fără 
impact 

Mediu social 
economic 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 

Fără 
impact 

x Emisii 
poluanți în  
atmosfera 
Emisii de 
GES 
Zgomot 

Impactul cumulativ este dat de disconfortul creat 
de  emisiile de poluanți și zgomotul generat de 
funcționarea  utilajelor și  vehicular necesare 
realizării lucariilor. Impactul se va resimți cu 
precădere pe sectoarele în  care  lucrările se 
apropie de locuințe. 

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa genereze 
un potențial impact de tip interacțiune 
 

Fără 
impact 

Patrimoniul 
cultural 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 

Fără 
impact 

- - În zona de implementare a proiectului 
INFRAMETEO nu au fost identificate monumente 
istorice sau situri arheologice. Nu a fost 
identificat niciun impact cumulativ. 

Fără 
impact 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa genereze 
un potențial impact de tip interacțiune 
 

Fără 
impact 

Peisaj - x Prezenta 
utilajelor 

Impactul cumulativ se va resimți în  perioada de 
execuție a acestor proiecte. 
Peisajul va fi afectat temporar de prezenta 
utilajelor la fronturile de lucru, a organizărilor de 
șantier, a lucrărilor de decopertare/înlăturare 
strat de sol vegetal. 
La finalizarea lucrărilor, terenurile vor fi aduse la 
starea inițiala iar acolo unde s-au prevăzut prin 
proiecte, se vor realiza lucrări de înierbare. 

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa genereze 
un potențial impact de tip interacțiune 
 

Fără 
impact 
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Proiectul 
regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
de apa și apa 
uzata din 
județul Iași în  
perioada 2014 – 
2020 
(prezenta în 
secțiunea 
iii.6.11) 
 
 
  

S-a evaluat impactul cumulativ cu Obiectiv 1: Modernizare rețelei de radare  INSTALARE TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER, DUAL-POLIMERIC, ÎN BANDA „s” Ciurea 

Apa  - Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 

Fără 
impact 

- - Lucrările propuse pentru instalarea radarului 
Stației Meteorologice Bârnova nu se află în 
vecinătatea cursurilor de apă. 
În perioada de execuție și de operare nu se 
generează ape uzate tehnologice. Pentru perioada 
de execuție se vor utiliza toantele ecologice. 
Nu s-a identificat niciun impact cumulativ cu 
proiectul pentru infrastructura de apă. 

- - Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact de interacțiune 

Fără 
impact 

Aer  - Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 
 

Fără 
impact 

x Emisii de 
poluanți în  
atmosfera  

Impactul cumulativ asupra calității aerului va fi 
rezultatul  lucrărilor de execuție (funcționarea 
utilajelor și aprovizionarea frontului de lucru cu 
materiale de construcție). 
Având în vedere distanța dintre amplasamentele 
cele doua proiecte și perioada redusă pentru 
execuția lucrărilor de instalare a radarului pe 
amplasamentul Stației Meteorologice Bârnova (3 
luni) este de așteptat ca impactul cumulativ să fie 
nesemnificativ. 
Pentru perioada de exploatare nu a fost identificat 
un potențial impact cumulativ asupra aerului. 

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact de interacțiune 

Fără 
impact 

Schimbări 
climatice 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 
 

Fără 
impact 

x Emisii de 
GES  

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact de interacțiune 

Fără 
impact 

Sol/subsol - Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 
 

Fără 
impact 

x Alterarea 
calității 
solului 

Pe perioada de realizare a lucrărilor de execuție 
pentru aceste proiecte, impactul asupra solului 
apare care urmare a lucrărilor care implica 
activități de înlăturare a stratului de sol vegetal  
sau ca urmare a unor poluări accidentale produse 
de scurgeri de carburanți de la utilajele/vehiculele 
utilizate în  execuție în  cazul unor defecțiuni 
tehnice. 
Având în vedere aria restrânsă și tipul lucrărilor pe 
care se vor realiza,  se estimează ca impactul 
cumulativ asupra calității solului este 
nesemnificativ. 
Se menționează ca la finalizarea lucrărilor s-au 
propus pentru ambele proiecte măsuri pentru 
refacerea potențialele zone afectate.  

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact de interacțiune 

Fără 
impact 

Biodiversitate/
arii protejate  

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 
 

Fără 
impact 

x Perturbare 
activitate 
specii 

Impactul cumulativ se va resimți temporar, local 
și este rezultatul prezentei umane, a zgomotului 
și emisiile de praf asociate lucrărilor de 
construcție, la limita sitului Natura 2000.  
 
 

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact de interacțiune 

Fără 
impact 

Mediu social 
economic 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 
 

Fără 
impact 

x - 
 
 
 
 
 
 

În perioada de execuție nu s-a identificat niciun 
un potențial impact cumulativ. Lucrările propuse 
prin proiectul INFRAMETEO sunt localizate într-o 
zonă împădurită la o distanță de cca 420 m de 
cea mai apropiată locuință.  
În perioada de exploatare nu a fost identificat un 
impact cumulativ asupra sănătății umane prin 
realizarea acestor proiecte.  

Negativ 
redus 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact de interacțiune 

Fără 
impact 

Patrimoniul 
cultural și  

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact indirect . 
 

Fără 
impact 

- - In zona nu au fost identitate monumente istorice 
și situri arheologice. Nu s-a identifica niciun 
potențial impact cumulativ. 

Fără 
impact 

- Nu a fost identificat niciun un efect care sa 
genereze un potențial impact de interacțiune 

Fără 
impact 
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 VII.8 Natura transfrontalieră a impactului 

 

Având în vedere natura proiectului, localizarea acestuia și caracteristicile sale, considerăm că nu există potențialul 
de generare a unor impacturi directe sau indirecte de natură transfrontalieră. 

 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU 

CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE 

PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI 

DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU 

INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ 

În cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri de evitare și reducere a impactului, acestea fiind prezentate în 

cadrul secțiunilor anterioare ale memoriului de prezentare.  

 

La stabilirea programului de monitorizare s-a ținut cont și de indicatorii de mediu stabiliți pentru  Programul 

Operațional Infrastructura Mare – POIM (2014-2020) și de programul de monitorizare al acestuia. 

 

Programul de monitorizare propus cuprinde măsuri care permit identificarea și prevenirea efectelor adverse 

neprevăzute precum și reducerea impacturilor specifice generate de proiect.  

 

De asemenea, măsurile de monitorizare propuse permit verificarea eficientei măsurilor de evitare/reducere a 

impactului prevăzuți și descrise în  capitolele anterioare 

 

Măsurile de monitorizare prezentate în tabelul următor fac parte integranta din proiectul propus, vor fi asumate 

de către titularul de proiect asigurând-se de  implementarea/respectarea acestora de către Antreprenorul 

General/Constructorul desemnat pentru execuția lucrărilor. Costurile pentru monitorizare în  perioada de execuție 

vor fi incluse incluse în  costurile estimate pentru execuția lucrărilor. 

 

Costurile pentru monitorizare în  perioada de exploatare vor fi asigurate de către titularul de proiect. 

Pentru perioada de exploatare au fost propuse măsuri de monitorizare, pentru verificarea durabilității proiectului 

conform recomandărilor POIM. 

 

Rezultatele monitorizării vor fi centralizate într-un raport anual care va conține informații despre factorul de 

mediu monitorizat, indicatorii monitorizați, frecventa cu care s-a realizat monitorizarea, responsabilul, locul, 

rezultatele monitorizării, interpretarea rezultatelor. Rezultatele monitorizării vor fi puse la dispoziția autorităților 

competente pentru protecția mediului, administratorului sitului Natura 2000 și a publicului. Măsurile de 

monitorizare propuse în  perioada de execuție sunt aplicabile și în  perioada de exploatare (daca sunt lucrări de 

intervenție ce necesita lucrări de construcție) și pentru etapa de dezafectare. 
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Tabel-28 – Măsuri de monitorizare factori de mediu evaluați 

Factor de 
mediu 

Măsura  Indicatori Locația Frecventa/Valoarea 
de referință 

Responsabil 

Perioada de execuție 
Aer MM1 

Monitorizarea 
calității 
aerului  

Emisii de 
poluanți in 
atmosfera (COx, 
NOx, SO2, 
PM10, PM 2,5)  

La limita 
amplasamentelor 
statiilor 
meteorologice 
unde sunt 
prevăzute lucrări 
de construcție, în  
zone din 
vecinătatea 
locuințelor/arii 
protejate 

Trimestrial/Valori de 
referința conform Legii 
104/2011 

Titularul de proiect 
prin Antreprenorul 
desemnat 

MM2  
Inspecții de 
control 
utilaje și 
vehicule 

Starea tehnica a 
vehiculelor și 
utilajelor înainte 
de începerea 
lucrărilor 

La ieșire din 
șantier și în  
zona fronturilor 
de lucru 

Zilnic, inspecția 
vizuala a funcționării 
utilajelor și 
autovehiculelor de 
transport 
Anual - Inspecția 
Tehnica Periodica 

Titularul de proiect 
prin Antreprenorul 
desemnat 
 

Zgomot MM3 
Verificarea 
nivelului de 
poluare 
fonica  

Nivelul de 
zgomot la limita 
amplasamentului 
frontului de 
lucru, în  special 
în  zonele unde 
frontul de lucru 
se aproprie la 
distante mai mici 
de 100 m de 
locuințe și în  
zona ariilor 
naturale 
protejate. în  
cazul în  care se 
constata depășiri 
ale valorilor 
limita admisa se 
vor lua măsuri de 
reducere, prin 
utilizarea unor 
panouri 
fonoabsorbante 
mobile. 

La limita 
amplasamentelor 
stațiilor 
meteorologice 
unde sunt 
prevăzute lucrări 
de construcție, în  
zone din 
vecinătatea 
locuințelor/arii 
protejate 

Trimestrial/Valori de 
referința conform 
STAS 10007/2017 și 
Ordinul 119/2014 

Titularul de proiect 
prin Antreprenorul 
desemnat 

Schimbări 
climatice
  

MM4 
Controlul 
emisiilor de 
gaze cu efect 
de sera 

Consumul de 
energie electrica 
și combustibil 
utilizat  

- Perioada de execuție a 
lucrărilor 

Titularul de proiect 
prin Antreprenor 
desemnat 

Managementul 
deșeurilor 

MM5 
Evidența 
deșeurilor  

Cantitatea de 
deșeuri 
generata,  
valorificata, 
eliminata – 
conform HG 
856/2002 

Organizarea de 
șantier 

Evidenta Lunara  Titularul de proiect 
prin Antreprenor 
desemnat 
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Tabel-28 – Măsuri de monitorizare factori de mediu evaluați 

Factor de 
mediu 

Măsura  Indicatori Locația Frecventa/Valoarea 
de referință 

Responsabil 

Biodiversitate MM6 
Monitorizare 
specii de 
faună 

Nr și tipul 
speciilor faună 
înainte de 
începerea 
lucrărilor și pe 
perioada de 
realizare a 
lucrărilor de 
instalare a 
radarului (3 luni) 

In incinta stației 
meteorologice 
Bârnova și în 
vecinătatea  

Periodic  
(in zona fronturilor de 
lucru și în vecinătate) 

Titularul de 
proiect/constructorul 

În perioada de operare 
Apă  MM8 

Monitorizarea 
calității apei 
uzate 
evacuate 

Calitatea apei 
uzate menajare 
evacuată 

La punctul de 
evacuare în 
rețeaua de 
canalizare 

Conform  Acceptului 
de Evacuare al 
Operatorului Rețelei 
de Apă/NTPA002 

Titularul de 
activitate 

Managementul 
deșeurilor 

MM9 
Evidența 
deșeurilor 

Cantitatea de 
deșeuri 
generata,  
valorificata, 
eliminata – 
conform HG 
856/2002 

Centru 
agrometeorologic 
(obiectiv 7) 

Evidenta Lunara  Titularul de 
activitate 

Biodiversitate MM10 
Monitorizare 
specii de 
plante 
invazive 

Nr și tipul 
speciilor invazive 
identificate și 
eliminate 

În incinta 
stațiilor 
meteorologice 

Anual Titularul de 
activitate 

 

Monitorizarea parametrilor de calitate a factorilor de mediu se vor realiza de către laboratoare acreditate RENAR. 

Rezultatele monitorizărilor vor fi centralizate într-un raport, care va fi transmis Autorității Competente de Mediu 

care a emis actul de reglementare din punct de vedere al mediului. 

 

 

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE 

DE PLANIFICARE 

 

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN  PREVEDERILE ALTOR ACTE 

NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE  

 

În conformitate cu Legea nr 292/2019 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului, investiția propusă se încadrează în Anexa nr 2, punctul 10 - Proiecte de 

infrastructură,   litera b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a 

parcărilor auto publice. 

 

Proiectul intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Proiectul nu se incadreaza în  prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Proiectul analizat nu intră sub incidenţa altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară, 

precum cele privind SEVESO sau IED 

 

B. PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE 

FACE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT 

 

Proiectul INFRAMETEO va fi finanțat din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014 – 2020, Axa Prioritară 5, „Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și  gestionării riscurilor”, 

Obiectivul Specific  5.1 „Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației, cauzate de fenomenele naturale 

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

 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER 

 

Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele: 

• Legea 90/1996 privind protecția muncii; 

• Normele generale de protecția muncii; 

• Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor; 

Prezenta documentație, la faza de Proiect pentru autorizația de construcție, va fi elaborata prin respectarea 

prevederilor Legii 50/1991 și Legii 10/1995 și a normativelor tehnice în  vigoare.  

Zona de organizare de șantier se va încadra în  prevederile Ordinului Comun MMDD Nr. 1415/06.11.2008 și MF 

Nr. 3395/17.11.2008. 

 

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier 

La stabilirea organizărilor de șantier se va avea în  vedere reducerea la minimum a necesarului de suprafețe 

acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării planului de execuție a proiectului, dirijarea și 

concentrarea activității în perimetrul vizat și utilizarea unor suprafețe minime pentru depozitare. 

Alegerea amplasamentului pentru zona de organizare de execuție a lucrărilor, care are un caracter provizoriu, se 

realizează astfel încât accesul să fie facil. Organizări de șantier se propun pentru obiectivele de investiții care 

necesită lucrări de construcție (obiectivul 1, 5, 6, 7). 

 

Organizarea de șantier se va desfășura în mai multe etape caracteristice: 

• instalarea șantierului - reprezentând un volum minim de lucrări de organizare necesare începerii în condiții 

normale a lucrărilor de baza (pregătirea suprafeței în  vederea amplasării dotărilor prevăzute prin lucrări de, 

desțelenire, nivelare, îndepărtarea stratului de sol vegetal și a resturilor vegetale; împrejmuirea incintei 

organizării de șantier; realizarea accesului; asigurarea conexiunii la utilități); 
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• dezvoltarea și adaptarea organizării șantierului - conform necesitaților rezultate din programul de 

desfășurarea lucrărilor de baza și condițiilor speciale survenite pe parcursul execuției; 

• dezafectarea șantierului prin dezafectarea lucrărilor de pe șantier (mutare, demolare, demontare etc.) care 

trebuie făcută rapid în condiții optime de redare a terenului, amplasamentului pentru folosința inițiala.  

Organizarea de șantier va avea cel puțin următoarele dotări: 

• căi de acces; 

• construcție administrativă pentru birouri, vestiare – tip container; 

• spații de  depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare realizării lucrărilor de construcție; 

• dotări PSI; 

• toalete ecologice vidanjabile periodic; 

• spații pentru depozitarea temporare a materialelor necesare pentru realizarea lucrărilor. Materialele de 
construcție vor putea fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de depozitare, fără măsuri deosebite de 
protecție, fie în magazii provizorii pentru protejare împotriva acțiunii agenților externi. 

• spații pentru depozitarea deșeurilor. 

 

Modul de asigure a utilităților în organizările de șantier: 

• Alimentarea cu energie electrica pentru organizările de șantier se propune a se rezolva de la rețeaua existenta 

în  zona. Pentru iluminatul perimetral – periferic al șantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un număr 

suficient de reflectoare, astfel încât sa fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul în  zonele de lucru se 

asigura prin executarea de instalații temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de 

distribuție. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara și suficienta desfășurării proceselor de munca 

în  condiții de securitate. 

• Încălzirea incintelor – birouri, spatii sociale (săli de mese și odihna, puncte sanitare, etc) se realizează cu 

aparate electrice – calorifere, convectoare, aparate de aer condiționat, etc, racordate la instalația electrica de 

alimentare din organizarea de șantier. 

• Alimentarea cu apă potabilă se va asigura în sistem îmbuteliat de la furnizorii locali.  

• Organizările de șantier vor fi prevăzute cu toalete ecologice. 

În incinta organizării de șantier întreg personalul care desfășoară activități pe șantier, precum și vizitatorii au 

următoarele obligații: 

• În incinta șantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecție; 

• Vizitatorii să nu circule neînsoțiți; 

• Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulație stabilite; 

• Se interzice deplasarea sau staționarea chiar și temporar a oricărei persoane în raza de acțiune a unui 

echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate și stivuite, 

în zone de lucru – fără sarcina de munca, etc. 

• În incinta șantierului fumatul este interzis ; cu titlu de excepție fumatul este admis numai în locurile special 

amenajate.  
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• Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta șantierului sau la 

punctele de lucru. 

• Limita maximă de viteză pentru circulația în  incinta șantierului, a autovehiculelor și utilajelor este de 10 

km/h ; în spatii înguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulație este de 5 km/h, iar în 

prezenta lucrătorilor sau când vizibilitatea este redusa circulația se va face numai cu pilotaj. 

• Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu 

amplasarea în lateral a persoanei care executa pilotarea, cu excepția cazului în care conducătorul auto are 

vizibilitate totală și certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau 

produce o pagubă materială. 

 

Atât în  timpul desfășurării lucrărilor de amenajare a organizării de execuție a lucrărilor, cat și în  timpul lucrărilor 

permanente, se vor aplica măsuri de protecție în  vederea evitării contaminării și impurificării apei, aerului și 

solului. 

 

Personalul de execuție va fi instruit cu privire la respectarea tuturor condițiilor necesare și cunoașterea normelor 

specifice de protecție sanitara cu regim restrictiv înainte de accesul în  zona sanitara cu regim sever pentru 

executarea lucrărilor. 

 

Lucrările de construcție a organizării de execuție a lucrărilor vor începe numai după armonizarea și însușirea de 

către constructor a normelor de sănătate și securitate în  munca specifice beneficiarului, precum și a procedurilor 

ce deriva din aceasta, aceste norme concretizând-se prin semnarea unei convenții de lucru valabila pe perioada 

desfășurării lucrărilor. 

 

De asemenea, organizarea de execuție a lucrărilor va fi prevăzută cu un pichet de stingerea incendiilor dotat 

corespunzător. 

 

Lucrările se vor executa numai cu măsurile de protecția muncii cerute de normele în  vigoare, specifice locului de 

munca și operațiilor care se executa. 

 

In incinta organizării de execuție a lucrărilor, se va amenaja un spațiu pentru acordarea primului ajutor dotat 

corespunzător, cu un număr suficient de truse sanitare și de prim-ajutor, în  termen de valabilitate. 

Se va păstra curățenia în  vecinătatea zonelor pentru organizare de execuție a lucrărilor, precum și la locul de 

desfășurare a lucrărilor. în  cursul execuției se va asigura eliberarea șantierului de toate obstacolele, deșeurile și 

materialele care nu mai sunt necesare, se vor curata și îndepărta reziduurile rezultate din lucrările temporare și 

utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrărilor. După terminarea lucrărilor aferente fiecărei 

etape, se vor înlătura toate materialele rezultate din demontări și demolări. 
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În incinta organizării de execuție a lucrărilor se va amenaja o zona speciala pentru stocarea temporara a 

deșeurilor. Serviciile de transport și eliminare a deșeurilor din organizarea de șantier se vor realiza prin 

intermediului unei societăți autorizate, pe baza unui contract de prestări servicii. 

 

Antreprenorul va fi responsabil pentru îngrijirea și menținerea facilitaților de șantier în  buna condiție de 

funcționare, iar la cererea Consultantului Supervizare va executa prompt reparații și îmbunătățiri. El va menține 

șantierul curat și va avea grija sa nu existe ochiuri de apa stagnanta sau noroi. 

Se va asigura paza organizării de execuție a lucrărilor cu personal de specialitate. 

 

Localizarea organizării de șantier 

Organizarea de șantier intra în  sarcina Antreprenorului care va fi desemnat în  urma procesului de licitație publica 

și care va stabili soluțiile cele mai avantajoase, cu acceptul ANM.  

 

Antreprenorul va încerca să realizeze organizarea de șantier pe cat posibil, în incinta stațiilor/centrelor 

meteorologice unde sunt prevăzute lucrări de construcție (obiectivele 1,5,6,7). Suprafața maximă ocupată 

temporar de fiecare organizarea de șantier propusă va fi de  maxim 200 mp.  Se propun 7 organizări de șantier: 

Tabel .-29 – Localizarea organizărilor de șantier 

Regiune 
/CRM 

Localizare Suprafață ocupată 
temporar (mp) 

Județ UAT Adresa   
Muntenia București București, sector 1 Şos. Bucureşti-Ploieşti, 

nr.97, sector 1 
200 

Dobrogea Constanta Medgidia  Drumul 7 Noiembrie, nr. 7 200 
Moldova Iași  Coumna Ciurea- sat Slobozia  200 
Banat 
Crișana 

Bihor Oradea  200 
Timiș Timisoara Str. Gheorghe Aman, nr. 15 200 

Transilvania 
Sud 

Mureș Tarnăveni-sat Bobohalma  200 

Oltenia Dolj Comuna Cârcea – sat Cârcea Calea București, nr.13 200 
Total suprafate ocupate temporar de intreg proiectul 1600 

 

Accesul în organizările de șantier se va realiza din drumurile de acces existente 

De asemenea, Antreprenorul va întocmi Proiectul de Organizare de Șantier (P.O.E.) înainte de începerea execuției 

pentru branșamentele și construcțiile provizorii necesare organizării șantierului.  

 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier 

Impactul generat de organizările de șantier se manifestă în special prin ocuparea temporară a unor suprafețe de 

teren, funcționarea utilajelor de construcție și a vehiculele care transportă materialele necesare construcției, 

depozitarea și manevrarea materialelor de construcție, depozitarea deșeurilor rezultate din activitățile de 

constructe.  

 

Organizările de șantier vor fi amplasate pe cât posibil în incinta stațiilor/centrelor meteorologice unde sunt 

propuse lucrări de construcție (obiectivele de investiții 1,5,6,7) pe suprafețele libere disponibile.  
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Traficul de șantier este reprezentat de vehiculele necesare transportului de materiale de construcție, transportul 

deșeurilor generate din activitate în perioada de execuție, transport de carburant, transport de personal, transport 

apă.  

Cea mai mare intensitate a traficului este estimată în perioadele de lucru la terasamente și de realizare a lucrărilor 

din beton, iar cea mai mică intensitate în timpul operațiilor de montaj. 

Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pământ vor fi reduse în  perioadele 

cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensa a suprafețelor.  

 

De asemenea ea, drumurile de șantier vor fi permanent întreținute prin stropire cu apa pentru a se reduce praful. 

În cazul transportului de pământ se vor prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel 

încât pe de o parte sa se obțină o compactare suplimentara, iar pe de alta parte pentru a restrânge aria de emisii 

de praf și gaze de eșapament. 

Impactul activității lucrărilor asupra apei de suprafața este redus în situația respectării stricte a normelor de 

protecție a mediului (lucrările de construcție nu se desfășoară în vecinătatea cursurilor de apă și nu se vor evacua 

ape uzate în emisari naturali). Materialele folosite pentru construcția organizării sunt materiale inerte, materiale 

care nu afectează calitatea apei subterane.  

 

Impactul activității utilajelor asupra aerului este redus în  situația respectării stricte a normelor de protecție a 

mediului. 

Deșeurile de tip menajer generate pe amplasament pe perioada de execuție a lucrărilor vor fi transportate la 

depozitul de deșeuri autorizate din zona de amplasare a lucrărilor de construcție. 

 

Legislația națională nu prevede limite pentru sursele mobile rutiere și non-rutiere, Ordinul 462/1993 prevede 

doar limite pentru sursele staționare. Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv 

prin condițiile tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice ce se efectuează periodic pe toata durata utilizării 

autovehiculelor rutiere înmatriculate în țara.  

 

Nivelul de zgomot și vibrații se va încadra în  limitele admise prin STAS 10.009/88 și în  limitele prevăzute în  

Ord. Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publica privind mediul 

de viată al populației. 

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

Sursele de emisii în atmosferă rezultate din organizărilor de șantier sunt surse de emisie mobile rutiere (vehiculele 

care transportă materialele de construcție, deșeurile, personalul) și mobile non-rutiere (utilajele de construcție). 

Organizărilor de șantier nu vor fi prevăzute cu stații de betoane sau cu stații de alimentare cu carburanți a 

vehiculelor și utilajelor. Betonul va fi preluat de la stații de betoane locale autorizate și va fi transportat pe 

amplasament cu autobetonierele. De asemenea, carburantul necesar funcționării vehiculelor și utilajelor va fi 
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achiziționat de la stațiile de distribuție carburanți locale și va fi transportat pe amplasat prin intermediul 

autocisternelor speciale. 

 

Emisiile de poluanți în atmosferă provenite din traficul vehiculelor grele și utilaje sunt reprezentate de  CO, CO2, 

NOx, SO2, particule în suspensie la care se adaugă pulberile sedimentabile antrenate de pe drumuri la trecerea 

vehiculelor și uzurii pneurilor. 

 

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă în perioada de execuție rezultate din funcționarea vehiculelor grele și 

utilaje utilaje depind de: vechimea acestora, perioada de utilizare, tehnologia motorului, capacitatea motorului, 

consumul de carburant, capacitatea utilajului/vehiculului, dotări cu dispozitive de reducere a poluării, modul de 

utilizare. 

 

Emisiile de la autovehicule trebuie sa corespunda condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se 

efectuează periodic pe toata durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în  tara. 

 

Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibrații de mare intensitate. Numărul de utilije 

implicate în realizarea lucrărilor este redus iar volumul lucrărilor este realtiv scăzut. Se estimează că nivelul de 

zgomot pe perioada lucrărilor se încadrează în  cel admisibil nefiind necesara protecție speciala. 

  

Sursele potenţiale de poluanţi în sol și subsol sunt reprezentate de: depozitara necorespunzătoare a deșeurilor,   

a materiilor/materialelor utilizate , scurgerile accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport şi 

utilaje sau scurgeri de ape uzate menajare ca urmare a unor neetanşeități. 

 

În perioada de execuție nu vor rezulta ape uzate tehnologice. Organizările de șantier vor fi prevăzute cu toalete 

ecologice vidanjabile perioadic. 

 

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 

 

În perioada de execuție pentru controlul emisiilor de polunați în mediu se propun următoarele dotări și măsuri: 

• Platforme impermeabilizate pentru stocarea materilor prime/materialelor utilizate în construcție; 

• Paltforme imperemeabilizate și containere /recipiente / pubele adecvate de colectare, de capacitate 

suficienta și corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului pentru colectarea deșeurilor 

rezultate în perioada de execuție; 

• Toalete ecologice vidanjabile; 

• Împrejmuirea amplasamentului pentru evitarea accesului accidental/neautorizat; 

• Materiale absorbante/kituri de intervenție pentru eventualele scurgeri accidentale de 

lubrefianți/carburanți de la vehiculele grele/utilaje necesare realizării lucrărilor de construcție; 

• Spații speciale pentru depozitarea vopselurilor și solvenților. 
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Colectarea și depozitarea deșeurilor se vor asigura conform normelor de igiena în  vigoare astfel încât sa se 

îndeplinească condițiile impuse de protecția mediului.  

 

Deșeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antreprenor și subantreprenor al acestuia se vor colecta din 

frontul de lucru, se vor transporta și depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta șantierului. 

Activitatea se va organiza și desfășura controlat și sub supraveghere, astfel încât cantitatea de deșeuri în  zona 

de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securității 

și sănătății muncii . 

 

Evacuarea deșeurilor din incinta șantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate și numai la gropi 

de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau 

juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. Fiecare antreprenor răspunde pentru sine și 

subantreprenorii săi care generează deșeuri de natura industriala sau menajera și este obligat sa asigure 

gestiunea, evacuarea și eliminarea/valorificarea acestora în  conformitate cu prevederile legale. în  acest sens se 

va prezenta beneficiarului lista deșeurilor identificate - generate în  procesele și activitățile desfășurate, 

modalitatea de gestionare și control a acestora, în  special a celor periculoase, precum și modul de intervenție în  

caz de accident de mediu. 

La terminarea lucrărilor se vor evacua toate deșeurile și se vor elimina toate echipamentele, materialele și 

structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor.  

Starea mediului va fi urmărita în  permanenta de executanții lucrării, iar deprecierea mediului limitata la strictul 

necesar 

Lucrările se vor executa în  conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a condițiilor stabilite prin avize, acorduri 

și autorizații obținute de la organele în  drept, a tuturor prescripțiilor de calitate. 

Atât în  timpul desfășurării lucrărilor de amenajare a organizării de execuție a lucrărilor, cât și în timpul lucrărilor 

permanente, se vor aplica măsuri de protecție în vederea evitării contaminării și impurificării apei, aerului și 

solului.  

Pentru reducerea efectelor negative asupra așezărilor umane și asupra sănătății populației se vor lua următoarele 

măsuri: 

• programul de lucru va fi stabilit între orele 7-18, nu se vor efectua lucrări după terminarea programului 
decât în situații de urgenta și numai cu acordul parților implicate. 

• programul de lucru este stabilit în așa fel încât să reducă la minim sursele de zgomot în perioade de timp 
neacceptate. Se va acorda o atenție sporita menținerii zgomotului și vibrațiilor în șantiere la cel mai mic 
nivel posibil. 

• pentru limitarea la maxim a emișilor de gaze, se vor folosi utilaje certificate, iar mijloacele de transport 
repartizate vor avea Inspecțiile Tehnice Periodice la zi, astfel încât emisiile să se încadreze în  prevederile 
legale.  

• mașinile folosite în șantier vor fi întreținute corespunzător, iar cauciucurile vor fi curățate la părăsirea 
șantierului de lucru. 

• la interceptarea anumitor situri arheologice/istorice se vor opri lucrările și se vor anunța Autoritățile locale 
în vederea descărcărilor de sarcină arheologică. 
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Antreprenorul are obligația ca la finalul lucrărilor să dezafecteze în întregime platforma organizării de execuție a 

lucrărilor, să îndepărteze toate materialele și deșeurile rezultate, inclusiv platformele construite, redând terenului 

starea inițiala. 

 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN  CAZ DE 

ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN  MĂSURA ÎN  CARE ACESTE INFORMAȚII 

SUNT DISPONIBILE  

 

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în  caz de accidente 
si/sau la încetarea activitatii 

 

La finalizarea executarii lucrarilor, organizarea de santier se va demonta  iar terenul ocupat provizoriu va fi redat 

circuitului initial. 

Se vor indeparta toate materiale ramase și deseurilor generate prin intermediul operatorilor economici autorizati.  

De asemenea, Antreprenorul are obligatia de a readuce terenul la stare pe care a avut-o inainte de inceperea  

executiei lucrarilor și redarea acestuia categoriei de folosinta initiale. 

 

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale 

În cazul aparitiei unui accident se actioneaza conform programului de interventie în  caz de poluare accidentala 

al Antreprenorului. 

Riscul accidentelor tehnologice – este reprezentat de accidentele ce se pot produce pe santiere, în  timpul 

executarii lucrarilor de constructii montaj și în  organizarile de santier dar și în  perioada de operare, dupa cum 

sunt descrise în  cele ce urmeaza: 

• Accidente potentiale în  perioada de executie și măsuri de prevenire 

Sunt accidente de tipul celor care se produc pe santierele de constructii, fiind generate de indisciplina și 

nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor și normelor de protectia muncii sau/si de neutilizarea 

echipamentelor de protectie. 

Aceste accidente este posibil sa apara în  urmatoarele situatii: 

• la lucrul cu utilajele și mijloacele de transport; 

• in circulatia rutiera interna și pe drumurile de acces; 

• la manipularea, incarcarea, transportul și depozitarea materiilor prime, materialelor și substantelor 

chimice necesare; 

• la manipularea, incarcarea, transportul și eliminarea deseurilor generate din activitatile de constructii-

montaj; 

• incendii din diferite cauze; 

• surpari sau prabusiri de transee, etc. 

 

Aceste tipuri de accidente pot avea efecte asupra mediului inconjurator (prin pierderi accidentale de carburanti, 

lubrefianti, materii prime, deseuri sau din reziduurile rezultate la stingerea incendiilor) avand caracter limitat în  
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timp și spatiu. în  cazuri extreme acestea pot avea efecte asupra sanatatii muncitorilor de pe santier, pot produce 

invaliditate sau pierderi de vieti omenesti. De asemenea ele pot avea și efecte economice negative prin pierderi 

materiale și intarzierea lucrarilor. Securizarea locatiei fiecarui santier este necesara pe toata perioada de executie 

a lucrarilor proiectate, de la inceperea lucrarilor de executie pana la finalizarea acestora. 

 

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de executie, a programului de lucru, 

a proiectelor care stau la baza executiei și a normelor de executie și protectie a muncii. Este obligatorie 

semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor și realizarea unor depozite securizate pentru toate materialele de 

constructii care pot genera riscuri printr-o manipulare improprie, inchise accesului oricarui muncitor din santier 

sau altor persoane straine. 

• Accidente potentiale în  perioada de exploatare și măsuri de prevenire 

Prevederile proiectului sunt de natura sa reduca riscul de accidente și efectele acestora. 

In cazul producerii accidentelor si/sau poluarilor accidentale, operatorul trebuie sa intervina de urgenta pentru 

stabilirea dimensiunilor accidentului și a solutiilor de interventie. 

Titularul proiectului trebuie sa dispuna de echipamentele și mijloacele necesare limitarii si/sau depoluarii zonei 

afectate și sa actioneze în  conformitate cu prevederilor legale. 

 

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea investițiilor propuse 

 

Radarele, antenele sateliți și echipamentele specific prevăzute prin acest proiect  vor functiona pe o perioada de 

circa 20 de ani, cu probabilitatea de prelungire în  urma reviziilor/mentenantei. Astfel nu sunt necesare, la acest 

moment, prevederea de solutii de inchidere și dezafectare. 

Inchiderea, dezafectarea, demolarea și reconstructia ecologica se vor realiza în  baza unor proiecte supuse 

procedurilor de reglementare, conform legislatiei în  vigoare. 

 

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare în  vederea utilizarii ulterioare a terenului 

Terenul va fi readus la categoria de folosinta initiala, prin executarea urmatoarelor lucrari:  

• eliberarea terenului de toate categoriile de deseuri;  

• nivelarea terenului;  

• inierbare/refacerea stratului vegetal; 

• asfaltare, unde este cazul. 

 

XII. ANEXE – PIESE DESENATE 

 

Plansele reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi 

folosita temporar (planuri de situatie și amplasamente), sunt prezentate în  Anexele prezentului Memoriu de 

Prezentare. 
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Documentele anexate prezentului Memoriu sunt: 

 

1. Anexa 1 – Certificate de urbanism împreună cu planurile anexă de încadrare în zonă și de situație 

2. Anexa 2 - Planuri cu ridicarea topografică vizată OCPI 

3. Anexa 3 – Coordonate Stereo 70 

4. Anexa 4.1 - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA STARII DE CONSERVARE PE BAZA OBIECTIVELOR DE 

CONSERVARE SPECIFICE SITULUI NATURA 2000 pentru ROSPA0092 – Pădurea Bârnova 

5. Anexa 4.2 - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA STARII DE CONSERVARE PE BAZA OBIECTIVELOR DE 

CONSERVARE SPECIFICE SITULUI NATURA 2000 pentru ROSCI0135 PĂDUREA BÂRNOVA – REPEDEA 

 

XIII. Evaluarea impactului asupra  Siturilor Natura 2000 - PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB 

INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 

57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR 

NATURALE, A FLOREI și FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI și COMPLETARI PRIN 

LEGEA NR. 49/2011 

 

XIII.1 Descrierea proiectului și distanța față de ariile naturale protejate de interes comunitar  

XIII.1.1 Descrierea lucrărilor proiectului 

Prin proiect se propune realizarea următoarelor investiții:  

Obiectiv 1: Modernizarea rețelei de radare 

Modernizarea rețelei implică instalarea a 7 radare Doppler, dual-polarimetrice, în bandă S.  

Prin acesta investiție se continuă dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor 

meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale și prin modernizarea rețelei 

de radare.  

Radarele vor fi amplasate pe terenurile staţiilor meteorologice aflate în proprietatea ANM astfel: Bucureşti-

Băneasa, Medgidia, Iaşi (Ciurea), Bobohalma-Târnăveni, Craiova (Cârcea), Oradea – Dealul Vântului, Timişoara. 

Radarul se compune din: 

• Turn radar – care va avea o structură metalică, capabile să susțină o masă cuprinsă între 4 și 7 tone și 

va fi construit astfel încât să reziste la viteze puternice ale vântului (de minim 70 m/s), la inundații, la 

seisme (de minim 8.5 grade pe scara Richter). Turnurile  radarelor vor fi instalate pe platforme betonate 

cu suprafața de 100 mp  

• Antenă (ochiul radarului)  

• Radom-ul - este o carcasă sferică  care protejează antena radarului față de acumulări de gheață, apă, 

lovituri.  

• Transmițător pentru generarea semnalelor în domeniul microundelor; 

• Ecran pentru prezentarea semnalului; 
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• Sistem de alimentare cu energie electrică - Radarele vor fi alimentate cu energie electrică din Sistemul 

Național de Energie Electrică dar vor fi echipate și cu grupuri electrogene pentru furnizarea energiei 

electrice în perioada unor eventuale avarii ale Sistemului Național. 

Radarele vor fi amplasate pe platforme betonate și  vor ocupa o suprafață de cca 100 mp (10mx10m); înălțimea 

maximă a turnului radar este de 50 m fără radon și la 60 m inclusiv radon și antenă. 

Lucrarile de constructie constau in urmatoarele: 

• curatarea terenului pentru fundare de vegetatie si eventuale structuri;  

• decopertarea stratului vegetal de 25 cm si stocarea temporara pe amplasament in vederea refolosirii 

ulterioare 

• efectuarea sapaturii pentru  fundatie (10 x 10 m plus 2 m fiecare margine pentru spațiul de lucru); 

stocarea temporara a pamantului excavat in vederea refolosirii ulterioare la umpluturi 

• asezarea si compactarea bazei de fundare formata din 20 cm de piatra poroasa si pietris (2-8 cm) 

• instalarea impamantarii si tijelor de protectie  impotriva fulgerelor in vecinatatea sapaturii 

• executarea cofrajelor,  turnarea betonului si a realizarea umpluturilor 

• ridicarea turnului consta in urmaroarele lucrari:  

o plantarea ancorelor și ridicarea structurii din oțel 

o constructia camerei radar de cca 20 mp aproape de centrul turnului 

o ridicarea cablurilor electrice si de comunicatie de la camera radarului pana la partea superioara a 

turnului radarului, instalarea impamantarii si a paratraznetului 

• umplerea, nivelarea si curatarea terenului 

• amplasare temporara (pe o perioada de cca 2 luni) a containerelor cu echipamentele ce urmeaza sa fie 

instalate: 3 containere S=30mx40m 

• Instalarea sistemului de radar, a cupolei radar (radom) si  a antenei in varful turnului radar  

• Indepartarea instalatiilor temporare si curatarea amplasamentului,  transportul deseurilor din constructii. 

• alimentarea cu energie se va realiza de la reteaua interna existenta. 

 

Obiectiv 2: Modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor  

 

Modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor constă în:  

• achiziția a 16 senzori distribuiți pe terenurile stațiilor meteorologice aflate în proprietatea ANM, în 

următoarele locații/amplasamente: Tulcea, Adamclisi, Iași, Târgu Ocna, Buzău, Giurgiu, Suceava, 

Fundata, Caracal, Batoș, Polovragi, Sighetu Marmației, Bozovici, Săcueni, Arad  și Roșia Montană 

• achiziția unui sistem central de procesare a datelor și software-ul de vizualizare dedicat, care vor fi 

implementate la Centrul Național de Prognoză Meteorologică din cadrul ANM București. 

Modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor nu implică lucrări de construcție. Cei 16 senzori de detecție fulgere 

vor fi instalați pe platformele meteo existente. Sistemele se montează pe stâlpi noi, ce se prind cu șuruburi într-

un postament din beton din infrastructura existentă sau pe trepiedul suport din dotarea sistemului.  

Necesită alimentare de la tabloul electric existent pe platforma meteorologică.  
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Obiectiv 3: Modernizarea infrastructurii de comunicații și îmbunătățirea performanței sistemului 

informatic al Administrației Naționale de Meteorologie. 

Lucrările de modernizare constau în:    

• TEH-019-3-b-1: Modernizarea și retehnologizarea infrastructurii de comunicații WAN  pentru cele 3 nivele 

ale organizației: nivel central(1), nivel regional(6 locații SRPV) și nivel locații Radar(5) - cu acces 

securizat, prin furnizarea echipamentelor hardware, software, licențe și servicii complete de instalare, 

configurare și migrare); 

• TEH-019-3-b-2:Modernizarea și retehnologizarea infrastructurii LAN la Nivel Central și la Nivel Regional 

(modernizarea infrastructurii LAN a ANM pentru Sediul Central și pentru Sediile Regionale (6) prin 

furnizarea echipamentelor hardware, software, licențe și servicii complete de instalare, configurare și 

migrare); 

 

Echipamentele vor fi montate în cadrul Centrul Național de Prognoză Meteorologică din cadrul ANM București-

Băneasa și Centrelor Meteorologice Regionale.  

Obiectivul presupune strict modernizare elemente hardware și software. 

 

Obiectivul 4: Extinderea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice automate  

 

Pentru realizarea modernizării rețelei naționale de stații meteorologice se vor  realiza următoarele investiții:  

• 80 de stații meteorologice  automate autonome,  care includ traductori de temperatura aerului, umezeala 

relativă a aerului, vântul, presiunea atmosferică, precipitații atmosferice, radiația solară, temperatura 

solului la suprafață și în adâncime, 80 stâlpi noi cu trasee de cablu – elemente noi aduse pe platforma 

meteorologică. Se vor realiza 80 stâlpi noi cu trasee de cablu – elemente noi aduse pe platforma 

meteorologică. 

• Achiziția a 140 de traductori de timp prezent și vizibilitate orizontală; Obiectivul reprezintă achiziție de 

echipamente și nu presupun altă infrastructură; 

• Achiziția a 156 de sisteme pentru vizualizarea și determinarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate; Obiectivul reprezintă achiziție de echipamente și nu presupun altă infrastructură; 

• Achiziția a 120 de sisteme de traductori pentru măsurarea stratului de zăpadă; Obiectivul reprezintă 

achiziție de echipamente și nu presupun altă infrastructură; 

• Achiziția a 16 ciclometre cu scopul de a supraveghea structura verticală a sistemelor noroase, îndeosebi 

a celor convective; Obiectivul reprezintă achiziție de echipamente și nu presupun altă infrastructură; 

• Achiziția a 66 de sisteme portabile de măsurare a umidității solului; Obiectivul reprezintă achiziție de 

echipamente și nu presupun altă infrastructură; 

• Achiziția a 4 sisteme profesionale integrate fixe de măsurare a umidității solului: 2 la CMR  Oltenia-

Caracal, 2 la CMR Dobrogea Călărași; Obiectivul reprezintă achiziție de echipamente și nu presupun altă 

infrastructură; 

• Lucrări de amenajare a infrastructurii actuale din platformele meteorologice supuse retehnologizării în 

vederea instalării echipamentelor meteorologice specializate: ciclometre, pluviometre cu încălzire, 
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traductorii pentru grosimea stratului de zăpadă, sisteme pentru vizualizarea și determinarea genului 

norilor și a fenomenelor meteorologice asociate; 

Lucrările de amenajare a infrastructurii actuale din platformele meteorologice vor consta în executarea structurilor 

suport pentru echipamente meteorologice solicitate pentru modernizarea stațiilor meteorologice automate, după 

cum urmează: 

• structuri suport metalice pentru amplasarea și instalarea heliometrelor și pluviometrelor 

• structuri metalice suport pentru amplasarea și instalarea traductorilor pentru determinarea grosimii 

stratului de zăpadă și a sistemelor pentru vizualizarea și determinarea genului norilor și a fenomenelor 

asociate 

• înlocuirea stâlpilor metalici cu înălțimea de 10 m existenți în platforma meteorologică și care prezintă risc 

pentru integritatea echipamentelor ce urmează a fi instalate ca efect al uzurii fizice actuale. Aceștia au 

rol de susținere a cutiei de protecție pentru echipamentele electrice și electronice, conexiuni și accesorii, 

precum și pentru o parte dintre traductoarele meteorologice instalate pe brațe metalice suport fixate 

lateral cu dispozitive specific pe stâlpul respectiv 

• efectuarea lucrărilor necesare pentru realizarea traseelor de cablu subterane. 

• se va  efectua racordarea echipamentelor meteorologice la circuitul de alimentare cu energie electrică 

prin utilizarea branșamentului existent, precum și la infrastructura de comunicații/telecomunicații 

existentă (linie serial între stația meteorologică și PC -ul din clădirea stației meteorologice/echipamente 

GSM/GPRS, VPN – ul ANM). Lucrările solicitate nu au caracter de particularitate din punct de vedere al 

platformei meteorologice. Acestea sunt specifice echipamentelor ce urmează să fie instalate, ca urmare 

a configurației hardware. 

• Integrarea fluxului de date măsurate în aplicația tip Consolă din cadrul noii arhitecturi de comunicație 

(transmiterea datelor meteorologice direct de la stația meteorologică automată, fără intervenția unui 

computer amplasat la stația meteorologică). 

• achiziția unui spectrofotometru automat de măsurare a ozonului atmosferic capabil să facă măsurători 

independent, automat, fără intervenția operatorului uman, pe orice tip de vreme, chiar și atunci când 

sunt precipitații. 

Lucrările constau in montarea de  echipamente pe amplasamentul stațiilor meteorologice existente pe platformele  

meteorologice. Modul de amplasare a echipamentelor este prezentat in secțiunea III.6.3. 

 

Obiectivul 5: Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

meteorologici și de supraveghere a atmosferei 

În cadrul acestui obiectiv se va realiza un Sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a 

datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei.  

Acest sistem de recepție se va amplasa la sediul central ANM în localitatea  București, Șoseaua  București - 

Ploiești, nr. 97, sector 1, pe suprafața liberă disponibilă. 

Montarea Sistemului de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții 

meteorologici și de supraveghere a atmosferei (antenă) se va realiza astfel: 
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• Antena va fi instalată pe un postament din beton armat. Noua antenă va fi situată în partea sud-est a 

proprietății și va fi retras aproximativ 20 m față de limita de proprietate din est și aproximativ 65 m față 

de limita din sud. 

• Înălțimea  antenei va fi de aproximativ 9 m. Antena va fi conectată la utilitățile existente pe amplasament 

• Construirea platformei betonate de maxim 100 mp 

• alimentare cu energie electrică  (disponibil pe amplasament) 

• achiziția și instalarea generatoarelor de rezervă pentru asigurarea energiei electrice necesare funcționării 

sistemelor radar (în caz de pană la rețeaua de alimentare cu energie electrică) 

Lucrările de construcție pentru platforma de beton armat constau în următoarele: 

• curățarea terenului pentru fundare de vegetație și eventuale structuri;  

• decopertarea stratului vegetal de 25 cm și stocarea temporară pe amplasament în  vederea refolosirii 

ulterioare; 

• efectuarea săpăturii pentru  fundație, 0,1 – 1 m; 

• stocarea temporară a pământului excavat în  vederea refolosirii ulterioare la umpluturi; 

• așezarea și compactarea bazei de fundare formată din 20 cm de piatră poroasă și pietriș (2-8 cm) 

• executarea cofrajelor,  turnarea betonului și realizarea umpluturilor; 

• umplerea, nivelarea și curățarea terenului; 

• amplasare temporară (pe o perioadă de cca 2 luni) a containerelor cu echipamentele ce urmează să fie 

instalate: 1 container S=30mx40m; 

• amplasarea părților componente ale sistemului de recepție pe postament; 

• Îndepărtarea instalațiilor temporare și curățarea amplasamentului,  transportul deșeurilor din construcții. 

Obiectivul 6: Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții Copernicus 

Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări ale zonelor 

afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național 

Prin acest obiectiv de investiții se propune instalarea unui sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare 

(folosind aplicaţia DHuS) a datelor de la sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P 

capabil să asigure înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național. 

Obiectivul 6 propune amplasarea unei antene satelit, pe terenul aflat în administrarea ANM din  

localitatea  București, Șoseaua  București - Ploiești, nr. 97, sector 1, pe suprafața liberă disponibilă. 

 

Dimensiunea antenei de recepție va fi de minim 9m. Suprafața platformă pentru montarea antenei: 100 mp. 

 

Obiectivul 7: Înființarea Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadul 

Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) 

 

În cadrul Obiectivului 7 al proiectului INFRAMETEO, se va construi clădirea în care funcționa Centrul 

Agrometeorologic pentru Regiunea VI- Europa din cadrul OMM.   

Clădirea va fi amplasată la sediul central ANM,  Şoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1, București. 
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Clădirea va avea parter și 2 etaje, având o suprafață construită la sol de cca 600 mp și o suprafață desfășurată 

de cca 1.800 mp. Clădirea Centrului Agrometeorologic va fi „Smart & Green” și va include laboratoare și spații 

destinate activităților operative și de cercetare ale Centrului.  

Caracteristici Clădire centru agrometeorologie 

• regim de înăltime: P+E+M; 

• suprafața construită la sol = cca 600 mp; 

• suprafața desfasurată: 1.800 mp; 

• învelitoare: tip terasă circulabilă sau din tablă Lindab, cu accesoriile aferente (parazăpezi, jgheaburi, 

burlane); 

• centrală termică pe gaze naturale, calorifere din aluminiu (conducte din cupru); 

• instalație sanitară și canalizare; 

• panouri solare apă caldă; 

• instalație electrică (iluminat interior / exterior, corpuri de iluminat, prize telefon, rețea calculatoare 

P.C.); 

• instalații electrice de protecție la descărcări electrice; 

• instalații avertizare incendiu. 

 

Alimentarea cu apă potabilă a clădirii Centrului Agrometeorologic pentru Regiunea VI- Europa se va realiza din 

rețeaua internă a Administrației Naționale de Meteorologie, care se alimentează din rețeaua de distribuție apă 

potabilă a Municipiului București.  

 

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din clădirea Centrului Agrometeorologic se va realiza în rețeaua de 

canalizare internă a Administrației Naționale de Meteorologie și apoi în rețeaua de canalizare a Municipiului 

București. 

 

Încălzirea clădirii Centrului Agrometeorologic va fi realizată cu o centrală termică alimentată cu gaze naturale 

(amplasată la parter). De asemenea, pentru eficiența energetică se propune și încălzirea cu ajutorul unor pompe 

de căldură apă-aer. 

Centrul Agrometrologic va include un IT Data center cu următoarele dotări: 

XIII.1.2 Poziționarea investițiilor fata de ariile naturale protejate potențial afectate 

In cadrul proiectului s-a analizat poziționarea  siturilor Natura 2000  fata de investițiile propuse, respectiv Siturile 

Natura 2000  care se suprapun cu amplasamentele investițiilor sau se afla in vecinătatea acestora. 

In capitolul IV se prezinta detaliat amplasamentele investițiilor fata de siturile Natura 2000. 

În tabelul următor se prezintă centralizat investitiile care se suprapun cu siturile Natura 2000: 
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Tabel -  30 - Investitii care se suprapun cu situri Natura 2000 

 

Situri Natura 2000 

suprapunere cu 

investitii   

Statii meteorologice Descriere amplasament Investitii propuse propuse 

Regiunea Moldova– Centrul Meteorologic Regional Moldova 

1 

ROSCI0019 Calimani - 

Gurghiu 

 Călimani, Judetul 

Suceava 

Stație meteo existentă: Judeţ Suceava, Com. Șaru Dornei, Masiv Călimani, 

teren: suprafaţa = 5.000 mp, clădire P+etaj1+etaj2: suprafaţa construită = 244 

mp 

Platforma meteorologica existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice  

2 
ROSPA0133 Muntii 

Calimani 

3 

 

 

ROSCI0135 Pădurea 

Bârnova - Repedea 

 

 

Barnova, Judetul Iasi 

SM existenta: Judeţ Iaşi, Com. Ciurea, teren: suprafaţa = 2.280 mp, clădire P: 

suprafaţa construită = 141,34 mp 

Platforma meteorologica existenta 

OB 1 - 7 Radar Doppler în bandă S, cu dublă polarizare 

Ob 3 – Echipamente comunicatii 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice Ob 4.3 - Traductor vizibilitate Ob 4.4 – 

Traductor masurare strat zapada 

4 

ROSCI0024 Ceahlău - 

Parcul National Ceahlau 

 Ceahlău Toaca, 

Judetul Neamt  

SM existenta: Judeţ Neamț, Com. Ceahlău, Masiv Ceahlău, Vârf Toaca, teren: 

suprafaţa = 2.000 mp, clădire 1-staţie meteo, subsol+P+etaj: suprafaţa 

construită = 104 mp; clădire 2-birou staţie suprafaţa construită = 62 mp 

Platforma meteorologica existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 5 

ROSPA0129 Masivul 

Ceahlău - Parcul National 

Ceahlau 

REGIUNEA BANAT-CRISANA: ANM – Centrul Meteorologic Regional Banat Crișana 

6 

ROSPA0015 Câmpia 

Crişului Alb şi Crişului 

Negru  

Chișineu Criș, Judetul 

Arad 

 

 

SM existenta:  

 

Judeţ Arad, Chișineu Criș, Str. Gării nr.12, teren: suprafaţa = 7.875 mp, clădire 

P: suprafaţa construită = 122,60 mp 

 

Platforma meteorologica existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 -  Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video  

Ob 4.3 - Traductor vizibilitatate orizontala 

Ob 4.4 – Traductor masurare strat zapada  

Ob 4.6 – Aparat portabil masurare umiditate 

 

 

7 
ROSCI0294 Crişul Alb 

între Gurahonţ şi Ineu 

Gurahonț, Judetul 

Arad 

 

SM existenta  

Judeţ Arad, Gurahonţ nr. 138, teren: suprafaţa = 2.304 mp, clădire P+etaj: 

suprafaţa construită = 101 mp 

 

Platforma meteorologica existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 -  Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice  

Ob 4.3 - Traductor vizibilitatate orizontala 

Ob 4.4 – Traductor masurare strat zapada  

 

8 
ROSCI0064 Defileul 

Muresului Inferior 

Vărădia de Mureș, 

Judetul Arad 

 

SM existenta  

 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 -  Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 
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Situri Natura 2000 

suprapunere cu 

investitii   

Statii meteorologice Descriere amplasament Investitii propuse propuse 

Judeţ Arad, Com. Vărădia de Mureş, nr. 308, teren: suprafaţa = 1.594 mp, 

clădire P+mansardă: suprafaţa construită = 143,51 mp 

 

Platforma meteorologica existenta 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitatate orizontala 

Ob 4.4 – Traductor masurare strat zapada  

 

9 ROSCI0126 Munţii Ţarcu 
Cuntu, Judetul Caras 

Severin 

 

SM existenta  

 

Judeţ Caraș-Severin, Com. Bolvaşniţa, sat Vârciolova, teren: suprafaţa = 6.984 

mp, clădire S+P+E+M: suprafaţa construită = 271,44 mp 

 

Platforma  meteorologica existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitatate orizontala 

Ob 4.4 – Traductor masurare strat zapada  

10 
ROSPA0080 Munţii 

Almăjului - Locvei 

Moldova Veche, 

Judetul Caras Severin 

SM existenta  

 

Judeţ Caraș-Severin Moldova Veche, Str. Unirii, nr. 515, teren: suprafaţa = 

8.000 mp, clădire P: suprafaţa construită = 102 mp 

 

Platforma  meteorologica existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitatate orizontala 

Ob 4.4 – Traductor masurare strat zapada  

 

11 

ROSCI0226 Semenic - 

Cheile Caraşului 

 

Semenic, Judetul 

Caras Severin 

SM existenta Judeţ Caraș-Severin, Semenic, Com. Valiug, teren: suprafaţa = 

2.172 mp, clădire P: suprafaţa construită = 161 mp 

 

Platforma  meteorologica existenta 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitatate orizontala 

Ob 4.4 – Traductor masurare strat zapada  

 

12 
ROSPA0086 Munţii 

Semenic - Cheile Caraşului 

13 ROSCI0126 Munţii Ţarcu 
Țarcu, Judetul Caras 

Severin 

SM existenta  

 

Judeţ Caraș-Severin, Com. Armeniş, teren: suprafaţa = 706 mp, clădire P+2 

etaje: suprafaţa construită = 171,82 mp 

 

Platforma  meteorologica existenta 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

 

Regiunea 3 Dobrogea 
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Situri Natura 2000 

suprapunere cu 

investitii   

Statii meteorologice Descriere amplasament Investitii propuse propuse 

14 
ROSCI0065 Delta Dunării 

 
Gorgova, Judetul 

Tulcea 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

 

Judeţ Tulcea, Com. Maliuc, sat Gorgova 

 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

 

15 

ROSPA0031 Delta Dunării 

şi Complexul Razim - 

Sinoie 

16 
ROSCI0065 Delta Dunării 

 

Gura Portiței Judetul 

Tulcea 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

 

Judeţ Tulcea, Com. Jurilovca, teren: suprafaţa = 3.025 mp, clădire P+E+M: 

suprafaţa construită = 105 mp 

 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

 

17 

ROSPA0031 Delta Dunării 

şi Complexul Razim - 

Sinoie 

18 
ROSCI0065 Delta Dunării 

 

Mahmudia Judetul 

Tulcea 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

 

Judeţ Tulcea, Com. Mahmudia, Str.Castelului, nr.3, teren: suprafaţa = 1.236 

mp, clădire P: suprafaţa construită = 137 mp 

 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

 

19 
ROSPA0009 Beştepe - 

Mahmudia 

20 
ROSCI0065 Delta Dunării 

 

Sfantu Gheorghe 

Judetul Tulcea 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Tulcea, Com. Sfântu Gheorghe, teren: suprafaţa = SM existenta  

4.154 mp, clădire P: suprafaţa construită = 129,30 mp 

 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

21 

ROSPA0031 Delta Dunării 

şi Complexul Razim - 

Sinoie 

22 
ROSCI0065 Delta Dunării 

 
Sulina Judetul Tulcea 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 
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Situri Natura 2000 

suprapunere cu 

investitii   

Statii meteorologice Descriere amplasament Investitii propuse propuse 

23 

ROSPA0031 Delta Dunării 

şi Complexul Razim - 

Sinoie 

 

Judeţ Tulcea, Sulina, Digul antropic dintre Dunăre şi Marea Neagră 

 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească) 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

 

REGIUNEA MUNTENIA: ANM – Centrul Meteorologic Regional Muntenia 

24 
ROSCI0190 Penteleu 

 

Penteleu, Judetul 

Buzau 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Buzău, Com. Gura Teghii, teren: suprafaţa = 1.468 mp, clădire P+1: 

suprafaţa construită = 195 mp 

 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

 

25 
ROSCI0013 Bucegi 

 

Sinaia 1500, Judetul 

Prahova 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

 

Judeţ Prahova, Cota 1500, Cabana Valea cu Brazi, teren: suprafaţa = 291 mp 

 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

 

26 
ROSCI0013 Bucegi 

 

Varfu Omu, Judetul 

Prahova 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Prahova, Vârfu Omu, teren: suprafaţa = 376 mp, clădire P+1+2 partial: 

suprafaţa construită = 172,88 mp 

 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

 

REGIUNEA OLTENIA: ANM – Centrul Meteorologic Regional OLTENIA 

27 
ROSCI0129 Nordul 

Gorjului de Vest 

Apa Neagra, Judetul 

Gorj 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Gorj, Com. Padeș, Sat Apa Neagră, teren: suprafaţa = 656 mp, clădire 

P: suprafaţa construită = 385,75 mp 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

 

28 ROSCI0188 Parang 
Parâng, Judetul 

Hunedoara 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Hunedoara, Petroşani, Vârfu Parâng, teren: suprafaţa = 1.203 mp, 

clădire P: suprafaţa construită = 101,15 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitatate orizontala 
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Situri Natura 2000 

suprapunere cu 

investitii   

Statii meteorologice Descriere amplasament Investitii propuse propuse 

Ob 4.4 – Traductor masurare strat zapada 

 

REGIUNEA TRANSILVANIA NORD: ANM – Centrul Meteorologic Regional TRANSILVANIA NORD 

29 
ROSPA0081 Munţii 

Apuseni - Vlădeasa  

Vlădeasa 180, Judetul 

Cluj 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Cluj, Com. Săcuieu, Sat Rogojel, teren: suprafaţa = 4.200 mp, clădire P: 

suprafaţa construită = 142 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

 

30 
ROSCI0125 Munţii Rodnei 

 
Iezer, Judetul Cluj 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Maramureș, Borşa, teren: suprafaţa = 2.660 mp, clădire S+P+E: 

suprafaţa construită = 117 mp 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

 
31 ROSPA0085 Munţii Rodnei 

REGIUNEA TRANSILVANIA: ANM – Centrul Meteorologic Regional TRANSILVANIA SUD 

32 
ROSCI0122 Munţii 

Făgăraş 

Bâlea Lac, Judetul 

Sibiu 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Sibiu, Cârţișoara, Cabanu Paltinu, teren: suprafaţa = 600 mp, clădire P: 

suprafaţa construită = 107 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo automata  

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

 

33 
ROSCI0304 Hârtibaciu 

Sud - Vest 
Boița, Judetul Sibiu 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Sibiu, Tălmaciu, teren: suprafaţa = 3.003 mp, clădire P: suprafaţa 

construită = 41,86 mp 

Ob 4.1 - Statie meteo automata    

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme video specifice domeniului meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 - Traductori vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor masurare strat zapada   

 

 

În tabelul urmator se prezinta investitiile care  se invecineaza  cu siturile Natura 2000: 

Tabel - 31 Investitii  amplasate in vecinatatea Siturilor Natura 2000 
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Nr crt. Sit Natura 2000 
Pozitionarea siturilor 

fata de proiect 

Statii 

meteorologice 
Descriere amplasament Investitii propuse propuse 

Regiunea Moldova– Centrul Meteorologic Regional Moldova 

1 ROSPA0092 Pădurea Bârnova La distanța de 44,25 m 

Bârnova, Județul 

Iasi 

SM existenta: Judeţ Iaşi, Com. Ciurea, 

teren: suprafaţa = 2.280 mp, clădire P: 

suprafaţa construită = 141,34 mp 

Platforma meteorologica existenta 

OB 1 - 7 Radar Doppler în bandă S, cu dublă polarizare 

Ob 3 – Echipamente comunicatii 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice Ob 4.3 - 

Traductor vizibilitate Ob 4.4 – Traductor masurare strat zapada 

2 ROSPA0158 Lacul Ciurbești -Fânețele La distanta de 7,725 km 

3 ROSCI0077 Fânațele Bârca La distanta de 9,59 km 

4 ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumusica-Barnea La distanta de 15,2 km 

5 ROSPA0163  Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea   La distanta de 15,2k m 

REGIUNEA BANAT-CRISANA: ANM – Centrul Meteorologic Regional Banat Crișana 

6 ROSCI0267 Valea Roșie   
La distanță de minim  3,5  

km 
Oradea-Dealul 

Vantului, 

JudețulBihor 

SM existenta  

Judeţ: Bihor, Oradea, Dealul Vântului, 

teren: suprafaţa = 700 mp, clădire P: 

suprafaţa construită = 32 mp 

 

Platforma  meteorologica existenta 

OB 1 - Radar  Doppler în bandă S, cu dublă polarizare 

 
7 ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede   

La distanță de minim 4,38 

km   

8 ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea 
La distanță de minim 6,26 

km 

9 ROSCI0277 Becicherecu Mic   
La distanță de minim 

6,243 m  

Timisoara, Județul 

Timis 

SM existenta  

 

Judeţ: Timiş; Timişoara; Str. Gheorghe 

Adam; Nr. 15 A, teren: suprafaţa = 

7.681 mp, clădire: suprafaţa construită 

= 453 mp 

 

 

 

Platforma  meteorologica existenta 

OB 1 - Radar Doppler în bandă S, cu dublă polarizare 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

Ob 4.5 – Celiometru 

Ob 4.6 – Aparat portabil masurare umiditate 

10 ROSPA0128 Lunca Timișului   
La distanță de minim 10.6 

km  

11 
 ROSCI0109 Lunca Timișului   

 

La distanță de minim 10.6 

km  

12 ROSPA0144 Uivar - Diniaș   La distanta de 18,8 km  

13 ROSCI0390 Sărăturile Diniaș   La distanta de 16,2 km  

Regiunea 3 Dobrogea 

14 ROSPA0076  Marea Neagră La distanta de  minim 10m 
Constanța Dig, 

Județul Constanta 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice  

 

15 
ROSCI0094  Izvoarele sulfuroase submarine de la 

Mangalia 

La distanta de minim 30,8 

m de 

Mangalia, 

JudețulConstanta 

 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

 

Judeţ Constanţa, Mangalia, Str.Matei 

Basarab, nr.1, teren: suprafaţa = 

1.140,95 mp, clădire P: suprafaţa 

construită = 142,25 mp 

 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice  

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

Ob 4.6 – Aparat portabil masurare umiditate 

 

16 ROSPA0076  Marea Neagră 
La distanta de minim  30,8  

m 
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17 ROSCI0353 Pestera-Deleni   
La distanță de minim  7,53 

km  

Medgidia, Județul 

Constanta 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

 

Judeţ Constanţa, Medgidia, Drumul 7 

Noiembrie, nr. 7, teren: suprafaţa = 

9.775 mp, clădire P: suprafaţa 

construită = 82 mp 

 

OB 1 - 7 RadareDoppler în bandă S, cu dublă polarizare 

Ob 3 – Echipamente comunicatii 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice  

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

Ob 4.6 – Aparat portabil masurare umiditate 

18 ROSCI0083 Fântânița Murfatlar   
La distanță de minim  

12,95 km de situl 

19 ROSPA0001 Aliman - Adamclisi   
La distanță de minim 16,7  

km  

20 
ROSCI0065  Delta Dunarii 

 
La distanta de minim 8m  

Tulcea, Județul 

Tulcea 
SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

 

Judeţ Tulcea, Tulcea, Str. Prislav, nr. 

163, teren: suprafaţa = 2.140 mp, 

clădire P: suprafaţa construită = 35 mp 

OB 2 -  Senzor detectie fulgere 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.6 – Aparat portabil masurare umiditate 

 

21 
ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim - 

Sinoie 
La distanta de minim 8m  

22 
ROSPA0031  Delta Dunării şi Complexul Razim - 

Sinoie 
La distanta  de 1,6 m 

Jurilovca, Județul 

Tulcea 

SM existenta  

 

Platforma  meteorologica existenta  

 

Judeţ Tulcea, Com. Jurilovca, Str. 6 

Martie, nr.59, teren: suprafaţa = 3.189 

mp, clădire P: suprafaţa construită = 

89 mp 

 

Ob 4.1 - Statie meteo automata 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

 

23 
ROSCI0066  Delta Dunării - zona marină 

 
La distanta de 3 m 

Sulina, Județul 

Tulcea 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Tulcea, Sulina, Digul antropic 

dintre Dunăre şi Marea Neagră 

 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească) 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

 

24 ROSPA0076 Marea Neagra La distanta de 3 m 

REGIUNEA MUNTENIA: ANM – Centrul Meteorologic Regional Muntenia 

24 ROSCI0103  Lunca Buzăului La distanta de 3 m 

Pătârlagele, Județul 

Buzau 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Buzău, com. Pănătău, Sat. 

Sibiciu de Jos, nr.1, teren: suprafaţa 

= 1.642 mp, clădire P: suprafaţa 

construită = 85 mp 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească  

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

 

26 ROSPA0160 Lunca Buzăului La distanta de 3 m 
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27 
ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica   

 

La distanță de minim  4,5 

km 

București-Afumați, 

Județul ilfov 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ Ilfov, Com. Afumaţi, Şoseaua 

Bucureşti – Urziceni, nr. 6, teren: 

suprafaţa = 36.643,4 mp, clădire 

P+turn: suprafaţa construită = 221,86 

mp 

 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

 

28 ROSPA0122 Lacul și Pădurea Cernica   
La distanță de minim  4,5 

km 

29 
ROSPA0122 Lacul și Pădurea Cernica   

 

La distanță de minim 15 

km  

București-Băneasa 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

 

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, 

nr.97, sector 1, teren: suprafaţa = 

80.044 mp, clădire corp A P+etaj 1: 

suprafaţa construită = 1.878 mp 

 

OB 1 – Radar Doppler în bandă S, cu dublă polarizare 

Ob 3 – Comunicatii 

Ob 4.1 - Statie meteo automata    

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video  

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor Masurare strat zapada 

Ob 4.5 – Celiometru 

Ob 5 - Sistem receptie (antena)Satelit Meteo 

Ob 6 - Sistem (antena) de receptie Sateliti Copernicus 

Ob 7 - Centrul Agrometeo 

 

30 ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica   
La distanță de minim 15 

km 

REGIUNEA OLTENIA: ANM – Centrul Meteorologic Regional OLTENIA 

31 
ROSCI0045 Coridorul Jiului  Specii de apa 

 

La distanță de minim 7,5 

km 

Craiova, Județul 

Dolj 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ: Dolj, Craiova, Localitatea 

Cârcea, Aleea 1 Calea București nr 13 

Aleea Calea Bucureşti, nr. 13,  teren: 

suprafaţa = 800 mp, clădire: 

suprafaţa construită =128 mp 

OB 1 - 7 Radare Doppler în bandă S, cu dublă polarizare 

Ob 3 – Echipamente comunicatii 

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitatate orizontala 

Ob 4. 4 – Traductor masurare strat zapada 

Ob 4.5 - Celiometru 

Ob 4.6 – Aparat portabil masurare umiditate 

 

32 ROSPA0023 Confluența Jiu - Dunăre   
La distanță de minim 7,5 

km  

REGIUNEA DOBROGEA: ANM – Centrul Meteorologic Regional TRANSILVANIA SUD 

33 ROSCI0208  Putna - Vrancea La distanța de 21 m 
Lăcăuți, Județul 

Covasna 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 
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34 ROSPA0088 Muntii Vrancei La distanța de 21 m 

 

Judeţ Covasna, Comandău, Vf. 

Lăcăuţi, teren: suprafaţa = 1.960 mp, 

clădire P+2 etaje: suprafaţa construită 

= 104 mp 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească 

35 
ROSCI0384 Râul Târnava Mică    

  

La distanță de minim 8,10 

km 

Radar Bobohalma-

Târnăveni, Județul 

Mureş 

Platforma  meteorologica existenta  

SM existenta  

 

Judeţ: Mureş; Sat Bobohalma, teren: 

suprafaţa = 4.003 mp, clădire: 

suprafaţa construită = 104 mp 

OB 1 - 7 Radar Doppler în bandă S, cu dublă polarizare 

Ob 3 – Echipamente comunicatii 

Ob 4.1 - Statie meteo automata  

Ob 4.2 - Sistem pentru detectarea genului norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un orizont de 360° spre bolta cerească 

Ob 4.3 - Traductor vizibilitate 

Ob 4.4 - Traductor masurare strat zapada 

36 ROSPA0041 Eleșteiele Iernut - Cipău  
La distanță de minim 8,42 

km 

37 

 

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu   

 

La distanță a de minim 

11,15 km 

38 
ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra   

 
La distanta de 10,86 km  
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Coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentelor proiectului sunt prezentate în  Anexa 2. 

XIII.2 Prezentarea ariilor protejate potential afectate de lucrarile proiectului 

 

Obiectivul 1 Radare 

 

La evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 in cazul lucrarilor propuse in cadrul Obiectivului 1 s-a avut 

in urmatoarea analiza: 

 

• Pozitionarea amplasamentelor radarelor fata de siturile Natura 2000 

• Zona de potential impact asupra siturilor, respective distantele fata de situtile natura 2000 

• Speciile si habitatele pentru a caror protective a fost declarant situl Natura 2000 

Tabel 32 – Ariile protejate și necesitatea evaluării impactului – Obiectivul 1 

Tabel 

Nr 

crt 

Radar  Situri Natura 2000 

in vecinatate  

Distanta fata de 

sit 

Impact potential negativ 

1 Radar Barnova  ROSCI0135 Pădurea 

Bârnova - Repedea 

Investitia este 

amplasata in sit 

Este necesara evaluarea 

impactului 

ROSPA0092 Padurea 

Barnova 

La distanța de 

44,25 m 

Este necesara evaluarea 

impactului 

ROSPA0158 Lacul 

Ciurbesti -Fanetele 

La distanta de 

7,725 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0077 Fânațele 

Bârca 

La distanta de 

9,59 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0152 Padurea 

Floreanu-Frumusica-

Barnea 

La distanta de 

15,2 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSPA0163  Pădurea 

Floreanu - Frumuşica - 

Ciurea   

La distanta de 

15,2k m 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

2 Radar Oradea-

Dealul Vantului 
ROSCI0267 Valea 

Roșie   

La distanță de 

minim  3,5  km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 
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Tabel 

Nr 

crt 

Radar  Situri Natura 2000 

in vecinatate  

Distanta fata de 

sit 

Impact potential negativ 

ROSCI0104 Lunca 

Inferioară a Crișului 

Repede   

La distanță de 

minim 4,38 km   

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0050 Crișul 

Repede amonte de 

Oradea 

La distanță de 

minim 6,26 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

3 Radar 

Timisoara 
ROSCI0277 

Becicherecu Mic   

La distanță de 

minim 6,243 m  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSPA0128 Lunca 

Timișului   

La distanță de 

minim 10.6 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0109 Lunca 

Timișului   

 

La distanță de 

minim 10.6 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSPA0144 Uivar - 

Diniaș   

La distanta de 

18,8 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0390 Sărăturile 

Diniaș   

La distanta de 

16,2 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

4 Radar Medgidia 
ROSCI0353 Pestera-

Deleni   

La distanță de 

minim  7,53 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0083 Fântânița 

Murfatlar   

La distanță de 

minim  12,95 km 

de situl 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSPA0001 Aliman - 

Adamclisi   

La distanță de 

minim 16,7  km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 
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Tabel 

Nr 

crt 

Radar  Situri Natura 2000 

in vecinatate  

Distanta fata de 

sit 

Impact potential negativ 

5 Radar 

Bucuresti 

Baneasa 

ROSPA0122 Lacul și 

Pădurea Cernica   

 

La distanță de 

minim 15 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0308 Lacul și 

Pădurea Cernica   

La distanță de 

minim 15 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

6 Radar Craiova  
ROSCI0045 Coridorul 

Jiului   

La distanță de 

minim 7,5 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSPA0023 Confluența 

Jiu - Dunăre   

La distanță de 

minim 7,5 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

7 Radar 

Bobohalma 

Rarnaveni 

ROSCI0384 Râul 

Târnava Mică    

  

La distanță de 

minim 8,10 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSPA0041 Eleșteiele 

Iernut - Cipău  

La distanță de 

minim 8,42 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0187 Pajiștile lui 

Suciu   

 

La distanță a de 

minim 11,15 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0367 Râul Mureș 

între Morești și Ogra   

 

La distanta de 

10,86 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

 

Obiectivul 2 - Modernizarea reţelei de detecţie a fulgerelor 

La evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 în cazul lucrărilor propuse în cadrul Obiectivului 2 s-a avut 

in vedere următoarea analiză: 

 

• Obiectivul reprezintă strict achiziție de echipamente și nu include alte lucrări de construcție. 
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• Sistemele se montează pe stâlpi noi, ce se prind cu șuruburi intr-un postament din beton din infrastructura 

existenta sau pe trepiedul suport din dotarea sistemului. 

• Necesita alimentare de la tabloul electric existent pe platforma meteorologica. 

• Montarea sistemelor de detectare fulgere se va realiza pe platforma meteorologica existenta pe 

amplasamentele statiilor meteorologice existente. 

• pentru instalarea acestora nu este necesara amplasarea de organizari de santier  

• accesul la aseste statii meteorologice se realizeaza pe drumuri de acces existente 

 

În consecință se consideră că aceste lucrari, in cazul in care sunt amplasate in arii protejate sau in 

vecinatatea acestora nu au impact  negativ asupra  siturilor Natura 2000 si nu necesita o evaluarea 

cuantificabila in raport cu Obiectivele de conservare ale speciilor si habitatelor  si nu afectează  

parametrii  țintă ce asigură realizarea obiectivelor de conservare ale acestor situri. 

 

În cazul acestor investiții se vor prevedea pentru faza de construcție măsuri generale de prevenire a 

impactului asupra mediului. 

 

Obiectivul 3 - Modernizarea rețelei WAN și LAN 

La evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 în cazul lucrărilor propuse în cadrul Obiectivului 3 s-a avut 

in vedere următoarea analiză: 

 

• Obiectivul reprezintă strict achiziție de echipamente și nu include lucrări de construcție 

• pentru instalarea acestora nu este necesara amplasarea de organizari de santier  

• accesul la aceste investiții se realizeaza pe drumuri existente 

 

În consecință se consideră că aceste lucrari, in cazul in care sunt amplasate in arii protejate sau in 

vecinatatea acestora nu au impact  negativ asupra  siturilor Natura 2000 si nu necesita o evaluare 

cuantificabila in raport cu Obiectivele de conservare ale speciilor si habitatelor  si nu afectează  

parametrii  țintă ce asigură realizarea obiectivelor de conservare ale acestor situri. 

 

În cazul acestor investiții se vor prevedea pentru faza de construcție măsuri generale de prevenire a 

impactului asupra mediului. 

 

Obiectivul 4 – Modernizarea stațiilor meteorologice 

La evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 în cazul lucrărilor propuse în cadrul Obiectivului 4, s-a avut 

în vedere următoarea analiză: 

 

• lucrările aferente obiectivului 4 constau în lucrari de montaj echipamente   
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• acestea nu reprezintă lucrari de constructie   

• pentru instalarea acetora nu este necesara amplasarea de organizari de santier  

• lucrarile de montaj se realizeaza in cadrul Statiilor meteorologice existente (amplasamente imprejmuite 

cu gard), pe platforme meteorologice existente  

• accesul la aseste statii meteorologice se realizeaza pe drumuri de acces existente 

• lucrarile de montare echipamente sunt prezentate in Descrierea detaliata a lucrarilor care se realizeaza 

pe fiecare amplasament este prezentata in capitolul 4 Descrierea amplasarii proiectului.  

 

În consecință se consideră că aceste lucrari, in cazul in care sunt amplasate in arii protejate sau in 

vecinatatea acestora nu au impact  negativ asupra  siturilor Natura 2000 si nu necesita o evaluarea 

cuantificabila in raport cu Obiectivele de conservare ale speciilor si habitatelor  si nu afectează  

parametrii  țintă ce asigură realizarea obiectivelor de conservare ale acestor situri. 

 

In cazul asestor investitii se  vor prevedea  pentru faza de constructive masuri de colectare  selectivă 

a Deseurilor, transportarea lor la depozitul autorizat local de deseuri sau pedarea către firmele de 

colectare deseuri reciclabile.  

 

 

Obiectivul 5 – Sistem de recepție sateliți meteorologici pe terenul aflat în administrarea ANM - 

Bucureşti-Băneasa și Obiectivul 6 - Sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor 

de la sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure 

înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național 

 

La evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 in cazul lucrarilor propuse in cadrul Obiectivului 5 s-a avut 

in vedere urmatoarea analiza: 

 

• Pozitionarea amplasamentului antenei  fata de siturile Natura 2000 

• Zona de potential impact  asupra siturilor, respective distantele fata de situtile Natura 2000 

• Speciile si habitatele pentru a caror protective a fost declarant situl Natura 2000 

 

Astfel s-a considerat ca  urmatoarele situri aflate in vecinatatea amplasamentului antenelor se afla in  afara 

zonei de potential impact a proiectului si nu necesita evaluarea impactului in raport cu obiectivele de conservare 

ale speciilor si habitatelor si evaluarea in raport cu parametrii cantitativi care asigura indeplinirea obiectivelor 

de conservare: 
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Tabel 33 – Ariile protejate și necesitatea evaluării impactului – Obiectivele 5 și 6 

 

Nr 

crt 

Investiție   Situri Natura 2000 

in vecinatate  

Distanța față de 

sit 

Impact potențial 

1 Sisteme de 

recepție sateliți 

ROSPA0122 Lacul și 

Pădurea Cernica   

 

La distanță de 

minim 15 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

ROSCI0308 Lacul și 

Pădurea Cernica   

La distanță de 

minim 15 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

 

 

 

Obiectivul 7 Centru Agrometeorologic 

 

La evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 în cazul lucrarilor propuse in cadrul Obiectivului 7 s-a avut 

in vedere următoarea analiza: 

 

• Pozitionarea amplasamentului  fata de siturile Natura 2000 

• Zona de potential impact  asupra siturilor, respective distantele fata de situtile Natura 2000 

• Speciile si habitatele pentru a caror protectie a fost declarant situl Natura 2000 

 

Astfel s-a considerat ca  urmatoarele situri aflate in vecinatatea amplasamentului obiectivului se afla in  afara 

zonei de potential impact a proiectului si nu necesita evaluarea impactului in raport cu obiectivele de conservare 

ale speciilor si habitatelor si evaluarea in raport cu parametrii cantitativi care asigura indeplinirea obiectivelor de 

conservare: 

 

Tabel 34 – Ariile protejate și necesitatea evaluării impactului – Obiectivul 7 

 

Nr 

crt 

Investitie   Situri Natura 2000 in 

vecinatate  

Distanta fata de 

sit 

Impact potential 

1 Centru 

Agrometeorologic 

ROSPA0122 Lacul și 

Pădurea Cernica   

 

La distanță de 

minim 15 km  

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 
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ROSCI0308 Lacul și 

Pădurea Cernica   

La distanță de 

minim 15 km 

Situl se afla  in afara zonei de 

impact potential  al 

proiectului 

 

 

Concluzii:  

 

Avand in vedere pozitionarea amplasamentelor proiectului fata de siturile Natura 2000 si specificul investiilor 

propuse, urmatoarele situri Natura 2000 ar putea fi potential afectate de implementarea  proiectului:  

Tabel 35 – Situri Natura 200 potențial afectate de investiții 

Sit  Investitii care se suprapun cu 

situl  

Investitii in vecinatatea 

sitului 

ROSCI0135 Pădurea Bârnova - 

Repedea 

Amplasament Radar Barnova, 

Judetul Iasi 

OB 1 - 7 Constructie Radar 

Doppler în bandă S, cu dublă 

polarizare, pe amplasament 

existent in proprietatea ANM 

Ob 3 – Montare Echipamente 

comunicatii 

Ob 4.2 – Montare Sistem pentru 

detectarea genului norilor și a 

fenomenelor meteorologice 

asociate, ce include sisteme 

video specifice domeniului 

meteorologic de recepție, 

analiza, prelucrare și transmitere 

de imagini, la un orizont de 360° 

spre bolta cerească 

Ob 4.3 -Montare  Traductor 

vizibilitate Ob 4.4 – Traductor 

masurare strat zapada 

 

ROSPA0092 Pădurea Bârnova  Amplasament Radar Barnova, 

Judetul Iasi aflat la distanta de 

44 m de sit  
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Sit  Investitii care se suprapun cu 

situl  

Investitii in vecinatatea 

sitului 

OB 1 - 7 Constructie Radar 

Doppler în bandă S, cu dublă 

polarizare, pe amplasament 

existent in proprietatea ANM 

Ob 3 – Montare Echipamente 

comunicatii 

Ob 4.2 – Montare Sistem 

pentru detectarea genului 

norilor și a fenomenelor 

meteorologice asociate, ce 

include sisteme video specifice 

domeniului meteorologic de 

recepție, analiza, prelucrare și 

transmitere de imagini, la un 

orizont de 360° spre bolta 

cerească 

Ob 4.3 -Montare  Traductor 

vizibilitate Ob 4.4 – Traductor 

masurare strat zapada 

 

Terenul pe care se va amplasa radarul se află în Comuna Ciurea, Judeţul Iaşi. Radarul va fi instalat în incinta 

Stației meteorologice Bârnova, stație existentă.  Terenul are o suprafață totală de circa 2.280  mp iar în prezent 

pe amplasament se găsește o clădire P+1E cu suprafaţa construită = 241 mp, diverse echipamente și un radar 

care va fi scos din funcțiune. Zona propusă pentru amplasarea noului radar este liberă de construcții. 

Stația meteorologică Bârnova are o suprafață totală de circa circa 2.280  mp, iar amplasamentul acesteia este 

descris de următoarele coordonate: 

Nr. 

crt. 

Coordonata X (Stereo 1970) Coordonata Y (Stereo 1970) 

1. 696470.463 615691.032 

2. 696439.322 615681.477 

3. 696422.562 615752.909 

4. 696453.346 615762.91 
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Amplasamentul se află în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv în ROSCI0135 Pădurea Bârnova-

Repedea și în vecinătatea alteia, respectiv ROSPA0092 Pădurea Bârnova. Astfel, acesta se situează la circa 26 

metri Vest față de limitele ROSPA0092 Pădurea Bârnova și în interiorul ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea în 

zona Vestică a acestuia. În figura de mai jos este prezentată amplasarea Radarului Bârnova în raport cu cele 

două arii naturale protejare. 

 

Figura 1 -  Localizarea amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate 

Prezentarea sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea 

Situl Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea a fost declarat arie protejată de tipul siturilor de interes 

comunitar în anul 2007 prin HG 1964/2007. Situl are o suprafață de 12236 ha, fiind situat integral în bioregiunea 

continentală. Situl este reprezentat în cea mai mare parte de păduri de foioase - păduri dacice de fag (aproximativ 

70%) și păduri dacice de stejar și carpen (aproximativ 20%), cu o deosebită valoare științifică și peisagistică, 

unde își găsesc habitat 1 specie de plantă și 4 specii de mamifere mici de importanță comunitară, precum și alte 

specii de plante și animale enumerate în diferite convenții internaționale și liste roșii. Acesta adăpostește șase 

habitate de interes conservativ, o specie de plantă, 13 specii de nevertebrate, trei specii de amfibieni dintre care 

una cu prezență incertă, o specie de reptilă a cărei prezență este incertă, opt specii de mamifere, dintre care în 

cazul a trei specii, prezenta este incertă sau eronată. 
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Conform Formularului Standard Natura 2000, presiunile cu impact mare asupra sitului sunt Zone urbanizate, 

habitare umana (locuinte umane) (cod E01), Vehicule cu motor (cod G01.03) și Vandalism (G05.04). 

O descriere detaliată a speciilor și habitatelor, precum și a efectivelor și suprafețelor acestora în cadrul sitului 

este prezentată în secțiunea următoare. 

Prezentarea sitului ROSPA0092 Pădurea Bârnova 

Situl Natura 2000 ROSPA0092 Pădurea Bârnova a fost declarată arie naturală protejată în cadrul rețelei de arii 

protejate Natura 2000 prin HG 1964/2007. Acesta are o suprafață de 12684 hectare, fiind amplasat integral în 

bioregiunea continentală. Situl este reprezentat în cea mai mare parte de păduri de foioase - păduri dacice de fag 

(aproximativ 70%) și păduri dacice de stejar și carpen (aproximativ 20%), cu o deosebită valoare științifică și 

peisagistică, unde își găsesc habitat circa 116 specii de păsări rare, vulnerabile sau periclitate. Este cel mai 

important sit din România pentru buhă (Bubo bubo). 

Conform Formularului Standard Natura 2000, presiunile cu impact mare asupra sitului sunt Zone urbanizate, 

habitare umana (locuinte umane) (cod E01), Vehicule cu motor (cod G01.03) și Vandalism (G05.04). 

O descriere detaliată a speciilor de păsări, precum și a efectivelor acestora în cadrul sitului este prezentată în 

secțiunea următoare. 

XIII.3 Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona 

proiectului 

 

ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea 

Situl Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea are o suprafață de 12236,2 ha și adăpostește șase 

habitate de interes conservativ (Tabel nr.  1), o specie de plantă, 13 specii de nevertebrate, trei specii de amfibieni 

dintre care una cu prezență incertă, o specie de reptilă a cărei prezență este incertă, opt specii de mamifere, 

dintre care în cazul a trei specii, prezenta este incertă sau eronată (Tabel nr.  2). 

Tabel 36 – Descrierea habitatelor din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea 

Grup taxonomic Denumire Suprafața habitatului în 

interiorul sitului Natura 2000 

Habitate naturale 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-

sarmatice 

Necunoscută 

62C0*  Stepe ponto-sarmatice 43 – 45 ha. 

6520 Fânețe montane 58 ha 

8310 - Peșteri în care accesul publicului 

este interzis 

159 m 
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9130 Păduri de fag de tip Asperulo-

Fagetum 

3400 – 3500  ha 

91Y0 Păduri dacice de stejar cu carpen 8100 – 8200 ha 

 

 

Tabel 37 -  Descrierea speciilor din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea 

Grup 

taxonomic 
Denumire Mărimea populației 

Suprafața habitatului 

speciei în interiorul 

sitului Natura 2000 

Plante 
Cypripedium calceolus 

(Papucul Doamnei) 
100 - 500 de indivizi maxim 1 ha 

Nevertebrate 

Coenagrion ornatum 

(țărăncuță) 
Necunoscută Necunoscută 

Cordulegaster heros Necunoscută Necunoscută 

Euplagia (Callimorpha) 

quadripunctaria 
1000 - 5000 de indivizi 1000 – 1200 ha 

Lycaena dispar 1000 - 5000 de indivizi 10 - 100 ha 

Euphydrias maturna 1000 – 5000 de indivizi 800 - 1200 ha 

Lucanus cervus 50000 - 100000 de indivizi. 6000 - 7000 ha 

Rosalia alpina 1000 - 5000 de indivizi 4000 - 6000 ha 

Morimus funereus 500 -  1000  de indivizi 5000 – 7000 ha. 

Cucujus cinnaberinus 1000 - 5000  de indivizi 1000 – 2000 ha 

Cerambyx cerdo 500 - 1000 de indivizi 3000 – 4000 ha 

Rhysodes sulcatus 5000 - 10000 de indivizi 2000 – 3000 ha 

Bolbelasmus unicornis 100 - 500  de indivizi 1000 – 1200 ha 

Carabus variolosus 1000 - 5000 de indivizi 1000 – 1200 ha 

Amfibieni 

Bombina bombina 100 - 500 de indivizi 1 -  10 ha 

Bombina variegata 5000 - 10000 de indivizi 5000 -  10000 ha 

Triturus cristatus Prezență incertă Prezență incertă 

Reptile Emys orbicularis Prezență incertă Prezență incertă 

Mamifere 

Barbastella barbastellus 50 - 100 de exemplare Cel puțin 7000 

Myotis bechsteinii 10 - 50 de exemplare Cel puțin 7000 

Myotis blythii 100-150 de indivizi 1200 – 2500 ha 

Myotis myotis 100-150 de indivizi Cel puțin 7000 

Myotis dasycneme Prezență incertă Prezență incertă 

Myotis emarginatus Prezență incertă Prezență incertă 



 
 

 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR 

HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 

312 
 
 

 

Spermophilus citellus Prezență incertă Prezență incertă 

Lutra lutra 4-10 indivizi 21 km² 

 

 

 

ROSPA0092 Pădurea Bârnova 

Situl Natura 2000 ROSPA0092 Pădurea Bârnova are o suprafață de 12684,83 ha și adăpostește 39 de specii de 

păsări, dintre care 26 cuibăresc, patru iernează și 22 sunt prezente în timpul migrațiilor 

Tabel 38 – Descrierea speciilor de păsări din cadrul sitului Natura 2000 ROSPA0092 Pădurea Bârnova 

Denumire Tip prezență Mărimea populației 

Suprafața habitatului 

speciei în interiorul 

sitului Natura 2000 

Alcedo atthis Permanentă 1-2 perechi Necunoscută 

Circus aeruginosus Pasaj 50-100 de indivizi Necunoscută 

Buteo rufinus Iernare 3-5 indivizi 618 hectare 

Ciconia ciconia Pasaj 1500-3000 indivizi 618 hectare 

Lanius collurio 
Cuibărire 30-40 perechi 

618 hectare 
Pasaj 200-350 de indivizi 

Lanius minor 
Cuibărire 20-25 perechi 

618 hectare 
Pasaj 150-200 de indivizi 

Circaetus gallicus Cuibărire 1-2 perechi 618 hectare 

Circus cyaneus Iernare 10-20 indivizi 618 hectare 

Circus macrourus Pasaj 3-5 indivizi 618 hectare 

Circus pygargus Pasaj 20-40 indivizi 618 hectare 

Falco vespertinus Pasaj 15-25 indivizi 618 hectare 

Coracias garrulus 
Cuibărire 3-5 perechi 

618 hectare 
Pasaj 10-15 indivizi 

Crex crex 
Cuibărire 30-35 perechi 

618 hectare 
Pasaj 100-130 indivizi 

Emberiza hortulana 
Cuibărire 15-18 perechi 

618 hectare 
Pasaj 30-40 indivizi 

Aquila pomarina 
Cuibărire 4-5 perechi 

11452 hectare 
Pasaj 200-500 indivizi 

Aquila chrysaetos Pasaj 2-3 indivizi 11452 hectare 

Bubo bubo Cuibărire 6 – 7 perechi 11452 hectare 
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Denumire Tip prezență Mărimea populației 

Suprafața habitatului 

speciei în interiorul 

sitului Natura 2000 

Caprimulgus 

europaeus 

Cuibărire 20-25 perechi 
11452 hectare 

Pasaj 70-140 indivizi 

Dendrocopos 

leucotos 
Cuibărire 12-15 perechi 11452 hectare 

Dendrocopos 

medius 
Cuibărire 50-60 perechi 11452 hectare 

Dendrocopos 

syriacus 
Cuibărire 30-40 perechi 11452 hectare 

Dryocopus martius Cuibărire 15-20 perechi 11452 hectare 

Falco columbarius Iernare 4-5 indivizi 11452 hectare 

Falco peregrinus Pasaj 5-7 indivizi 11452 hectare 

Ficedula albicollis 
Cuibărire 45-60 perechi 

11452 hectare 
Pasaj 150-500 indivizi 

Ficedula parva 
Cuibărire 25-35 perechi 11452 hectare 

Pasaj 100-300 indivizi 11452 hectare 

Hieraaetus pennatus Pasaj 15-20 indivizi 11452 hectare 

Lullula arborea 
Cuibărire 15-30 perechi 11452 hectare 

Pasaj 150-300 indivizi 11452 hectare 

Milvus migrans 
Cuibărire 1-2 perechi 11452 hectare 

Pasaj 7-10 indivizi 11452 hectare 

Milvus milvus Pasaj Necunoscută 11452 hectare 

Pernis apivorus 
Cuibărire 7-10 perechi 

11452 hectare 
Pasaj 200-600 indivizi 

Picus canus Cuibărire 35-40 perechi 11452 hectare 

Strix uralensis Cuibărire 1-2 perechi 11452 hectare 

Buteo buteo 
Cuibărire 5-10 perechi 12323 hectare 

Pasaj 20-30 de indivizi 12323 hectare 

Accipiter gentilis Cuibărire 5-7 perechi 12323 hectare 

Buteo lagopus Iernare 5-10 indivizi 12323 hectare 

Falco subbuteo Cuibărire 3-5 perechi 12323 hectare 

Falco tinnunculus Cuibărire 5-10 perechi 12323 hectare 

Merops apiaster Cuibărire 30-40 perechi Necunoscută 

 

Amplasamentul Radarului Bârnova 
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Amplasamentul Stației meteorologice Bârnova are o suprafață totală de circa circa 2.280 mp, lipsit de vegetație 

arboricolă, parțial betonat sau dalat, cu clădiri existente și activitate umană permanentă. În figura de mai jos 

sunt prezentate aspecte (spații libere de construcții, echipamente pentru măsurători meteorologice, radarul 

actual) de pe amplasamentul Radarului Bârnova (Figura nr. 2). 

  

  

Figura 2- Fotografii ale amplasamentului studiat 

 

Pe amplasamentul Stației meteorologice de la Bârnova nu au fost observate specii de floră și faună de interes 

conservativ și nici habitate naturale.  

Avifauna în interiorul Stației meteorologice de la Bârnova este alcătuită din specii de păsări de talie mică și medie 

aflate în tranzit, fiind observate doar căteva exemplare de cinteză (Fringilla coelebs), pițigoi mare (Parus major) 

și un exemplar de gaiță (Garrulus glandarius). 
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Fauna terestă a amplasamentului radarului Bârnova lipsește aproape în totalitate. Totuși, există posibilitatea 

pătrunderii temporare și accidentale a amfibienilor în căutare de habitate acvatice (bălți temporare). 

 

 

Vecinătatea amplasamentul Radarului Bârnova 

În vecinătatea amplasamentulului Radarului Bârnova a fost identificat habitatul Natura 2000 9130 Păduri de fag 

de tip Asperulo-Fagetum. 

 

Figura 3 - Fotografii ale habitatului 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum din vecinătatea 
amplasamentului studiat 

În vecinătatea amplasamentul Radarului Bârnova au fost identificate 19 specii de păsări asociate habitatelor 

forestiere, dintre care trei specii listate în Anexa I a Directivei Păsări și Anexa 3 a OUG 57/2007, precum și o 

specie periclitată (conform Cărții Roșii a Vertebratelor din România). În conformitate cu Obiectivele Specifice de 

Conservate, trei dintre speciile de păsări pentru care au fost stabilite obiective de conservare au fost identificate 

în vecinătatea amplasamentului studiat: ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos 

medius) și ciocănitoare neagră (Dryocopus martius). Lista completă a speciilor de păsări identificate în vecinătatea 

amplasamentului Radarului Bârnova este prezentată în tabelul de mai jos.  

Tabel 39 - Lista speciilor de păsări din vecinătatea Radarului Bârnova, efectivele observate și statutul de 
protecție 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

științifică 

Denumire 

populară 

Nr. 

indivizi 

observați 

Statutul de protecție 

IUCN 
Directiva 

Păsări 

OUG 

57/2007 

Cartea roșie 

a 

Vertebratelor 

din România 

Convenția 

de la 

Berna 

1 
Fringilla 

coelebs 
Cinteză 5 LC - - - - 

2 
Garrulus 

glandarius 
Gaiță 1 LC 

Anexa II 

B 
Anexa 5C - Anexa III 

3 Parus major Pițigoi mare 2 LC - - - - 

4 
Cyanistes 

caeruleus 

Pițigoi 

albastru 
1 LC - - - - 

5 
Phylloscopus 

collybita 

Puitulice de 

munte 
3 LC - Anexa 4B - - 

6 
Erithacus 

rubecula 
Măcăleandru 2 LC - Anexa 4B - Anexa II 

7 Corvus corax Corbul 1 LC - Anexa 4B 
Specie 

periclitată 
- 

8 Sitta europaea Țiclean 5 LC - Anexa 4B - - 

9 
Poecile 

palustris 
Pițigoi sur 5 LC - - - - 

10 
Turdus 

philomelos 

Sturzul 

cântător 
3 LC 

Anexa II 

B 
Anexa 5C - - 

11 Picus canus 
Ghionoaie 

sură 
4 LC Anexa I Anexa 3 - - 

12 Turdus merula Mierlă 3 LC - - - - 

13 
Columba 

palumbus 

Porumbel 

gulerat 
2 LC 

Anexa II 

A, Anexa 

III A 

Anexa 5C - Anexa III 

14 
Dendrocopos 

medius 

Ciocănitoare 

de stejar 
1 LC Anexa I Anexa 3 - - 

15 
Coccothraustes 

coccothraustes 
Botgros 6 LC - Anexa 4B - Anexa II 

16 
Dryocopus 

martius 

Ciocănitoare 

neagră 
1 LC Anexa I Anexa 3 - - 

17 
Dendrocopos 

major 

Ciocănitoare 

pestriță mare 
1 LC - - - - 

18 Accipiter nisus Uliu păsărar 1 LC - - - - 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

științifică 

Denumire 

populară 

Nr. 

indivizi 

observați 

Statutul de protecție 

IUCN 
Directiva 

Păsări 

OUG 

57/2007 

Cartea roșie 

a 

Vertebratelor 

din România 

Convenția 

de la 

Berna 

19 
Certhia 

brachydactyla 

Cojoaică cu 

degete scurte 
3 LC - - - - 

 

În urma observațiilor realizate în teren a reieșit că fauna terestă din vecinătatea amplasamentului radarului 

Bârnova este compusă din mamifere și amfibieni. Speciile de faună terestră identificate în teren nu se regăsesc 

în Formularul Standard Natura 2000 al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea, cu interes conservativ redus 

și pentru care nu au fost stabilite Obiective Specifice de conservare (Tabel nr.  40). 

Tabel 40 -  Lista speciilor de faună terestră observată în vecinătatea Radarului Bârnova și statutul de protecție 

Nr. 

crt. 

Grup 

taxonomic 

Denumire 

științifică 

Denumire 

populară 

Statutul de protecție 

IUCN 
Directiva 

Habitate 

OUG 

57/2007 

Cartea roșie 

a 

Vertebratelor 

din România 

Convenția 

de la 

Berna 

1 Amfibieni 
Rana 

dalmatina 

Broasca 

roșie de 

pădure 

LC Anexa IV Anexa 4A 
Specie 

vulnerabilă 
Anexa II 

2 

Mamifere 

Capreolus 

capreolus 
Căprior LC - Anexa 5B 

Specie 

vulnerabilă 
- 

3 
Sciurus 

vulgaris 
Veveriţă LC - Anexa 5B - - 

4 Sus scrofa Mistreţ LC - Anexa 5B - - 

5 
Talpa 

europaea 
Cârtiță LC - - - - 

6 
Vulpes 

vulpes 
Vulpe LC - Anexa 5B - - 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate coordonatele observațiilor faunistice realizate în teren. 

Tabel 41 -  Localizarea speciilor de fauna identificate în teren în vecinătatea Stației Meteorologice Bârnova 

Coordonata X 

(Stereo 1970) 

Coordonata Y 

(Stereo 1970) 

Specia 

identificată 

Nr. 

indivizi 

Tipul 

observației 
Tipul habitatului 

696367.011542 615850.091028 Rana dalmatina + Ponta Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 
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Coordonata X 

(Stereo 1970) 

Coordonata Y 

(Stereo 1970) 

Specia 

identificată 

Nr. 

indivizi 

Tipul 

observației 
Tipul habitatului 

696352.783854 615879.024844 Fringilla coelebs 3 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696476.422468 615763.819868 
Garrulus 

glandarius 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696413.547539 615766.910037 Parus major 2 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696393.042817 615874.643868 
Columba 

palumbus 
2 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696434.883533 615856.776699 Talpa europaea + mușuroi Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696423.539283 615899.118611 
Dendrocopos 

major 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696453.035802 615883.650979 
Turdus 

philomelos 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696452.585466 615777.436704 Fringilla coelebs 7+ vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696459.848854 615984.335415 Sus scrofa + râmătură Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696491.712973 615961.770856 
Turdus 

philomelos 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696524.746121 615988.085215 
Columba 

palumbus 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696422.642370 615962.706881 Sus scrofa + excrement Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696456.429363 615939.874964 
Phylloscopus 

collybita 
1 auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696420.181427 615995.685127 
Turdus 

philomelos 
1 auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696387.407433 615943.634698 Sitta europaea 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

695902.465923 615923.317949 Rana dalmatina + Ponta Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

695876.428708 615929.339277 
Columba 

palumbus 
2 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

695956.552624 615922.869590 
Erithacus 

rubecula 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

695922.675999 615933.543335 Rana dalmatina 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

695916.354644 615957.928311 
Dendrocopos 

medius 
1 vizual + auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

695955.958991 615952.438120 
Coccothraustes 

coccothraustes 
4+ vizual + auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

695930.701501 615906.528026 Sitta europaea 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696298.413975 616051.671167 Rana dalmatina + Ponta Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696324.995960 616017.252259 Poecile palustris 5+ vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 
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Coordonata X 

(Stereo 1970) 

Coordonata Y 

(Stereo 1970) 

Specia 

identificată 

Nr. 

indivizi 

Tipul 

observației 
Tipul habitatului 

696706.497601 616220.346382 Sciurus vulgaris 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696655.141693 616187.043483 Picus canus 1 vizual + auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696585.450603 616154.138721 Poecile palustris 2 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696648.890958 616053.627019 
Capreolus 

capreolus 
+ urmă Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696683.138047 616072.268726 
Cyanistes 

caeruleus 
2 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696704.823836 616099.175742 Corvus corax 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696725.981900 616133.574179 Turdus merula 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696624.138265 616024.784578 
Dryocopus 

martius 
1 auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696490.292174 615685.063478 Sus scrofa + râmătură Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696568.873408 615667.326715 Corvus corax 2 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696580.834577 615624.967196 
Columba 

palumbus 
2 auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696581.765725 615641.612391 Talpa europaea + mușuroi Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696583.312008 615710.916149 Turdus merula 2 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696526.627671 615703.876479 Accipiter nisus 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696550.251864 615699.490123 
Certhia 

brachydactyla 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696499.980101 615701.367787 Picus canus 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696485.140921 615722.426509 
Certhia 

brachydactyla 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696472.139166 615738.363142 
Turdus 

philomelos 
1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696697.022161 615604.968533 Sus scrofa + excrement Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696729.395988 615553.069436 Poecile palustris 7+ vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696708.638816 615635.248641 
Columba 

palumbus 
1 auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696738.765530 615602.904419 
Phylloscopus 

collybita 
1 auditiv Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696720.987204 615579.814143 Fringilla coelebs 3 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696651.246833 615672.270687 Vulpes vulpes 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696663.872465 615662.608473 
Coccothraustes 

coccothraustes 
2 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

696687.255309 615676.666525 Fringilla coelebs 1 vizual Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 
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Coordonata X 

(Stereo 1970) 

Coordonata Y 

(Stereo 1970) 

Specia 

identificată 

Nr. 

indivizi 

Tipul 

observației 
Tipul habitatului 

696599.149192 615677.917934 
Capreolus 

capreolus 
+ urmă Pădure de foioase cu carpen, stejar, tei, fag 

 

XIII.4 Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar 

 

Proiectul vizează modernizarea infrastructurii de monitorizare a fenomenelor meteorologice prin înlocuirea 

radarului Doppler existent cu unul nou. În acest sens, proiectul nu se desfășoară în vederea managementului 

conservării speciilor de păsări pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSPA0092 Pădurea Bârnova 

sau ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea. 

XIII.5 Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar 

Proiectul se desfășoară  incinta Stației meteorologice Bârnova (stație existentă), cu posibilitatea amplasării 

macaralei la sud de cladirea statie meteorologice sau la vest de ampasament, pe terenul Ocolului Silvic Padureni. 

Terenul are o suprafață totală de circa 2.280 mp, iar în prezent pe amplasament se găsește o clădire P+1E cu 

suprafața construită = 241 mp, diverse echipamente și un radar care va fi scos din funcțiune. Zona propusă 

pentru amplasarea noului radar este liberă de construcții. Amplasamentul proiectului, respectiv Stația 

meteorologică Bârnova se află în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea și în 

vecinătatea ROSPA0092 Pădurea Bârnova. Amplasamentul proiectului se află într-o zonă cu impact antropic redus 

dar istoric, în zonă există și trafic auto aferent drumului forestier de acces catre Stația Meteo și Sanatoriul 

Bârnova, ce acționează ca drum de legătură între localitățile Cărbunari și Slobozia. 

Metodologia de evaluare a impactului  

Evaluarea impactului realizării investiției s-a realizat în raport cu Obiectivele de Conservare definite prin parametrii 

de conservare a speciilor și habitatelor pentru cele două situri Natura 2000, respectiv situl intersectat ROSCI0135 

Pădurea Bârnova-Repedea și pentru situl Natura 2000 învecinat, respectiv ROSPA0092 Pădurea Bârnova. 

Pentru evaluarea impactului asupra speciilor și habitatelor din interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea 

Bârnova-Repedea au fost utilizate hărțile de distribuție ale speciilor și habitatelor din cadrul Planului de 

Management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea, aprobat prin OM nr. 1131/2016. Impactul asupra 

speciilor a fost evaluat ca urmare a posibilității intersectării habitatelor importante pentru specii sau a habitatelor. 

Pentru fiecare parametru de conservare s-a urmărit posibilitatea modificării valorii acestora și, implicit a stării de 

conservare a speciilor și habitatelor.  



 
 

 

 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR 

HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 

321 
 
 

 

În ceea ce privește situl Natura 2000 ROSPA0092 Pădurea Bârnova, evaluarea impactului nu a putut fi realizată 

în mod similar, ca urmare a faptului că acest sit nu are în prezent Plan de Management aprobat. Ca urmare, în 

lipsa hărților de distribuție a speciilor de păsări au fost utilizate hărți topografice și imagini satelitare în vederea 

identificării habitatelor potanțiale pentru speciile de păsări. Impactul asupra speciilor de păsări a fost evaluat ca 

urmare a posibilității intersectării habitatelor potențiale pentru acestea. Pentru fiecare parametru de conservare 

s-a urmărit posibilitatea modificării valorii acestora și, implicit a stării de conservare a speciilor de păsări. 

Viitorul amplasament al radarului este în prezent ocupat de stația meteo automată, pluviometru și panoul de 

alimentare cu energie electrica a echipamentelor meteorologice, ce urmează a fi relocate. Pentru amplasarea 

macaralei s-a luat în considerare spațiul de la sud de cladirea stației meteorologice și cel din vestul terenului 

Stației Meteorologice, pe terenul Ocolului Silvic Pădureni. Aici este prezentă o suprafață de teren de circa 7m 

lățime și de lungimea terenului Stației Meteorologice ce este liberă de construcții și de arbori, iar la momentul 

realizarii vizitei în tere,n aceasta era lipsită de vegetație ierboasă. Accesul către Stația Meteorologică Bârnova se 

poate face pe poarta existentă și din exteriorul amplasamentului prin partea de sud și vest prin prin Comuna 

Ciurea, pe DJ 248, apoi prin DC 51, apoi pe o lungime de 500 m de drum forestier neasfaltat.  O alta posibilitate 

este ca accesul sa se faca din DJ 248, apoi in dreptul localitatii Scanteia sa se treaca pe DJ 246 pana la Tacuta si 

apoi pe DC6 catre Statia meteo Barnova. 

După cum rezultă din tabelele Anexate prezentului document (Anexa 4.1 și Anexa 4.2), au fost analizate 

habitatele 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice, 62C0*  Stepe ponto-sarmatice, 6520 Fânețe montane, 

8310 - Peșteri în care accesul publicului este interzis, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 91Y0 Păduri 

dacice de stejar cu carpen pentru care s-a stabilit că nu exista impact asupra suprafeței ca urmare a faptului că 

proiectul propus se desfășoară pe un amplasament deja existent, iar lucrările nu intersecteaza habitatele mai sus 

menționate. În ceea ce privește indicii de abundență-dominanță, aceștia nu vor fi afectați de realizarea investiției 

pentru că pe suprafața habitatelor nu se preconizează desfașurarea niciunei activități, iar lucrările propuse se 

desfășoară la o distanță de aproximativ 2 km față de habitatele analizate. În mod similar, bogăția specifică nu va 

fi modificată de investiția propusă pentru că aceasta nu intersectează și nici nu se realizează în imediata vecinătate 

a habitatelor analizate. 

 

În cazul majorității habitatelor, nu există riscul pătrunderii speciilor invazive, ca urmare a faptului că 

localizarea acestora nu se află în zona în care sunt propuse investițiile. Totuși, în cazul habitatului 9130 Păduri de 

fag de tip Asperulo-Fagetum, ce este situat în vecinătatea amplasamentului proiectului în teorie există riscul 

pătrunderii speciilor invazive. Realizarea lucrărilor pe amplasamentului deja existent poate genera un risc scăzut 

de pătrundere a unor specii alohtone în suprafața de habitat, specii ce în prezent se regăsesc pe amplasament. 

Lucrările de refacere a amplasamentului după finalizarea investiției vor ține cont și vor utiliza doar specii 

autohtone, minimizând astfel impactul asupra habitatului. În ceea ce privește transportul către și dinspre 

amplasament a utilajelor și materialelor, trebuie mentionat că acesta se va realiza pe un drum existent, supus 

deja riscului pătrunderii speciilor invazive și mărginit de specii ruderale, necaracteristice habitatului, iar 



 
 

 
 

 
 

 
Memoriu de Prezentare  pentru MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE MONITORIZARE ȘI AVERTIZARE A FENOMENELOR 

HIDRO-METEOROLOGICE SEVERE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PROTECȚIEI VIEȚII ȘI A BUNURILOR MATERIALE: INFRAMETEO 

322 
 
 

 

transportul utilajelor și materialelor nu va contribui la degradarea habitatelor prin creșterea suprafeței afectate 

de specii invazive și alohtone. 

 

În ceea ce privește specia de plantă 1902 Cypripedium calceolus s-a stabilit că nu există impact asupra mărimii 

populației, distribuției, bogăției sau suprafeței habitatului pentru că distribuția speciei conform PM este localizată 

în partea de nord-est față de lucrările propuse la o distanță de cca. 5 km. Dată fiind distanța și localizarea 

amplasamentului unde vor fi efectuate lucrările este improbabil ca specia să fie afectată. 

În ceea ce privește speciile de nevertebrate s-a stabilit că nu există impact asupra mărimii populației pentru că 

lucrările propuse nu intersectează harta de distribuției a acestora, conform PM. Totuși, putem spune că există un 

impact nesemnificativ pentru următoarele specii 1083 Lucanus cervus (Rădașcă), 1087* Rosalia alpina (Croitorul 

fagului), 6908 Morimus funereus (Croitor cenușiu), 1088 Cerambyx cerdo (Croitorul mare al stejarului) în ceea 

ce privește mărimea populație, ca urmare a posibilității pătrunderii accidentale și temporare a unor indivizi pe 

amplasamentul proiectului, existând riscul redus de mortalitate pentru aceștia ca urmare a desfăşurării 

activităților de şantier. Totodată trebuie menționat că aceste specii, nu prezintă o mobilitate foarte ridicată, 

preferând să zboare pe distanțe scurte și având o perioadă de zbor redusă, de circa două-trei luni. Pentru acestea 

s-a propus un set de măsuri menite să elimine impactul și s-a estimat că dupa implementarea măsurilor nu va 

exista impact rezidual. In ceea ce privește indicele de densitate a populației, considerăm că este improbabil ca 

proiectul să conducă la mortalitatea indivizilor, proiectul nu va conduce la modificarea numărului de indivizi / m2 

din sit, deoarce acesta nu intersectează zona de distribuție a speciilor de nevertebrate. În cazul suprafeței 

habitatelor speciilor s-a stabilit ca nu există impact deoarce prin proiect nu sunt propuse  modificări care sa 

conducă la pierderi din suprafata habitatului, lucrarile sunt efectuate pe un amplasament deja existent și la 

distanță mare de zona de distribuție a speciei. De asemenea, considerăm că lucrările propuse nu afectează 

vegetația arborescentă caracteristică pădurilor de foioase deoarece acestea sunt propuse pe un amplasament 

existent în care istoric a existat un control al vegatației, împiedincând instalarea si dezvoltarea speciilor de foioase 

caracteristice pădurilor. De asemenea, investițiile propuse în cadrul proiectului nu intersectează corpuri de pădure 

bătrână în care sa fie prezentă o cantitate ridicată de lemn mort, astfel putem spune că nu există impact pentru 

indicele de lemn mort la sol și pe picior. Lucrările propuse nu afectează arborii importanți pentru biodiversitate 

din cadrul pădurilor ce reprezintă habitat favorabil pentru specie, deoarece lucrările nu vor fi executate în aceste 

habitate sau în imediata vecinătate. Lucrările propuse nu afectează numărul de iescari din cadrul pădurilor din 

habitatul favorabil pentru specii, deoarece proiectul nu prevede lucrări în cadrul habitatului favorabil al acestora. 

Proiectul nu va implica modificarea numărului total de arbori veterani din interiorul sitului Natura 2000, deoarece 

lucrările propuse sunt limitate la zona amplasamentului deja existent, iar în urma vizitelor în teren s-a constatat 

lipsa arborilor din zona lucrărilor. Prin lucrările propuse în cadrul investiției nu se intenţionează afectarea arborilor 

bătrâni prezenți în cadrul habitatelor speciilor, sau în orice alte habitate. Proiectul nu va conduce la modificarea 

parametrului ca urmare a implementării investiției. 

 

Pentru speciile de amfibieni identificate putem menționa că nu exista impact în ceea ce privește mărimea 

populației pentru că intervenţiile propuse prin proiect nu se învecinează cu zone de habitat favorabile pentru 

acestea. Totuși, putem spune că există un impact nesemnificativ pentru specia 1193 Bombina variegata (Buhai 
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de baltă cu burtă galbenă) ) în ceea ce privește mărimea populație, ca urmare a posibilității pătrunderii accidentale 

și temporare a unor indivizi pe amplasamentul proiectului, existând riscul redus de mortalitate pentru aceștia ca 

urmare a desfăşurării activităților de şantier. Pentru acestea s-a propus un set de măsuri menite să elimine 

impactul și s-a estimat că dupa implementarea măsurilor nu va exista impact rezidual. Pentru indicele de 

suprafață a habitului considerăm ca nu există impact deoarece lucrările sunt efectuate pe un amplasament deja 

existent. În ceea ce privește indicele de densitate a habitatului de reproducție putem spune, ca și în cazul indicelui 

de suprafață că nu există impact deoarece proiectul se desfășoară pe un amplasament deja existent, iar acesta 

nu este în măsură să modifice numărul de habitate de reproducere din sit. De asemenea, proiectul nu va afecta 

habitatele terestre naturale, deoarece nu intersectează habitatul favorabil al speciilor. Lucrările vor fi realizate pe 

un amplasament deja existent. Prin proiect nu se construiesc drumuri de acces noi. Două dintre speciile de 

herpetofaună, respective Triturus cristatus (Triton cu creastă) și Emys orbicularis (Țestoasă de baltă) nu au fost 

identificate în cadrul activitățiilor de inventariere ce au stat la baza elaborării Planului de Management și nu au 

fost semnalate nici cu ocazia realizării vizitei în teren. 

 

Pentru speciile de mamifere identificate putem spune că pentru mărimea populației nu exista impact deoarece 

distribuția speciilor conform hărții din PM nu se află în imediata apropiere de lucrările propuse, mai mult investiția 

se realizează pe un amplasament deja existent. În ceea ce privește indicele suprafața habitatelor de hrănire 

folosite de speciile de lilieci considerăm că nu exista impact asupra acestui indice deoarece prin proiect nu sunt 

propuse defrișări de arbori, iar lucrările propuse nu intersectează suprafața habitatelor de hrănire folosite de 

specii. Distribuția speciei în sit nu este supusă unui impact pentru că lucrarile se vor realiza pe un amplasament 

deja existent. Proiectul nu este în măsură să modifice numărul de locații în care este prezentă specia în sit. În 

ceea ce privește numărul de adăposturi de reproducere, împerechere și/sau de hibernare cu parametru optim 

(temperatură și umiditate) considerăm că nu există impact pentru că investițiile proiectului vor fi limitate la zona 

amplasamentului deja existent. Acestea nu vor afecta numărul de adăposturi ale speciilor în sit. De asemenea, 

lucrările propuse nu conduc la afectarea densităţii arborilor maturi cu scorburi. Proiectul nu implică defrișări sau 

tăieri de arbori, astfel putem spune că aceast parametru nu va fi afectat. Având în vedere că lucrările propuse nu 

intersectează zona de distribuție a habitatelor speciilor, elementele proiectulului nu au potenţialul de a conduce 

la afectarea volumului de lemn mort. Mai mult, investițiile proiectului vor fi efectuate pe un amplasament deja 

existent, astfel s-a considerat că acest parametru nu va fi afectat.   

În cazul speciei 1355 - Lutra lutra (Vidra), având în vedere că investițiile proiectului vor fi efectuate pe un 

amplasament deja existent, mai mult prin proiect nu sunt propuse lucrări de amenajare/captări hidrologice, lucrări 

de drenare ce pot diminua sau pune în pericol habitatul potențial favorabil speciei în sit, s-a considerat că 

suprafața habitatului potențial în sit  nu va fi afectată. Totodată, lucrările propuse nu afectează lungimea 

vegetației ripariene cu o lățime medie de min. 3 m pe ambele maluri ale apei în fiecare secțiune de 500 m, 

deoarece investițiile proiectului nu intersectează cursuri de apă cu vegetaţie ripariană și nu sunt localizate în 

vecinătatea acestora. De asemenea, prin natura lucrarilor nu se poate aduce o deteriorare a calitatii apelor de 

suprafata din punctual de vedere al indicatorilor fizico-chimici sau ecologici deoarece acestea sunt propuse in 

mediu terestru, pe un amplasament deja existent. 
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În cazul speciilor de păsări prezente în cadrul sitului Natura 2000 ROSPA0092 Pădurea Bârnova, nu a fost 

identificat un Plan de management și nici hărți de distribuție, în această situație, s-a considerat optim ca evaluarea 

impactului investiției asupra speciilor și obiectivelor de conservare să se realizeze din prisma habitatelor potențiale 

ale speciilor (de hrănire, cuibărire sau odihnă, precum și a celor tranzitate în perioada pasajului). 

A fost analizată specia de pasăre din Anexa 1 dependentă de habitate ripariene (A229 Alcedo atthis) pentru care 

s-a stabilit că nu există impact în ceea ce privește mărimea populației deoarece este o specie acvatică, iar în 

raport cu lucrările propuse, cel mai apropiat curs de apă este reprezentat de Valea Însurățelului, în zona 

izvoarelor, la o distanță de peste 600 metri. Astfel, considerând distanța dintre obiectivul analizat și cel mai 

apropiat habitat potențial pentru specie, se poate afirma că efectivele speciei în situl Natura 2000 nu vor fi 

modificate ca urmare a implementării proiectului. În mod similar, considerăm ca distanța de peste 600 metri 

dintre lucrările propuse și cel mai apropiat curs de apă nu va conduce la un impact asupra suprafeței habitatelor 

cu apă mica, zonelor litorale, bancuri de nisip și zone costiere. În teorie, tendința populației pentru specie poate 

fi modificată doar ca urmare a instalării unei presiuni și menținerii acesteia pe termen lung. În cazul proiectului 

de față, nu se preconizează influențarea mărimii populației sau a suprafeței habitatelor importante pentru specie. 

Având în vedere că nu se preconizează o modificare a mărimii populației și nici a habitatelor importante pentru 

specie, se poate afirma că nu se va influența tendința populației. Proiectul presupune lucrări realizate pe suprafețe 

reduse, în incinta unui amplasament deja existent, situat la distanță mare față de cele mai apropiate habitate 

potențial favorabile pentru specie, astfel că modificarea tiparului de distribuție la nivelul speciei este imposibil. 

De asemenea, proiectul propus nu intersectează și nu se desfășoară în vecinătatea corpurilor de apă. Ca urmare 

a faptului că cel mai apropiat curs de apă este situat la distanță de peste 600 m față de amplasamentul propus 

al lucrărilor, se poate afirma că nu se va influența starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-

chimice si nici biologice. 

 

În ceea ce privește speciile de păsări din Anexa 1 dependente de habitate stufăriș, cele mai apropiate habitate 

potențiale din interiorul sitului pentru specia analizată (Circus aeruginosus) sunt amplasate la circa 2,2 km Nord 

față de amplasamentul proiectului propus. Pe durata migrației, este de așteptat ca exemplarele, dacă trazintează 

zona proiectului, să fie nevoite (ca urmare a vegetației ce înconjoară amplasamentul) să zboare la înălțimi de cel 

puțin 20-30 de metri ceea ce face ca lucrările desfășurate la sol să nu influențeze migrația, implicit nici mărimea 

populației. 

În ceea ce privește suprafața habitatului de hrănire și odihnă pentru specia mai sus menționată, investitia propusă 

este situată la o distanță de cel putin 2,2 km față de cele mai apropiate habitate potențiale pentru specie. Din 

acest motiv considerăm că suprafețele de habitat importante pentru specie nu vor fi influențate de realizarea 

proiectului analizat. 

Tendința populației și tiparul de distribuție pentru specie poate fi modificată doar ca urmare a instalării unei 

presiuni și menținerii acesteia pe termen lung. În cazul proiectului de față, nu se preconizează influențarea mărimii 

populației sau a suprafeței habitatelor importante pentru specie, astfel se poate afirma că nu se va influența cei 

doi parametrii. De asemenea, proiectul propus nu intersectează și nu se desfășoară în vecinătatea corpurilor de 

apă. Ca urmare a faptului că cel mai apropiat curs de apă este situat la distanță de peste 600 m față de 
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amplasamentul propus al lucrărilor, se poate afirma că nu se va influența starea ecologică a corpurilor de apă pe 

baza elementelor fizico-chimice si nici biologice. 

Pentru speciile din Anexa 1 asociate cu habitate terestre deschise, pajiști, cele mai apropiate habitate potențiale 

din interiorul sitului, pentru aceaste specii sunt amplasate la cel puțin 700 m față de amplasamentul proiectului 

propus. Considerând distanța dintre obiectivul analizat și cel mai apropiat habitat potențial pentru aceste specii 

se poate afirma că efectivele speciei în cadrul sitului nu vor fi modificate ca urmare a implementării proiectului. 

Lucrările propuse se vor desfășura în vecinătatea sitului Natura 2000 și pe un amplasament deja existent. Având 

în vedere distanța dintre habitatele terestre și investiția propusă, considerăm că cea din urmă nu produce un 

impact asupra mărimii habitatelor terestre pentru speciile analizate. 

Ca urmare a faptului că lucrările propuse se vor desfășura în vecinătatea sitului Natura 2000 și pe un amplasament 

deja existent, lipsit în prezent de vegetație arbustivă, precum și a faptului că prin implementarea proiectului nu 

se vizează înlăturarea arborilor, astfel că acest parametru nu poate fi influențat. 

Tendința populației și tiparul de distribuție pentru speciile analizate pot fi modificate doar ca urmare a instalării 

unei presiuni și menținerii acesteia pe termen lung. În cazul proiectului de față, nu se preconizează influențarea 

mărimii populației sau a suprafeței habitatelor importante pentru specie, astfel se poate afirma că nu se va 

influența cei doi parametrii. 

 

Referitor la Speciile din Anexa 1 asociate cu habitate de păduri și mixte, având în vedere că proiectul se 

desfășoară în vecinătatea sitului Natura 2000, pe un amplasament existent, unde prezența umană este continuă 

și în vecinătatea unui drum existent considerăm oportun să afirmăm că desfășurarea proiectului nu impactează 

mărimea populației a speciilor din sit. Pe amplasamenul existent, unde se vor desfășura lucrările propuse, amintim 

că este lipsit în prezent de vegetație arbustivă, precum și a faptului că prin implementarea proiectului nu se 

vizează înlăturarea arborilor, astfel că parametrii care vizeaza suprafața habitatelor de pădure și volumul de lemn 

mort pe picior sau pe sol nu poate fi influențate. De asemenea, proiectul de față propune lucrări  realizate pe 

suprafețe reduse si la o distanță mare față de cele mai apropiate habitate potențial favorabile pentru fiecare 

specie, astfel că modificarea tiparului de distribuție și a tendinței populației la nivelul speciilor este imposibil. 

Totuși pentru speciile A238 Dendrocopos medius, A236 Dryocopus martius și  A234 Picus canus, având în vedere 

că sunt specii răspândite, iar habitatele preferate se află în vecinătatea amplasamentului existent, putem 

menționa un impact nesemnificativ pentru mărimea populației și a tiparului de distribuție a acestor specii. 

Lucrările propuse se desfășoară doar pe perimetrul amplasamentului existent și nu vizează înlăturarea arborilor. 

Totuși, zgomotul generat pe perioada realizării lucrărilor poate determina potențialele perechi să restrângă 

suprafața habitatului de hrănire, pe perioada realizării lucrărilor. În acest context, în care speciile nu sunt 

impactate prin pierdere sau alterare de habitate și nu sunt supuse riscului de mortalitate, dar pot fi perturbate 

temporar, se poate afirma că impactul este nesemnificativ.  Pentru acestea s-a propus un set de măsuri menite 

să elimine impactul și s-a estimat că dupa implementarea măsurilor nu va exista impact rezidual. 

În cazul speciilor de păsări altele decât cele cuprinse în Anexa 1 asociate cu habitate de păduri, lucrările propuse 

se vor desfășura în vecinătatea sitului Natura 2000 și pe un amplasament deja existent, supus unei prezențe 

umane continue. Habitatele speciilor nu sunt prezente pe amplasamentul pe care se vor desfășura lucrările 
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propuse, ci la o distanță considerabilă, astfel putem spune că nu există un impact asupra mărimii populației sau 

asupra mărimii habitatului terestru pentru speciile analizate. 

Având în vedere că amplasamentul studiat este înconjurat de habitate forestiere care nu sunt de interes pentru 

Merops apiaster, se poate afirma că efectivele speciei în cadrul sitului nu vor fi modificate ca urmare a 

implementării proiectului. În raport cu lucrările propuse, cel mai apropiat curs de apă este la o distanță de peste 

600 metri, astfel se poate afirma că suprafața habitatelor cu apă mica, zonelor litorale, bancuri de nisip și zone 

costiere sau suprafața de vegetație lemnoasă de-a lungul malurilor nu va fi modificată ca urmare a implementării 

proiectului. De asemenea, proiectul de față propune lucrări  realizate pe suprafețe reduse si la o distanță mare 

față de cele mai apropiate habitate potențial favorabile pentru specie, astfel că modificarea tiparului de distribuție 

și a tendinței populației la nivelul speciei este imposibil. 

 

 

Concluzii 

Nu se preconizează un impact potențial semnificativ al proiectului asupra speciilor de păsări pentru care a fost 

declarat situl Natura 2000 ROSPA0092 Pădurea Bârnova ca urmare a faptului că lucrările se vor desfășura în 

vecinătatea sitului Natura 2000, pe un amplasament existent, cu suprafață redusă, în care nu sunt prezente 

habitate importante pentru speciile de păsări în baza cărora a fost declarat situl și pentru care au fost stabilite 

obiective de conservare. Totuși o potentială formă de impact, perturbarea activității normale se poate manifesta 

asupra unor specii de păsări identificate în vecinătatea amplasamentului, respectiv ghionoaie sură (Picus canus), 

ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius) și ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), ca urmare a derulării 

activităților de construcție, prin zgomotul generat. Totodată, este important de menționat că această formă de 

impact este temporară (manifestându-se strict pe durata desfășurării lucrărilor de construcție) și redusă ca 

extindere ca urmare a configurației terenului și vegetației ce nu permit zgomotelor să străbată distanțe foarte 

mari. 

 

De asemenea, nici asupra speciilor de faună nu se preconizează un impact semnificativ. Majoritatea speciilor 

de faună au fost identificate, conform Planului de management al ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea, în 

habitate favorabile, la distanțe ce împiedică dezvoltarea vreunei forme de impact asupra acestora. Totuși în cazul 

unei specii de amfibian, respectiv buhai de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata) și a patru specii de 

nevertebrate, respectiv Croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo), Croitor cenușiu (Morimus funereus), 

Croitorul fagului (Rosalia alpina) și Rădașcă (Lucanus cervus) au fost identificate habitate favorabile în vecinătatea 

amplasamentului proiectului ceea implică un risc de pătrundere accidentală a acestora în perimetrul de lucru și 

poate supune riscului de mortalitate exemplarele în cauză. Totodată, implementarea unor măsuri simple de 

reducere a impactului poate asigura diminuarea impactului asupra speciilor până la inexistent. 
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În acest sens, se recomandă ca înainte de etapa de demarare efectivă a lucrărilor,  să se verifice prezenta speciilor 

pe amplasamentul zonei de lucru iar in cazul in care se identifica patrunderea accidentala a acestora se recomanda 

relocarea exemplarelor la distanțe suficient de mari, respectiv 50-100 metri.  

Măsuri de prevenire, reducere si evitare a impactului: 

1. Este interzisă recoltarea florilor sau a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu

intentie a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2. Solul decopertat și excavat trebuie sa fie depozitat in imediata vecinătate a amplasamentului și pe cât

posibil în interiorul acestuia astfel incat sa fie redus riscul de colonizare cu specii ruderale si/ sau alohtone

invazive.

3. Se va acorda atenţie deosebită în ceea ce priveşte manevrarea solului decopertat şi a materialelor

excavate, pentru a evita răspândirea speciilor cu impact negativ, în special a celor alohtone invazive şi

potenţial invazive, spre zone cu vegetaţie naturală; după finalizarea investiţiei se vor lua măsuri de

prevenire a instalării speciilor invazive, prin cosiri repetate.

4. Se vor utiliza drumurile existente și se va limita viteza vehiculelor la maximum 30 km/h pe drumurile de

exploatare neasfaltate și maximum 50 km/h pe drumuri asfaltate din interiorul siturilor Natura 2000

pentru a evita riscul producerii de victime în rândul faunei

5. Lucrarile din interiorul siturilor Natura 2000 se vor realiza in prezenta unui biolog sau ecolog, doar dupa

inspectarea zonei de catre aceastia în vederea identificării potențialelor exemplare ce apartin speciilor

de interes conservativ și care sunt supuse riscului de mortalitate (Lucanus cervus, Rosalia alpina,

Morimus funereus, Cerambyx cerdo, Bombina variegata) si pentru a actiona in vederea evitarii impactului

asupra acestora (relocarea indivizilor în afara zonei de risc).

6. Limitarea surselor de zgomot, în special a celor puternice, pe perioada cuibăririi speciilor de păsări

(Dendrocopos medius, Dryocopus martius și Picus canus) și creșterii puilor, respectiv aprilie – iunie.

7. Utilizarea panourilor mobile cu rol fonoabsorbant pentru prevenirea răspândirii zgomotului generat pe

frontul de lucru în habitatele învecinate.

XIII.6 Alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA

FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT

BAZINALE, ACTUALIZATE

Proiectul nu se incadreaza în  prevederile art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

XV -  Anexe 
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1. Anexa 1 – Certificate de urbanism împreună cu planurile anexă de încadrare în zonă și de situație

2. Anexa 2 - Planuri cu ridicarea topografică vizată OCPI

3. Anexa 3 – Coordonate Stereo 70

4. Anexa 4.1 - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA STARII DE CONSERVARE PE BAZA OBIECTIVELOR DE

CONSERVARE SPECIFICE SITULUI NATURA 2000 pentru ROSPA0092 – Pădurea Bârnova

5. Anexa 4.2 - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA STARII DE CONSERVARE PE BAZA OBIECTIVELOR DE

CONSERVARE SPECIFICE SITULUI NATURA 2000 pentru ROSCI0135 PĂDUREA BÂRNOVA – REPEDEA
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ROMANIA

JUDETUL IASI

COMUNA CIUREA

Nr. 7269 din 12.01.2021

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 14 din 12.01.2021

In scopul: CONSTRUIRE SI INSTALARE TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER DUAL-
POLARITMETRIC IN BANDA S“ COMCIUREA JUDETUL IASI

Ca urmare a Cererii adresate de Dr. Elena Mateescu, Director general aI Administratiei Nationale
ds Meteorologie CNP 2631219400388

cu sediul‘“) in municipiuI_ Bucuresti__ sectorul 1

cod po§tal 013686 .strada Sos. BucurestI- Ploiesti nr. 97 bl. sc
e1. ap. telefon/fax 0213163116 e-maiI relatii©meleoromaniar0
anegistraté Ia nr. 7269 din 12.01.2021 ,

pemru imobiluI - teren §i/sau construcgii v, situat 1n judetul IASI municipiul/orawI/comuna
CIUREA satul SLOBOZIA

sectorul cod postal .strada nr.bl, 50, e1. ap._ sau identificat prin“ PLAN DE SITUATIE SI PLAN DE INCADRARE
IN ZONA CU NUMAR CADASTRAL 62652.

In Iemeiul reglemantériIor Documentagiei de urbanism nr. 5 l 2010 , iaza PUG, aprobatécu Hmérérea Consiliului Local CIUREA nr. 100 / 2012 .

In conformitate cu prevederiIe Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii,republicaté, cu modificérile §i completérile ulIerioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC:
TerenuI afectat de lucrari este domeniul public al Statului Roman prin Administrafia Nationala de

Meteorologie.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinta actuala a terenului~ cuni constructii,
Folosinta propusa a terenului» nu se schimba.

13’) Adresa solicirantului
3) Date de identificare a lmobilului — teren §i/sau construczii — conform Cererif penrru emiterea Ceflificatului de
urbanism
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Fag. 5303. REGIMUL TEHNIC: Suprafata terenului- 2280 m.p. Terenul 5e afla in zona S — ZONA CUDESTINATIE SPECIALA. UTILIZARI ADMISE:Conform studiilor de specialitate;CARACTERISTICI ALE PARCELELOR _(SUPRAFETE,¥ FORME, DIMENSIUNI) Conformstudiilor de specialitate; AMPLASAREA gLADIRILOR FAIA DE ALINIAMENT Conform studiilorde specialitate; AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE 5|

Conform studiilor de specialitate; CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA Conform studiilor de§pecialitate; SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE Conform studiilor de specialitate;IMPREJMUIRI Conform studiilor de specialitate; PROCENT MAXIM DE OCUPARE ATERENULUI (POT) Conform studiilor de specialitatetRecomandabil maxim 50%; COEFICIENTMAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) Conform studiilor de specialitate;Eliberarea autorizatiilor de construire se face cu respectarea normelor specifice §i cuavizele ministerelor tutelare, conform legilor in vigoare .

Prezentul certifrcat de urbanlsm poate fi utilizat / nu poate fi utilizat in scopul declarat“) pentrufintrucét:CONSTRUIRE SI INSTALARE TURN RADAR METEOROLOGIC DOPPLER DUAL- POLARITMETRIC INBANDA S" COMCIUREA JUDETUL IASIN4) Scopu/ emiierii canificatuluf de urbanfsm conform precizérii solicitantuluf, formulaié in cerereCenificatul de urbanism nu tine [cc de autorizayie de construire/desfiinyare 5i nu conferé dreplulfla executa Iucniri de construcfii.4‘ OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:In scopul elaborérii documentatiei pentru auton’zarea executérii Iucrérilor de constructii ~ de construire/dedesfiintare » solicitantul se va adresa autoritétii competente pentru protectia mediului:
(autoritatea competenté pentru protectia mediulur, adresa)
#Denumirea 5i adresa acesteia se personalizeazé prin grija autoritétii admrnrstratiei publice emltente.)n aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiectepublice §i private asupra meduulur, modificaté prin Directive Consiliului 97/11/CE 5i prin Directiva Consihului 5iParlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri §l programein legéluré cu mediul 5i modificarea. cu privire la participarea publicului 5i accesul la justitie, a Directivei85/337/CEE §i a Directivei 96/61/CE. prin cenificatul de urbanism se comunicé solicitantuiui obligatia de acontacta autoritatea teritoriaié de mediu pentru ca aceasta sé analizeze 55 55 decidé, dupé caz,incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/pnvate in Iista proiectelor supuse evaluérii impactuluiasupra mediului,

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu sedesfé§oarfi dupé emlterea certificatulul de urbanism. anterior depunerii documentatiei pentru autorizareaexecutérii Iucrérilor de construct“ la autoritatea administratiei publice competente.Tn vederea satisfacen’i cerintelor cu privnre la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea

Dupa“ pn‘mirea prezenfului certificat de urbanism, tiluialul are obligayia de a se pmzenta Ia autoritaleacompetenfé pentru prorecltia mediulul in vedema evalua‘rii initials a invesliriei §i_slabilin'i necesitéyll evaluériiefectelor acesfeia asupra mediului si/sau a pracedurii de evaluare adecvata', In urma evalua'ril initiale anotiflcérii privind intentia de realizare a proiectulul se va emits punctul de vedere a! autorita‘fii competentepentru pmfecfla mediuiui.
in situafia in cane autaritatea compelenta' pentru protecfia mediulul stabileste efecluarea evaluérll impacruluiasupra mediului 51/53:: a evaluérii adecvate, soiicitantul are obligayia de a notifica aces! rapt autoritégiiadministragiel pub/ice competente cu privire Ia menfinema cererli pentru autorizarea executérii Iucrérilor deconstrucgii‘

impactului asupra mediului, solicitamul renungé la intenfla L19 Iealizam a investiyiai, acesta are obligagia de anatifica aces! {apt autorita'tii administratiei pub/ice campetente.

1:1
situagia in care, dupé emiterea ceniflcatului de urbanism ori pe parcursul derulérii praceduril de evaluare a
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIREIDESFIINTARE va fi insotité deurmétoarele documente:
a) certificatul de urbanism (cople);
b) dovada litlului asupra imobilului, teren si/sau constructii. sau, dupé caz, extrasul de plan cadastralactualizat Ia zi §i extrasul de cane funciaré de informare actualizat la zi, Tn cazul in care legea nu dispune altfel

(copie legalizaté);
c) documentatia tehnica - D.T., dupé 032 (2 exemplars originale):

XDTAC XDTOE "l DTAD

d) avizele §i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d’) avize §i acorduri privind ulilitéfile urbane §i infrastructuré (copie):

E alimentare cu apé l gaze naturale Alte avize/acorduri:
l’l canalizare Ll telefonizare X7 Plan de situatie ge suportXfl alimentare cu energie electricé 1 salubritate topografic
alimentare cu energie termicé 1 transport urban 1

d2) avize 5i acorduri privind:
U securitalea Ia incendiu l protectia civilé ] sanétatea populatiei

F directia sanitar veterinara
d3) avize/acorduri specifics ale administratiei pub/ice centre/e §175au ale serviciilor descentralizate ale

acestara (copie):

XCMINISTERUL APARARII NATIONALE PRIN STATUL MAJOR GENERAL
XEl AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA- (DACA ESTE CAZUL).
XUAUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII lASl

l l

d4) stud/'1' de special/tale (7 exemplar orig
X STUDIU GEOTEHNIC_ .3

l

'l

Xe) punctul de vederelactul administrativ al autoritégii competente pentru protectia mediului (capie);
f) eliminata;
g) Documentele de plata ale urmétoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitale de 24 .Iuni de la data emiterii

Conducétorul autoritétii administragiei
publice emilente'"), SECRETAR GE ERAL,

PRIMAR, MONICA H ANU

Achitat taxa de: SCUTIT DE TAXA din .lei. conform Chitantei nr
Prezentul certificat de urbanism a lost transmis solicitantului direct / prin p0§té Ia data de
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in conformrtate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind aulorizarea executérii Iucrérilor de construcgii,
republicaté. cu modificérile 5i completérile ulterioare,

SE PRELUNGE$TE VALABILITA TEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de péné |a da‘a de

Dupé aceasté daté, a noui prelungire a valabilité‘ii nu este posibilé, solicitantul urménd sé
obginé, in condigiile legii, un an cenificat de urbanism.

Conducétorul autoritéfii administraglel
publice emitente‘“), Secretar general/Secretar,

(luncfia, nume‘e‘ prenumele si (nume‘e, prenumele §i semnélura)
semnétura)

Arhitect §ef"*),
LS.

(numele, prenumele 5i semnémra)

Data prelungirii valabilitétii:

Achi‘at ‘axa de: din .lei, conform Chitangex nr
Transmis solicitantului Ia data de ,direc1/ prin p0§té

") Se comp/eteazé, dupé cal:
- Consiliuljudeman;
— Primaria Municip/‘ului Bucur5§ti,'
- Primén‘a Sectorului aI Municipiu/ui Bucurew,’
- Primaria Municipr'ului :

- Priméria Ora§ului ,'

- Pn'méria Comunsi .

") Scopul emiterir' cenificarului de urbanism conform pres/'zér/‘f solicnantului, formulala fn carers.
"') Se comp/ateazé, dupé caz:

- pre§edintele Consil/‘ulul judevlean;
- primarul general al municipr'ului Bucure§lfl
- primarul seclorulur' . a! municipr’ului Bucure§ti;
- primal.

"'"J Se Va semna, dupé Caz, de célre arhitectul—gaf sau ”pentru arhitec!ul—§ef" de cane psrsuana cu responsabilitate in
domeniu/ amenajérif teritoriului $1 urbanfsmului precizéndu-se funcfia §f til/u! profesiunal.



















































În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 

 

 
 
 

 
CERTIFICATULUI DE URBANISM 

 
  

de la data de _______________  
 
 

 

 
 
 
 

PRIMAR, SECRETAR, 
  
  
  
  

L.S.  
  
  
  

 
 
 

 

Achitat taxa de ________________lei, conform C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
 

 
PRIMAR 

Nr. CUO2021-000017 din 
11.01.2021 

 

CERTIFICAT DE URBANISM 

Nr. 340   din 18.02.2021 

În scopul: 

fenomenelor hidro-  
- INSTALARE TURN RADAR METEOROLOGIC 

DOPPLER, DUAL-  

 
 

 Ca urmare cererii adresate de 
 cu domiciliul Bucu  municipiul  satul - 

sectorul 1 013686 strada -  nr. 97 bl. - sc. - et. - ap. - telefon/fax 021.3163116 / 
021.3163143 e-mail relatii@meteoromania.ro CUO2021-000017 din 11.01.2021 

pentru imobilul    municipiul TIMISOARA satul  -  
sectorul  -    strada Str. Gheorghe Adam nr. 15A bl. - sc. - et. - ap. - sau identificat prin CF nr. 429115 
Top: 4545/1/1/1/1/1-3;4545/1/1/1/2/1/1-3/2 (CF vechi 136124), 

 / , faza PUG
Consiliului Local  nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr.619 din 2018, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind 
 

 

 
1. REGIMUL JURIDIC 

Teren situat în intravilan. Proprietar Statul Roman, in administrare operativa CENTRUL DE METEOROLOGIC 
REGIONAL BANAT-CRISANA, SUC. ADMINISTRATIEI NATIONALE DE METEOROLOGIE RA 
BUCURESTI- conform extras CF; 

- ; Imobilul, înscris în extrasul CF anexat, nu este inclus în listele monumentelor 
e a acestora.;  

 2. REGIMUL ECONOMIC 

industriale si edilitare, constructii anexa: radar MRL, casa pompe, magazie- conform CF anexat.  

2) De
protectie CFR  si zona de referinta Aeroport Traian Vuia.  3) Zona de impozitare C. 

 

 



3. REGIMUL TEHNIC 

1) Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018-  

conform HG 5  

2) Lucrarile propuse se vor realiza cu respectarea Codului Civil si RLU. Amplasarea pe parcela conform art.23 si art.24 -
R.G.U., cu respectarea distantele minime nec

ri 
de parcare in incinta. 

Se vor respecta: RLU aferent PUG; Codul Civil; HCL nr. 62/2012- 
- - Cadastrul Verde"; HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism;  OMS nr. 994/2018 pentr
prin OMS nr. 119/2014; HCL nr. 455/2014 -

 

 

 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru -Lucrari tip a)- 
institutii- -meteorologice severe în 

- INSTALARE TURN RADAR METEOROLOGIC 
DOPPLER, DUAL-  

 
 

 
 : 

Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A 

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor 

a participarea 

, 
încadrarea/neîncadra  

emiterea certificatului 
 

ui punct de 
 

În a  

ctului 
 

 
 

 
 

 

 

 

DOCUMENTE: 
a) Certificatul de urbanism (copie); 
b) trasul de carte 

 
c)   

 D.T.A.C.     D.T.O.E.     D.T.A.D. 
d)  

 
  Alte avize/acorduri: 

   gaze naturale   
 

 canalizare  telefonizare  daca se modifica bransamentele existente:  
aviz tehnic Aquatim, aviz de amplasament Enel,  

 
   salubrizare        

   transport urban  

 
 securitatea la incendiu     

e): 
aviz Regionala CFR, Aviz Autoritatea Aeronautica Romana, aviz Statul Major General, aviz STS 
  d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original): 

unui d  - conform 
HG nr. 932/2010,  

ord Statul Roman prin Ministerul Mediului , Apelor si 
mobilului vizat OCPI 

 
Studiu geote

 

ografii color imobil existent; DTOE. 
e)  

  
f)  
g)  

 
  

scutit de taxa 
 Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. 
 

PRIMAR,     p. SECRETAR GENERAL, 

  
  
  

 p.  
 

 
 
 
 

 

CONSILIER  
 

 
 

 
 

Achitat taxa de 1163,3 7522668 din 11.01.2021. 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului prin email 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1:500

Biroul Banca de Date Urbană

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data ________________ _____________________
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Anexa 2 - Planuri cu ridicarea topografică vizată 
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Jude țul: BUCURESTI 80044Sup rafața studiată (mp ):259845Număr Carte  Funciară:UAT: SECTOR 1
Adre să: Loc. Bucure sti Se ctorul 1, Sos Bucure sti - P loie sti, Nr. 97 297Număr Lucrare : RO-B-J-0631-2020-
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Prezentul document receptionat estevalabil insotit de procesul verbal de receptie nr. 43/2021Aviz tehnic nr. 127841/2020



Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BUCURESTI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 1

Adresa BCPI: LOC: BUCURESTI, BD EXPOZITIEI NR. 1A SECTOR 1 Tel: 021/3145119  Fax:031/8166501

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 43 / 2021
Întocmit astăzi, 18/01/2021, privind cererea 127841 din 22/12/2020
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE - CENTRUL METEOROLOGIC
REGIONAL MUNTENIA
2. Executant: Staver Corneliu
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară BUCURESTI conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 43 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
EXTRAS DE 14.12.2020 act administrativ BCPI Sectorul 1
Certificat de 26.02.2003 act administrativ ORC Bucuresti
Borderou 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Cerere 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Calculul 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Memoriu 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Incadrare in 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Plan 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Așa cum sunt atașate la cerere.

Se avizeaza conform prevederilor art. 262, lit. c) din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in
evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700 din 2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
IONUT MAZARE

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1



"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"

55

55

55

55

"

"

"

"

"

"

"

5

5

5

5

5
5

Q

j

j

Q
5

QQQ

5

5

5 5

5

5j
j jj
j j j

j
5

j
j

j

j

5

5

5

5 5

5 5

5
5

j5

5

5

Q
5

5

Q
d

5

5

5

Q

5

Qd
d

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55

5
5

555

555

5

5

j
j

5

5

l
5

5

55

5
5

5
5
5
5
5555

5
5
5

5
5

555

j5

j
j
j5

j jj

j
5

555

5

j
j

5

5
5

5

555

555

j5

5
5

5

5

5

5
5

5jj
5

5

555

j
5

5

5

5

5

5

5

5

5

j
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55
5

55

5

5

5
5

5

55

5

5

5

5

5
5 Q

55

5
5 55

5
5

5

5

5

j

55

5

5

5

5
555

5
5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5
5 5

5

55

5

5

5

5

55

5

5

5

55

5

j
55

5

j5
5

d

j

d

j

d

5

d

j

d

j

p

j

p

5

j

5

j

5

5

5

5

5

p

5

5

5

d

5

d

5

d

5

d

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

d

5

d

5

d

5

d

5

d

5

d

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

d

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
d

5

d

5

d

5

d

5

d

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

d

5

d

5

d

5

d

j

5

5

d

5

d

5

d

5

d

5

d

5

d

5

d

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

P LATF.AGRO

P LATFORMA METEO

BAZIN AP A

GENERATOR
RADAR

STA
TIE
 ME
TEO
 DO
LJ

P L
AT
FO
RM
A B
ET
ON

P L
AT
FO
RM
A B
ET
ON

P L
AT
FO
RM
A B
ET
ON

TR
OT
UA
R 
DA
LA
T

TROTUAR BETONAT

TROTUAR BETONAT

MAGAZIE

IE:
40
46
1

IE:3
628
4

IE
:38
22
1

IE:32060

IE:32492

IE:31620

193

193

195

194

195.5

193.3

195.3

193.8

195.8

193.6

195.7

195.3

194.6

193.2

193.1
192.7

193.1

194.1

193.7

193.9

195.8

195.7

195.2

194.8

195.5

195.6

194.6

194.5

193.4

193.6

194.4

195.5

204.3

195.6

196.6

195.42

193.98

193.57

193.44
193.81

193.52

193.28 193.26192.95

192.73

192.73

192.33

192.19

193.36

194.39

194.08
194.21

194.56 194.93

195.52

195.65195.36

194.03194.06

195.32

193.35

193.37

195.61

409700

409700

409750

409750

409800

409800

31
29
00

31
29
00

31
29
50

31
29
50

Denumire proiect: ”Asistență teh nică pentru pregătirea proiectului INFRAMETEO”
Obiectivul lucrării: Moderniz area rețelei de radare (7 radare m eteorolog ice Doppler, dual-polarim etrice, în b andă S)
Beneficiar: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE RA Executant: RAMBOLL SOUTH EAST EUROP E SRL
Județul: DOLJ 3293Suprafața studiată (mp):36284Număr Carte Funciară:UAT: CARCEA
Adresă: Loc. Cârcea, Aleea Calea Buc uresti, Nr. 13 301Număr Lucrare: RO-B-J-0631-2020-

1:500Scara: Sistem  de proiecție Stereo 1970, P lan de referință Marea Neag ră 1975, form at A3:297 × 420 m m
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Prezentul document receptionat este valabil insotit de procesul verbal de receptie nr. 154/2021

roxana.oroviceanu
Text introdus
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară DoljNr. lucrare: 260926/2020Recepţionat: Roxana Maria OROVICEANU



Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară DOLJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova

Adresa BCPI: Localitate: Craiova, Str. Nicolaescu Plopsor nr.4, cod postal 200733, Tel.0251414286
Fax.0251418018

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 154 / 2021
Întocmit astăzi, 20/01/2021, privind cererea 260926 din 22/12/2020
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE - CENTRUL METEOROLOGIC
REGIONAL MUNTENIA
2. Executant: Staver Corneliu
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară DOLJ conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 154 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
Certificat de 26.02.2003 act administrativ ORC Bucuresti
Borderou 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Cerere 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Calculul 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Memoriu 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Incadrarea in 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Plan 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Extras de 14.12.2020 act administrativ BCPI Craiova
Așa cum sunt atașate la cerere.

Documentatia care insoteste planul topografic necesar întocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de
construire sau desfiintare, respecta prevederile art. 266 alin (1) din regulamvalabil entul de avizare,
recepţie si înscriere în evidenţele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al
Directorului General al ANCPI cuprinde: borderoul, dovada achitarii tarifelor legale, cererea de recepţie,
copia extrasului de informare, copia certificatului de urbanism, inventarul de coordonate al imobilului în
format digital, calculul analitic al suprafeţelor, memoriul tehnic, care cuprinde: :metodele de lucru, preciziile
obţinute, date referitoare la imobil, suprafaţa pe care se execută lucrarea, date referitoare la situaţia
existentă şi la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor;
Avand in vedere extrasul de carte funciara atasat, imobilul figureaza in domeniul public si in conformitate
cu prevederile art. 266 alin 2, la receptia planurilor topografice necesare întocmirii documentatiei de
autorizare a lucrãrilor de construire/ desfiintare si la receptia planurilor aferente studiilor de fezabilitate, nu
se solicitã extrasul de carte funciarã. Planul topografic supus receptiei este insotit de semnãtura si stampila
detinãtorului legal al terenului cu mentiunea "Certific amplasamentul" În cazul identificării unor suprapuneri
cu imobile înregistrate în baza de date grafice, recepţia se efectuează cu menţionarea suprapunerii pe
planul recepţionat şi în procesul verbal de recepţie.
Masuratorile realizate în reţeaua de îndesire au fost efectuate cu tehnologie GNSS (GPS) si clasic - punctele
retelei de sprijin si de ridicare, prevazute în documentaţie, au fost alese în mod corespunzator si pe baza lor
s-au efectuat masuratorile liniare si unghiulare înscrise în carnetul de teren; calculele pentru determinarea
coordonatelor punctelor din reţeaua de ridicare, precum si cele radiate se înscriu în toleranţele admise;
Planul topografic este întocmit în sistemul de proiecţie Stereografic 1970, sistemul de referinta –local (cota
reper local),
S-a confruntat planul topografic cu planurile de amplasament si delimitare  intocmite pentru inscrierea in
cartea funciara a imobilelor din vecinatate, a fost verificata incadrarea in baza de date cadastrale suprafata
verificata este de 3293 mp ;
In urma verificarii s-a constatat ca imobilul  are atribuit numar cadastral 36284, este inscris in Cartea
Funciara nr 36284 Carcea

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2



Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
ROXANA-MARIA OROVICEANU

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2
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Denu mire proiect: ”Asiste nță te hnică pe ntru pre g ătire a  proie ctului INFRAMETEO”
Obiectivu l lu crării: Mode rniza re a  re țe le i de  rada re  (7 ra da re  m e te orolog ice  Dopple r, dua l-pola rim e trice , în b a ndă S)
Beneficiar: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE RA Execu tant: RAMBOLL SOUTH EAST EUROP E SRL
Ju dețu l: IASI 2280Su prafața stu diată (mp):62652Nu măr Carte Fu nciară:UAT: CIUREA
Adresă: 303Nu măr Lu crare: RO-B-J-0631-2020-

1:500Scara: Siste m  de  proie cție  Ste re o 1970, P la n de  re fe rință Ma re a  Ne a g ră 1975, form a t A3:297 × 420 m m
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară IASI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iasi

Adresa BCPI: LOC: IASI, STR COSTACHE NEGRI NR. 48 COD POSTAL: 700071 TEL: 0232/316797

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 7329 / 2020
Întocmit astăzi, 23/12/2020, privind cererea 207200 din 23/12/2020
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE - CENTRUL METEOROLOGIC
REGIONAL MUNTENIA
2. Executant: Staver Corneliu
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară IASI conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 7329 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
Borderou 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Cerere 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Calculul 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Memoriu 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Incadrare in 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Plan 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Extras de 14.12.2020 act administrativ BCPI Iasi
Certificat de 26.02.2003 act administrativ ORC Bucuresti
Așa cum sunt atașate la cerere.

-  Documentatia intruneste conditiile prevazute in regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor
de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei
aprobat prin Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI.

-  Personalul OCPI nu-si asuma responsabilitatea determinarii si integrarii cotelor in planul de referinta
Marea Neagra 1975 si identificarea detaliilor planimetrice.

-  Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar.- ODG 700/2014 - Art. 29. - (1)
-

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
DUMITRU DANIEL DASCALU

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Denu mire proiect: ”Asistență teh nică pentru pregătirea proiectului INFRAMETEO”
Obiectivu l lu crării: Studiu de Fezabilitate
Beneficiar: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE RA Execu tant: RAMBOLL SOUTH EAST EUROP E SRL
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CONSTANTA
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Medgidia

Adresa BCPI: LOC: MEDGIDIA, STR OLTENIEI NR. 1 COD POSTAL: 905600 TEL: 0241/821070

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 355 / 2021
Întocmit astăzi, 02/02/2021, privind cererea 1739 din 20/01/2021
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE - CENTRUL METEOROLOGIC
REGIONAL MUNTENIA
2. Executant: Staver Corneliu
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului
INFRAMETEO
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară CONSTANTA conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 355 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
Incadrare in 18.01.2021 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Borderou 18.01.2021 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
CUI 06.02.2003 act normativ Ministerul Justitiei
Memoriu 18.01.2021 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Plan 18.01.2021 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Calculul 18.01.2021 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Inventar de 18.01.2021 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Cerere 18.01.2021 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Adresa nr. 14308.01.2021 act administrativ Administratia Nationala
Așa cum sunt atașate la cerere.

Receptie tehnica – plan topografic pentru proiectul  „ Asistență tehnică pentru progătirea proiectului
INFRAMETEO- Modernizarea rețelei de radare (7 radare meteorologice Doppler, dualpolarimetrice, în bandă
S)”, faza: Studiu de fezabilitate pentru imobilul situat in mun. Medgidia, Strada 7 Noiembrie, IE 104992, UAT
Medgidia, jud. Constanta.
Conform Ordinului 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al Directorului General al Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art. 266

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
GABRIELA OCHIANA

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Denu mire proiect: ”Asistență teh nică pentru pregătirea proiectului INFRAMETEO”
Obiectivu l lu crării: Modernizarea rețelei de radare (7 radare m eteorolog ice Doppler, dual-polarim etrice, în bandă S)
Beneficiar: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE RA Execu tant: RAMBOLL SOUTH EAST EUROP E SRL
Ju dețu l: BIHOR 700Su prafața stu diată (mp):172015Nu măr Carte Fu nciară:UAT: ORADEA
Adresă: 299Nu măr Lu crare: RO-B-J-0631-2020-

1:500Scara: Sistem  de proiecție Stereo 1970, P lan de referință Marea Neag ră 1975, form at A4: 210 ×  297 m m
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BIHOR
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oradea

Adresa BCPI: Localitate: Oradea , Adresa: Calea Armatei Romane nr. 1A, Cod postal: 410087 , Tel:
0259401305

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 5 / 2021
Întocmit astăzi, 05/01/2021, privind cererea 138808 din 22/12/2020
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE - CENTRUL METEOROLOGIC
REGIONAL MUNTENIA
2. Executant: Staver Corneliu
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 5 au fost recepționate 0 propuneri.

Număr act Data act Tip act Emitent
Extras de plan 17.12.2020 act administrativ BCPI Oradea
Certificat de 26.02.2003 act administrativ ORC Bucuresti
Borderou 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Cerere 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Calcul analitic 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Memoriu 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Incadrare in 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Plan 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Așa cum sunt atașate la cerere.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
MARIOARA TRINC

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară MURES
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tarnaveni

Adresa BCPI: OCPI Mures - BCPI Tirnaveni: Tg. Mures, Str. Caprioarei, nr. 2, cod 540314. Tel:
0265/211338. Fax: 0265/210507.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2520 / 2020
Întocmit astăzi, 23/12/2020, privind cererea 12733 din 22/12/2020
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE - CENTRUL METEOROLOGIC
REGIONAL MUNTENIA
2. Executant: Staver Corneliu
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară MURES conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 2520 au fost recepționate 0 propuneri.

Număr act Data act Tip act Emitent
Extras de 14.12.2020 act administrativ BCPI Tarnaveni
Certificat de 26.02.2003 act administrativ ORC BUCURESTI
Borderou 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Cerere 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Calculul 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Memoriu 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Incadrare in 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Plan 22.12.2020 act administrativ Staver Corneliu
Așa cum sunt atașate la cerere.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
MIHAI SERBAN

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Adresa BCPI: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 4306 / 2020
Întocmit astăzi, 30/12/2020, privind cererea 271116 din 22/12/2020
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE - CENTRUL METEOROLOGIC
REGIONAL MUNTENIA
2. Executant: Staver Corneliu
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară TIMIS conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 4306 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
Plan 29.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Extras de 14.12.2020 act administrativ BCPI Timisoara
Certificat de 26.02.2003 act administrativ ORC Bucuresti
Borderou 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Cerere 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Calculul 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Memoriu 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Incadrare in 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Plan 22.12.2020 inscris sub semnatura privata Staver Corneliu
Așa cum sunt atașate la cerere.

Ridicare topografică în scopul “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului INFRAMETEO – Modernizarea
reţelei de radare (7 radare meteorologice Doppler, dual-polarimetrice, în bandă S”, localitatea Timişoara, U.
A.T. Timişoara, judeţul Timiş.
Ridicarea topografică priveşte imobilul cu nr.topografic 4545/1/1/1/1/1-3;4545/1/1/1/2/1/1-3/2, înscris în
cartea funciară nr.429115, localitatea Timişoara, U.A.T. Timişoara.
Suprafaţa măsurată a zonei studiate este de 7681 mp.
Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului topografic  şi pentru corespondenţa lui cu realitatea
din teren revine persoanei fizice autorizate, aceasta având obligaţia să execute măsurătorile la faţa locului.
Documentaţia se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
LENUTA RODINA

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Anexa 4.1 - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA 

STARII DE CONSERVARE PE BAZA 

OBIECTIVELOR DE CONSERVARE SPECIFICE 

SITULUI NATURA 2000 pentru ROSPA0092 – 

Pădurea Bârnova 

  



 
  

 

 

ANEXA 4.1 - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA STARII DE CONSERVARE PE BAZA OBIECTIVELOR DE CONSERVARE SPECIFICE SITULUI NATURA 2000 pentru ROSPA0092 

– Pădurea Bârnova 
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Obiectiv de 
conservare 

specific 

Parametru de evaluare 

Valoarea 
tinta 

Es
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il 

sa
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fe
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at
 d
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ie

ct
? 

(D
A

/N
U

) Explicaţie cu privire la 
posibilitatea de 

afectare/Justificarea posibilelor 
efecte identificate 

Cuantificarea 
impactului 

estimat 
(UM) 

Semnificatia 
impactului 
potential 

(fara masuri) 

Justificare 
impactului 

M
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 d
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Impact 
rezidua

l Denumire UM 

 ROSPA0092 Pădurea Bârnova 
 Specii de păsări din Anexa 1 dependente de habitate ripariene 
A229 Alcedo 
atthis 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 1-2 
perechi 
 
Suprafa
ța 
actuală 
a 
acestor 
habitate 
este 
necunos
cută și 
va fi 
definită 
într-o 
perioad
ă de 2 
ani. 

Favora
bilă 

În raport 
cu 
lucrările 
propuse, 
cel mai 
apropiat 
curs de 
apă este 
reprezenta
t de Valea 
Însurățelul
ui, în zona 
izvoarelor, 
la o 
distanță 
de peste 
600 metri. 

Mentinerea 
starii de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr de 
perechi 
permanent 

Cel putin 2 NU Este o specie acvatică, fiind legată de 
ape stătătoare sau lent curgătoare, 
bogate în pește de mici dimensiuni. 
Are nevoie de maluri abrupte, 
expuse, fără vegetație (lutoase, 
argiloase sau de altă natură), în care 
poate să își sape galerii pentru a 
cuibări. Specie preponderent 
ihtiofagă, consumând specii de pești 
de talie mică, după care plonjează și 
se scufundă, din locul de pândă situat 
deasupra apei. Suplimentar consumă 
și nevertebrate (libelule, viermi, 
melci, creveți etc.) sau amfibieni. 
Foarte rar, iarna, consumă și fructe 
de mici dimensiuni (soc) sau tulpini 
de stuf. 
În raport cu lucrările propuse, cel mai 
apropiat curs de apă este reprezentat 
de Valea Însurățelului, în zona 
izvoarelor, la o distanță de peste 600 
metri.  
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie, se poate 
afirma că efectivele speciei în situl 
Natura 2000 nu vor fi modificate ca 
urmare a implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
cu apă mica, 
zonelor 
litorale, 
bancuri de 
nisip și zone 
costiere 

ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani 

NU În raport cu lucrările propuse, cel mai 
apropiat curs de apă este reprezentat 
de Valea Însurățelului, în zona 
izvoarelor, la o distanță de peste 600 
metri. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie, se poate 
afirma că efectivele speciei în situl 
Natura 2000 nu vor fi modificate ca 
urmare a implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 

Schimbare 
procent Stabilă sau 

în creștere 

NU În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
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en
t
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 a
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u
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u
n Impact 

rezidua
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

NU În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Starea 
ecologică a 
corpurilor de 
apă pe baza 
elementelor 
fizico-
chimice 

Clasa de 
calitate a 
apei 
 
 
Calificativ 
stare 
ecologică 

Cel puțin 
clasa de 
calitate 2  
 
Cel puțin 
stare 
ecologică 
bună 

NU Proiectul analizat nu intersectează și 
nu se desfășoară în vecinătatea 
corpurilor de apă. 
Ca urmare a faptului că cel mai 
apropiat curs de apă este situat la 
distanță de peste 600m față de 
amplasamentul propus al lucrărilor, 
se poate afirma că nu se va influența 
starea ecologică a corpurilor de apă 
pe baza elementelor fizico-chimice. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Starea 
ecologică a 
corpurilor de 
apă pe baza 
elementelor 
biologice 

Clasa de 
calitate a 
apei 
 
 
 
Calificativ 
stare 
ecologică 

Cel puțin 
clasa de 
calitate 2 
pentru toți 
indicatorii 
 
Cel puțin 
stare 
ecologică 
bună 

NU Proiectul analizat nu intersectează și 
nu se desfășoară în vecinătatea 
corpurilor de apă. 
Ca urmare a faptului că cel mai 
apropiat curs de apă este situat la 
distanță de peste 600m față de 
amplasamentul propus al lucrărilor, 
se poate afirma că nu se va influența 
starea ecologică a corpurilor de apă 
pe baza elementelor biologice. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Specii de păsări din Anexa 1 dependente de habitate stufăriș  
Circus 
aeruginosus 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 50-
100 de 
indivizi. 
Suprafa
ța 
actuală 
a 
acestor 

Favora
bilă 
 

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 

Mentinerea 
starii de 
conservare 

Marimea 
populatiei 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
75 

NU Eretele de stuf este o specie 
caracteristică zonelor umede în care 
abundă stuful.  Pe durata migrației, 
este de așteptat ca exemplasarele, 
dacă trazintează zona proiectului, să 
fie nevoite (ca urmare a vegetației ce 
înconjoară amplasamentul, să zboare 
la înălțimi de cel puțin 20-30 de metri 
ceea ce face ca lucrările desfășurate 
la sol să nu influențeze migrația. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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impactului 
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u
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u
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habitate 
este 
necunos
cută și 
va fi 
definită 
într-o 
perioad
ă de 2 
ani. 

de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 

de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Suprafața 
habitatului 
de hrănire  și 
odihnă 

ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
din interiorul sitului, pentru această 
specie sunt amplasate la circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Starea 
ecologică a 
corpurilor de 
apă pe baza 
elementelor 
fizico-
chimice 

Clasa de 
calitate a 
apei 

Cel puțin 
clasa de 
calitate 2 
pentru toți 
indicatorii 

Proiectul analizat nu intersectează și 
nu se desfășoară în vecinătatea 
corpurilor de apă. 
Ca urmare a faptului că cel mai 
apropiat curs de apă este situat la 
distanță de peste 600m față de 
amplasamentul propus al lucrărilor, 
se poate afirma că nu se va influența 
starea ecologică a corpurilor de apă 
pe baza elementelor fizico-chimice. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Starea 
ecologică a 
corpurilor de 
apă pe baza 
elementelor 
biologice 

Clasa de 
calitate a 
apei 

Cel puțin 
clasa de 
calitate 2 
pentru toți 
indicatorii 

Proiectul analizat nu intersectează și 
nu se desfășoară în vecinătatea 
corpurilor de apă. 
Ca urmare a faptului că cel mai 
apropiat curs de apă este situat la 
distanță de peste 600m față de 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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impactului 
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amplasamentul propus al lucrărilor, 
se poate afirma că nu se va influența 
starea ecologică a corpurilor de apă 
pe baza elementelor biologice. 

 Specii din Anexa 1 asociate cu habitate terestre deschise, pajiști 
A403 Buteo 
rufinus 

Mărime
a 
populați
ei care 
iernează 
este 
estimat
ă la 3-5 
indivizi. 

Necun
oscută 
 

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 
 

Menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Marimea 
populatiei 

Număr de 
indivizi care 
iernează 

Cel puțin 5 NU Șorecarul mare este specific 
habitatelor stepice sau cu influență 
stepică. Cuibărește în zone deschise 
și semi-deschise, cu pajiști/pășuni și 
mozaicuri cu terenuri agricole, in 
interiorul sitului Natura 2000, specia 
nu cuibărește. Evită zonele agricole 
întinse, în special zonele de 
monocultură, fără elemente de 
mozaic de peisaj. Pentru amplasarea 
cuibului preferă zone cu stâncărie sau 
cariere abandonate, pajiști/pășuni cu 
arbori izolați sau în pâlcuri. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
din interiorul sitului, pentru această 
specie sunt amplasate la circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță de mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A031 Ciconia 
ciconia 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 
1500-
3000 de 
indivizi. 

Favora
bilă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
pentru 
hrănire 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 
Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
de 
cuibărire 
sunt 
situate în 
afara 
sitului 
Natura 
2000, în 
interiorul 
localitățilo
r, la circa 
1,8-2,0 
km față de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 

Mentinerea 
starii de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
2250 

NU Este o specie antropofilă, majoritatea 
cuiburilor fiind amplasate în zone 
populate, sau în apropierea acestora. 
Cuibărește în zone deschise, bogate 
în fânețe / pajiști sau terenuri 
agricole tradiționale, mozaicate. Este 
abundentă în special în apropierea 
unor zone mai umede (lunca Dunării 
sau a râurilor mari, pajiști umede din 
depresiuni intramontane). Pe durata 
migrației, este de așteptat ca 
exemplasarele, dacă trazintează zona 
proiectului, să fie nevoite (ca urmare 
a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri ceea ce 
face ca lucrările desfășurate la sol să 
nu influențeze migrația. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
pentru hrănire din interiorul sitului, 
pentru această specie sunt amplasate 
la circa 2,2 km Nord față de 
amplasamentul proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 

Ha Trebuie 
definit în 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
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e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
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impactului 
Semnificatia 
impactului 
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impactului p

e 
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u
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n Impact 

rezidua
arbustivă termen de 

2 ani. 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A338 Lanius 
collurio 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 30-
40 
perechi 
cuibărit
oare 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 
200-350 
de 
indivizi 

Necu
noscu
tă  

Amplasam
entul 
proiectului 
este situat 
la o 
distanță 
de cel 
putin 
700m față 
de cele 
mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
pentru 
specie, 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
40 

NU Cuibărește în toate habitate deschise, 
de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau 
mozaicuri agricole, de culturi care 
alternează cu habitate seminaturale, 
cu tufe izolate sau în aliniamente. 
Intră inclusiv în localități unde 
găsește habitate propice (terenuri 
virane de la periferie, parcuri, grădini 
etc.). Cele mai apropiate habitate 
potentiale de cuibărire sunt situate la 
o distanță de circa 700 metri Nord-
Est față de amplasamentul proiectului 
analizat. 
respectiv zone deschise cu arbuști 
importante pentru hrănire și 
cuibărire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
175 

Populația în pasaj urmează, pe cât 
posibil habitatele favorabile, zburând 
la înălțime mică.  

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
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e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p
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t

ru
 a

 
as
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u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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impactului 
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u
n Impact 
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modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

A339 Lanius 
minor 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 20-
25 
perechi 
cuibărit
oare. 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 
150-200 
de 
indivizi 

Necu
noscu
tă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potentiale 
de 
cuibărire 
sunt 
situate la 
o distanță 
de circa 
700 metri 
Nord-Est 
față de 
amplasam
entul 
proiectului 
analizat. 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
25 

NU Cuibărește în habitate deschise, de 
pajiști sau mozaicuri agricole, cu 
arbori; uneori cuibărește și în livezi. 
Preferă pentru cuibărit habitate de 
pajiște sau pășune cu arbori sau în 
aliniamente (plopi), inclusiv zăvoaie. 
Cuibărește frecvent în arborii de pe 
marginea șoselelor.  
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
150 

Populația în pasaj urmează, pe cât 
posibil habitatele favorabile, zburând 
la înălțime mică.  
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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n Impact 

rezidua
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A080 
Circaetus 
gallicus 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 1-2 
de 
indivizi. 

Favora
bilă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus 

Mentinerea 
starii de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 2 NU Şerparul este o specie ce preferă un 
mozaic de habitate cu zone 
împădurite folosite pentru cuibărit şi 
zone deschise preferate pentru 
hrănire. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
din interiorul sitului, pentru această 
specie sunt amplasate la circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 
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impactului 
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u
n Impact 

rezidua
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A082 Circus 
cyaneus 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 10-
20 
indivizi 
care 
iernează 

Nefav
orabil
ă 
 

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 
 

îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
indivizi care 
iernează 

Cel puțin 
20 

NU Cuibărește în regiuni deschise, în 
special pajiști/pășuni, dar și zone 
mlăștinoase, plantații tinere de 
conifere, turbării din taiga, terenuri 
agricole din zone joase sau deluroase. 
Iernează în zone deschise, în special 
la altitudini mai mici și este întâlnit 
adesea pe terenurile agricole. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
din interiorul sitului, pentru această 
specie sunt amplasate la circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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n Impact 
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suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A083 Circus 
macrourus 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 3-5 
de 
indivizi. 

Favora
bilă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam

Mentinerea 
starii de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 5 NU Cuibărește în zone deschise, cu 
vegetație naturală de tip 
pajiște/pășune, cu influențe stepice. 
Cuibărește de asemenea și în zone 
semi-deșertice și de silvostepă. În 
perioada de migrație se hrănește în 
special în zonele joase deschise, 
inclusiv pe terenuri agricole sau zone 
umede. Pe durata migrației, este de 
așteptat ca exemplasarele, dacă 
trazintează zona proiectului, să fie 
nevoite (ca urmare a vegetației ce 
înconjoară amplasamentul, să zboare 
la înălțimi de cel puțin 20-30 de metri 
ceea ce face ca lucrările desfășurate 
la sol să nu influențeze migrația.  
Pe durata migrației, este de așteptat 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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entul 
proiectului 
propus. 

ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
din interiorul sitului, pentru această 
specie sunt amplasate la circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

A084 Circus 
pygargus 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 20-
40 de 
indivizi. 

Necu
noscu
tă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
40 

NU Cuibărește în zone deschise, cu 
vegetație naturală joasă, cu 
tufărișuri izolate. Folosește pentru 
cuibărire zone de pajiști și pășuni, 
terenuri agricole, miriști, turbării sau 
alte zone mlăștinoase. În perioada de 
migrație se hrănește în special în 
zonele joase deschise, inclusiv pe 
terenuri agricole sau zone umede. Pe 
durata migrației, este de așteptat ca 
exemplasarele, dacă trazintează zona 
proiectului, să fie nevoite (ca urmare 
a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri ceea ce 
face ca lucrările desfășurate la sol să 
nu influențeze migrația. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
din interiorul sitului, pentru această 
specie sunt amplasate la circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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specie  În cazul proiectului de față, nu se 

preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A097 Falco 
vespertinus 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 15-
25 
indivizi. 

Favora
bilă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potentiale 
de 
cuibărire 
sunt 
situate la 
o distanță 
de circa 
700 metri 
Nord-Est 
față de 
amplasam
entul 
proiectului 
analizat. 

Mentinerea 
starii de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
25 

NU Cuibărește în special în habitate 
semi-deschise, precum pajiști/pășuni 
sau mozaicuri agricole tradiționale, cu 
arbori maturi, păduri de mici 
dimensiuni (plantații de salcâm), 
zăvoaie, unde sunt prezente cuiburi 
de corvide: colonii de cioară de 
semănătură sau cuiburi izolate de 
cioară grivă și coțofană. Pentru 
cuibărit, ocupă cuiburi ale acestor 
specii.  Pe durata migrației, este de 
așteptat ca exemplasarele, dacă 
trazintează zona proiectului, să fie 
nevoite (ca urmare a vegetației ce 
înconjoară amplasamentul, să zboare 
la înălțimi de cel puțin 20-30 de metri 
ceea ce face ca lucrările desfășurate 
la sol să nu influențeze migrația. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A231 
Coracias 
garrulus 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 3-5 
perechi 
cuibărit
oare. 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 10-

Necu
noscu
tă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 5 NU Este o specie de zone deschise, largi, 
însorite și cu precipitații mai reduse. 
Cuibărește în zone de pajiști/pășuni 
sau mozaicuri cu culturi agricole 
(suprafețe reduse), cu arbori maturi 
cu scorburi, în care cuibărește. O 
găsim adesea în zone cu soluri 
nisipoase sau argiloase, cu rupturi 
sau alunecări de teren, unde solul 
este expus, relativ vertical, în care își 
poate săpa galerii.  
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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15 de 
indivizi. 

entul 
proiectului 
propus. 

implementării proiectului. 
Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
15 

Populația în pasaj urmează, pe cât 
posibil habitatele favorabile, zburând 
la înălțime mică.  
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
din interiorul sitului, pentru această 
specie sunt amplasate la circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

A122 Crex 
crex 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 30-
35 
perechi 
cuibărit
oare. 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 
100-130 
de 
indivizi. 

Favora
bilă  

Amplasam
entul 
proiectului 
este situat 
la o 
distanță 
de cel 
putin 1 km 
față de 
cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
pentru 
specie, 
respectiv 
zone 
deschise, 
pajiști, 
terenuri 
arabile 

Mentinerea 
starii de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
35 

NU Cristelul de câmp, cunoscut şi sub 
denumirea de cârstei de câmp, este o 
specie caracteristică zonelor joase 
cum sunt păşunile umede, dar şi 
culturilor agricole (cereale, rapiţă, 
trifoi, cartofi). Teritoriul mediu al unui 
mascul este de 15,7 ha. După ce 
formează pereche cu o femelă, 
rămâne cu aceasta până ce este 
depusă ponta şi apoi atrage altă 
femelă, schimbându-şi teritoriul. 
Cuibul este aşezat într-o scobitură pe 
sol (12-15 cm diametru şi 3-4 cm 
adâncime) şi căptuşit cu vegetaţie. 
Femelele pot produce o a doua pontă 
la începutul lunii iulie. Habitatele 
potentiale pentru specie sunt 
localizate la distanțe de circa 1 km 
est față de amplasamentul 
proiectului. 
. Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
115 

Populația în pasaj urmează, pe cât 
posibil habitatele favorabile, zburând 
la înălțime mică.  
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent,  
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează ocuparea suprafețelor de 
pajiște, acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A379 
Emberiza 
hortulana 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 15-
18 
perechi 
cuibărit
oare. 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 30-
40 de 
indivizi. 

Necu
noscu
tă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potentiale 
de 
cuibărire 
sunt 
situate la 
o distanță 
de circa 
700 metri 
Nord-Est 
față de 
amplasam
entul 
proiectului 
analizat. 
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
18 

NU Specia preferă zonele calde. 
Cuibărește în zonele joase, agricole 
cu arbori sporadici și crânguri de 
foioase, în livezi, în pajiști împădurite 
și în poieni. În sudul Europei 
cuibărește și în poieni sau lizieră din 
regiunile montane, adesea peste 
1500 m. Amplasamentul proiectului 
este situat la o distanță de cel putin 
700m față de cele mai apropiate 
habitate potențiale pentru specie, 
respectiv zone deschise cu arbuști 
importante pentru hrănire și 
cuibărire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
40 

Populația în pasaj urmează, pe cât 
posibil habitatele favorabile, zburând 
la înălțime mică.  
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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influențeze migrația. 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
618 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața cu 
vegetație 
arbustivă 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani. 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie  

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

 Specii din Anexa 1 asociate cu habitate de păduri și mixte 
A089 Aquila 
pomarina 

Mărime
a 
populați
ei de 

Favora
bilă 

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 

menținerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
350 

NU Specia cuibărește în păduri deschise 
de foioase, conifere sau mixte, 
preferând lizierele și pădurile 
ripariene, mai ales acelea situate în 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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pasaj 
este 
estimat
ă la 
200-500 
indivizi. 
Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 4-5 
de  
perechi 
cuibărit
oare. 

de 
cuibărire, 
respectiv 
liziera 
pădurilor 
ce permite 
accesul 
facil către 
habitatele 
de hrănire 
sunt 
situate la 
circa 700 
m față de 
amplasam
entul 
proiectului
. 

proximitatea zonelor agricole, 
necesare pentru procurarea hranei. 
Populația în pasaj va putea fi 
observată zburând la altitudine mare 
deasupra amplasamentului proiectului 
fără a fi influențată de desfășurarea 
lucrărilor la sol. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 5 Vizita din teren nu a semnalat 
prezența cuiburilor de dimensiuni 
mari în vecinătatea amplasamentului 
proiectului. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  

Tipar spațial 
și temporal, 

Fără 
scădere 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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 intensitatea 

utilizării 
habitatelor 

semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A091 Aquila 
chrysaetos 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 2-3 
indivizi 

Necu
noscu
tă  

Populația 
în pasaj 
va putea fi 
observată 
zburând la 
altitudine 
mare 
deasupra 
amplasam
entului 
proiectului 
fără a fi 
influențată 
de 
desfășurar
ea 
lucrărilor 
la sol. 
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 3 NU Acvila de munte ocupă o gamă foarte 
largă de habitate deschise și 
semideschise, de la nivelul mării până 
în zone alpine (până la 6000 de 
metri, în Himalaya). În România însă, 
este specifică zonelor montane și de 
dealuri înalte cu suprafețe deschise 
largi, cu zone de stâncărie deschise, 
expuse (cum sunt cele din masivele 
calcaroase). Populația în pasaj va 
putea fi observată zburând la 
altitudine mare deasupra 
amplasamentului proiectului fără a fi 
influențată de desfășurarea lucrărilor 
la sol. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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de pădure un amplasament deja existent, lipsit 

în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

A0215 Bubo 
bubo 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 6 – 
7 
perechi 

Favora
bilă 

În timpul 
deplasarilo
r din teren 
specia nu 
a fost 
identificat
ă în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
proiectului
. Totusi, în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
există 
habitat 
potențial 
pentru 
specie. 
 

menținerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 7 NU Masculul oferă femelei câteva opţiuni 
pentru cuibărit, dintre care femela 
alege una, care poate fi apoi folosită 
pe o perioadă de mai mulţi ani. 
Cuibăreşte în cavitatea unei stânci, 
foloseşte cuibul altor specii (berze sau 
alte răpitoare mari) sau chiar o gaură 
într-un copac, iar uneori îşi face 
cuibul pe sol. Longevitatea cunoscută 
este de 29 de ani în sălbăticie şi 68 
de ani în captivitate. Este sedentară. 
În timpul deplasarilor din teren specia 
nu a fost identificată în vecinătatea 
amplasamentului proiectului. Totusi, 
în vecinătatea amplasamentului 
există habitat potențial pentru specie. 
Considerând faptul că proiectul se 
desfășoară în vecinătatea sitului 
Natura 2000, pe un amplasament 
existent, unde prezența umană este 
continuă și în vecinătatea unui drum 
existent, posibilitatea de reproducere 
a speciei în imediata vecinătate a 
amplasamentului este foarte redusă. 
Astfel, considerăm oportun să 
afirmăm că desfășurarea proiectului 
nu impactează populația 
reproducătoare a speciei din sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A0224 
Caprimulgus 
europaeus 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 20-
25 de 
perechi 
cuibărit
oare. 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 70-

Favora
bilă 

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potentiale 
de 
cuibărire 
sunt 
situate la 
o distanță 
de circa 
700 metri 
Nord-Est 
față de 
amplasam
entul 
proiectului 
analizat. 
 

menținerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
25 

NU Caprimulgul este caracteristic zonelor 
deschise, aride reprezentate de rarişti 
ale pădurilor de conifere sau de 
amestec şi în păşuni.  Amplasamentul 
proiectului este situat la o distanță de 
cel putin 700m față de cele mai 
apropiate habitate potențiale pentru 
specie, respectiv zone deschise cu 
arbuști importante pentru hrănire și 
cuibărire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
100 

Populația în pasaj urmează, pe cât 
posibil habitatele favorabile, zburând 
la înălțime mică.  
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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140 de 
indivizi. 

zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. Proiectul de față propune 
lucrări  realizate pe suprafețe reduse, 
în incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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proiectului nu există și nu este 
posibilă acumularea lemnului mort ca 
urmare a activităților umane 
existente. În acest sens, și coroborat 
cu faptul că toate activitățile se vor 
desfășura în interiorul perimetrului 
existent, se poate afirma faptul că nu 
se va modifica volumul de lemn mort 
din interiorul habitatelor naturale. 

A239 
Dendrocopos 
leucotos 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 12-
15 
perechi. 

Necu
noscu
tă  

În timpul 
deplasarilo
r din teren 
specia nu 
a fost 
identificat
ă în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
proiectului
. Totusi, în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
există 
habitat 
potențial 
pentru 
specie. 
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
15 

NU Ciocănitoarea cu spate alb este 
caracteristică pădurilor de foioase, cu 
mult lemn mort pe picior şi lemn aflat 
în diferite faze de descompunere. Ca 
urmare a faptului că lucrările propuse 
se vor desfășura în vecinătatea sitului 
Natura 2000 și pe un amplasament 
deja existent, lipsit în prezent de 
vegetație arbustivă, precum și a 
faptului că prin implementarea 
proiectului nu se vizează înlăturarea 
arborilor, astfel că acest parametru 
nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor. Ca urmare a faptului că 
lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  

Tipar spațial 
și temporal, 

Fără 
scădere 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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 intensitatea 

utilizării 
habitatelor 

semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
A238 
Dendrocopos 
medius 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 50-
60 
perechi. 

Favora
bilă 

Specia a 
fost 
identificat
ă în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
unde 
există 
condiții de 
habitat 
pentru 
cuibărire. 

menținerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
55 

Da Ciocănitoarea de grădini este 
caracteristică zonelor deschise cum 
sunt livezile, parcurile şi grădinile. 
Este prezentă şi în păduri de foioase 
şi conifere acolo unde trunchiurile 
copacilor depăşesc 25 cm în 
diametru. Specia a fost identificată în 
vecinătatea amplasamentului unde 
există condiții de habitat pentru 
cuibărire. 

1 pereche Nesemnificativ În vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului a fost 
identificată 
specia iar 
habitatul este 
optim pentru 
reproducere. 
Lucrările sunt 
propuse a se 
realiza strict în 
perimetrul actual 
al Stației 
Meteorologice 
Bârnova și nu 
vizează 
înlăturarea 
arborilor, astfel 
că nu există 
riscul de 
mortalitate la 
cuib. De 
asemenea, nu 
există riscul 
pierderii sau 
alterării de 
habitat. Totuși, 
zgomotul generat 
pe perioada 
realizării 
lucrărilor poate 
determina 
potențiala 
pereche să 
restrângă 
suprafața 
habitatului de 
hrănire, pe 
perioada 
realizării 
lucrărilor. În 
acest context, în 
care specia nu 
este impactată 
prin pierdere sau 
alterare de 
habitate și nu 
este supusă 
riscului de 
mortalitate, dar 
poate fi 
perturbată 
temporar, se 
poate afirma că 
impactul este 
nesemnificativ.  

Limitarea 
surselor de 
zgomot, în 
special a 
celor 
puternice, 
pe 
perioada 
cuibăririi 
speciei și 
creșterii 
puilor: 
aprilie - 
iunie 

Nesemn
ificativ 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 

Circa 1 ha, 
temporar 

Nesemnificativ În vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului a fost 
identificată 
specia iar 
habitatul este 
optim pentru 
reproducere. 
Lucrările sunt 
propuse a se 
realiza strict în 
perimetrul actual 
al Stației 
Meteorologice 
Bârnova și nu 
vizează 
înlăturarea 
arborilor, astfel 
că nu există 
riscul de 
mortalitate la 
cuib. De 
asemenea, nu 
există riscul 
pierderii sau 
alterării de 
habitat. Totuși, 
zgomotul generat 
pe perioada 
realizării 
lucrărilor poate 
determina 
potențiala 
pereche să 
restrângă 

Limitarea 
surselor de 
zgomot, în 
special a 
celor 
puternice, 
pe 
perioada 
cuibăririi 
speciei și 
creșterii 
puilor: 
aprilie - 
iunie 

Nesemn
ificativ 
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conform S
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
suprafața 
habitatului de 
hrănire, pe 
perioada 
realizării 
lucrărilor. În 
acest context, în 
care specia nu 
este impactată 
prin pierdere sau 
alterare de 
habitate și nu 
este supusă 
riscului de 
mortalitate, dar 
poate fi 
perturbată 
temporar, se 
poate afirma că 
impactul este 
nesemnificativ.  

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A429 
Dendrocopos 
syriacus 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 30-
40 
perechi. 
 

Favora
bilă 

În timpul 
deplasarilo
r din teren 
specia nu 
a fost 
identificat
ă în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
proiectului
. Totusi, în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
există 
habitat 
potențial 
pentru 
specie. 

menținerea  
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
40 

NU Ciocănitoarea de grădini este 
caracteristică zonelor deschise cum 
sunt livezile, parcurile şi grădinile. 
Este prezentă şi în păduri de foioase 
şi conifere acolo unde trunchiurile 
copacilor depăşesc 25 cm în 
diametru. În timpul deplasarilor din 
teren specia nu a fost identificată în 
vecinătatea amplasamentului 
proiectului. Totusi, în vecinătatea 
amplasamentului există habitat 
potențial pentru specie. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
 Suprafața 

habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

A236 
Dryocopus 
martius 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 15-
20 
perechi. 
 

Necu
noscu
tă  

Specia a 
fost 
identificat
ă în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
unde 
există 
condiții de 
habitat 
pentru 
cuibărire. 
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
20 

Da Este foarte răspândită și 
nepretențioasă, având o distribuție în 
general uniformă în Transilvania, 
zonele montane, Subcarpați și nordul 
Dobrogei (inclusiv Delta Dunării); în 
restul țării are o distribuție mai 
restrânsă și prezență izolată în 
habitate mai bune. Densitățile depind 
de calitatea habitatelor, prezența 
arborilor bătrâni și a lemnului mort 
influențează pozitiv prezența speciei. 
Cuibărește într-o gamă foarte largă 
de habitate: forestiere, parcuri, 
grădini, livezi. Preferă pentru 
cuibărit habitate cu abundență de 
arbori, dar poate cuibări și în arbori 
izolați sau aliniamente (inclusiv 
zăvoaie). Specia a fost identificată în 
vecinătatea amplasamentului unde 
există condiții de habitat pentru 
cuibărire. 
 

1 pereche Nesemnificativ În vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului a fost 
identificată 
specia iar 
habitatul este 
optim pentru 
reproducere. 
Lucrările sunt 
propuse a se 
realiza strict în 
perimetrul actual 
al Stației 
Meteorologice 
Bârnova și nu 
vizează 
înlăturarea 
arborilor, astfel 
că nu există 
riscul de 
mortalitate la 
cuib. De 
asemenea, nu 
există riscul 
pierderii sau 
alterării de 
habitat. Totuși, 
zgomotul generat 
pe perioada 
realizării 
lucrărilor poate 
determina 
potențiala 
pereche să 
restrângă 
suprafața 
habitatului de 
hrănire, pe 
perioada 
realizării 
lucrărilor. În 
acest context, în 
care specia nu 
este impactată 
prin pierdere sau 
alterare de 
habitate și nu 
este supusă 
riscului de 
mortalitate, dar 
poate fi 
perturbată 
temporar, se 

Limitarea 
surselor de 
zgomot, în 
special a 
celor 
puternice, 
pe 
perioada 
cuibăririi 
speciei și 
creșterii 
puilor: 
aprilie - 
iunie 

Nesemn
ificativ 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
poate afirma că 
impactul este 
nesemnificativ.  

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 

Circa 1 ha, 
temporar 

Nesemnificativ În vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului a fost 
identificată 
specia iar 
habitatul este 
optim pentru 
reproducere. 
Lucrările sunt 
propuse a se 
realiza strict în 
perimetrul actual 
al Stației 
Meteorologice 
Bârnova și nu 
vizează 
înlăturarea 
arborilor, astfel 
că nu există 
riscul de 
mortalitate la 
cuib. De 
asemenea, nu 
există riscul 
pierderii sau 
alterării de 
habitat. Totuși, 
zgomotul generat 
pe perioada 
realizării 
lucrărilor poate 
determina 
potențiala 
pereche să 
restrângă 
suprafața 
habitatului de 
hrănire, pe 
perioada 
realizării 
lucrărilor. În 
acest context, în 
care specia nu 
este impactată 
prin pierdere sau 
alterare de 
habitate și nu 
este supusă 
riscului de 
mortalitate, dar 
poate fi 
perturbată 
temporar, se 
poate afirma că 
impactul este 
nesemnificativ.  

Limitarea 
surselor de 
zgomot, în 
special a 
celor 
puternice, 
pe 
perioada 
cuibăririi 
speciei și 
creșterii 
puilor: 
aprilie - 
iunie 

Nesemn
ificativ 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 



 
  

 

 

Specii 
conform S

u
p

ra
fa ta
 

h
ab

i
se

rv
ar

e 
g

lo
b

al
a L oc aț ia
 

sp

Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
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amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

A098 Falco 
columbarius 

Mărime
a 
populați
ei care 
iernează 
este 
estimat
ă la 4-5 
indivizi. 

Favora
bilă 

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 
 

menținerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi care 
iernează 

Cel puțin 5 NU Şoimul de iarnă este caracteristic 
zonelor joase împădurite, păşunilor şi 
mlaştinilor.  
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Cele mai apropiate habitate potențiale 
din interiorul sitului, pentru această 
specie sunt amplasate la circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 2,2 km față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise importante pentru 
hrănire. Considerăm astfel că 
suprafețele de habitat importante 
pentru specie nu vor fi influențate de 
realizarea proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță de mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A321 
Ficedula 
albicollis 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 
150-500 
indivizi. 
Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 45-
60 de  
perechi 
cuibărit
oare 

Necu
noscu
tă  

Pe durata 
migrației, 
este de 
așteptat 
ca 
exemplasa
rele, dacă 
trazinteaz
ă zona 
proiectului
, să fie 
nevoite 
(ca 
urmare a 
vegetației 
ce 
înconjoară 
amplasam
entul, să 
zboare la 
înălțimi de 
20-30 de 
metri ceea 
ce face ca 
lucrările 
desfășurat
e la sol să 
nu 
influențez
e 
migrația. 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
300 

NU Muscarul gulerat este caracteristic 
pădurilor de foioase, parcurilor şi 
grădinilor.   
Populația în pasaj urmează, pe cât 
posibil habitatele favorabile, zburând 
la înălțime mică. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact  Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
50 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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A103 Falco 
peregrinus 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 5-7 
indivizi. 

Favor
abila 

Pe durata 
migrației, 
este de 
așteptat 
ca 
exemplasa
rele, dacă 
trazinteaz
ă zona 
proiectului
, să fie 
nevoite 
(ca 
urmare a 
vegetației 
ce 
înconjoară 
amplasam
entul, să 
zboare la 
înălțimi de 
cel puțin 
20-30 de 
metri, 
până la 
căteva 
sute de 
metri, 
ceea ce 
face ca 
lucrările 
desfășurat
e la sol să 
nu 
influențez
e 
migrația. 

menținerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 7 NU Cuibărește în habitate montane sau 
submontane, cu stâncărie și vegetație 
abundentă, forestieră sau tufăriș. 
Prezența stâncăriilor libere, fără 
vegetație, este necesară. Nu 
cuibărește in interiorul sitului Natura 
2000. Evită în general zonele 
forestiere compacte. 
Populația în pasaj va putea fi 
observată, chiar și pe durata realizării 
lucrărilor, zburând la înălțime mare 
fără a fi influentață de acestea. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A320 
Ficedula 
parva 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 
100-300 
indivizi. 
Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 25-
35 de  
perechi 
cuibărit
oare. 
 

Necu
noscu
tă  

Pe durata 
migrației, 
este de 
așteptat 
ca 
exemplasa
rele, dacă 
trazinteaz
ă zona 
proiectului
, să fie 
nevoite 
(ca 
urmare a 
vegetației 
ce 
înconjoară 
amplasam
entul, să 
zboare la 
înălțimi de 
20-30 de 
metri ceea 
ce face ca 
lucrările 
desfășurat
e la sol să 
nu 
influențez
e 
migrația. 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
200 

NU Este caracteristică pădurilor de 
foioase şi de amestec, umbroase şi 
umede.  Populația în pasaj urmează, 
pe cât posibil habitatele favorabile, 
zburând la înălțime mică. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
35 

În timpul deplasarilor din teren specia 
nu a fost identificată în vecinătatea 
amplasamentului proiectului. Totusi, 
în vecinătatea amplasamentului 
există habitat potențial pentru specie. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 



 
  

 

 

Specii 
conform S

u
p

ra
fa ta
 

h
ab

i
se

rv
ar

e 
g

lo
b

al
a L oc aț ia
 

sp

Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

A092 
Hieraaetus 
pennatus 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 15-
20. 

Favor
abila 

Pe durata 
migrației, 
este de 
așteptat 
ca 
exemplasa
rele, dacă 
trazinteaz
ă zona 
proiectului
, să fie 
nevoite 
(ca 
urmare a 
vegetației 
ce 
înconjoară 
amplasam
entul, să 
zboare la 
înălțimi de 
cel puțin 
20-30 de 
metri, 
până la 
căteva 
sute de 
metri, 
ceea ce 
face ca 
lucrările 
desfășurat
e la sol să 
nu 
influențez
e 
migrația. 

menținerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
20 

NU Specia preferă pentru cuibărire 
habitatele forestiere în preajma 
cărora se află zone deschise, naturale 
sau mozaicuri agricole, propice pentru 
procurarea hranei. Tipurile de păduri 
în care specia cuibărește pot varia. 
Populația în pasaj va putea fi 
observată, chiar și pe durata realizării 
lucrărilor, zburând la înălțime mare 
fără a fi influentață de acestea. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A246 Lullula 
arborea 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 15-
30 
perechi 
cuibărit
oare. 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 
150-300 
indivizi. 

Necu
noscu
tă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potentiale 
de 
cuibărire 
sunt 
situate la 
o distanță 
de circa 
700 metri 
Nord-Est 
față de 
amplasam
entul 
proiectului 
analizat. 
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
30 

NU Ciocârlia de pădure este caracteristică 
zonelor deschise din pădurile de 
foioase sau conifere, cu vegetaţie 
ierboasă abundentă.  
Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
200 

Populația în pasaj urmează, pe cât 
posibil habitatele favorabile, zburând 
la înălțime mică. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de 20-30 de metri ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Cele mai apropiate habitate potentiale 
de cuibărire sunt situate la o distanță 
de circa 700 metri Nord-Est față de 
amplasamentul proiectului analizat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Amplasamentul proiectului este situat 
la o distanță de cel putin 700m față 
de cele mai apropiate habitate 
potențiale pentru specie, respectiv 
zone deschise cu arbuști importante 
pentru hrănire și cuibărire. 
Considerăm astfel că suprafețele de 
habitat importante pentru specie nu 
vor fi influențate de realizarea 
proiectului analizat. 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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A073 Milvus 
migrans 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 1-2 
perechi 
cuibărit
oare. 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 7-
10 
indivizi. 

Favora
bilă 

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 
 

menținerea  
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 2 NU Este o pasăre de pradă diurnă de 
mărime medie, caracteristică 
pădurilor situate în apropierea zonelor 
umede. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
10 

Populația în pasaj va putea fi 
observată, chiar și pe durata realizării 
lucrărilor, zburând la înălțime mare 
fără a fi influentață de acestea. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă. 
Toate lucrările propuse în cadrul 
proiectului se vor desfășura pe 
amplasamentul existent și nicio 
activitate nu vizează înlăturarea 
arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi 
influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit 
în prezent de vegetație arbustivă și 
care este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe 
amplasament este exclusă 
acumularea de lemn mort (aflat în 
putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a 
activităților umane existente. În acest 
sens, și coroborat cu faptul că toate 
activitățile se vor desfășura în 
interiorul perimetrului existent, se 
poate afirma faptul că nu se va 
modifica volumul de lemn mort din 
interiorul habitatelor naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A074 Milvus 
milvus 

Mărime
a 
populați
ei 
cuibărit
oare va 
fi 
definită 
într-o 
perioad
ă de 2 
ani. 

Necu
noscu
tă  

Populația 
în pasaj 
va putea fi 
observată, 
chiar și pe 
durata 
realizării 
lucrărilor, 
zburând la 
înălțime 
mare fără 
a fi 
influentață 
de 
acestea. 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani 

NU Este o pasăre de pradă diurnă de 
mărime medie caracteristică pădurilor 
din regiunile deluroase şi muntoase ce 
prezintă luminişuri şi sunt situate în 
apropierea zonelor umede. Populația 
în pasaj va putea fi observată, chiar și 
pe durata realizării lucrărilor, zburând 
la înălțime mare fără a fi influentață 
de acestea. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă. Toate 
lucrările propuse în cadrul proiectului 
se vor desfășura pe amplasamentul 
existent și nicio activitate nu vizează 
înlăturarea arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
fiecare 
specie 

populației 
stabil sau 
în creștere 

menținerii acesteia pe termen lung. În 
cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se preconizează 
o modificare a mărimii populației și 
nici a habitatelor importante pentru 
specie, se poate afirma că nu se va 
influența tendința populației. 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă și care 
este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe amplasament 
este exclusă acumularea de lemn mort 
(aflat în putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a activităților 
umane existente. În acest sens, și 
coroborat cu faptul că toate activitățile 
se vor desfășura în interiorul 
perimetrului existent, se poate afirma 
faptul că nu se va modifica volumul de 
lemn mort din interiorul habitatelor 
naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A072 Pernis 
apivorus 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 7-
10 
perechi 
cuibărit
oare. 
Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 

Favora
bilă 

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
din 
interiorul 
sitului, 
pentru 
această 
specie 
sunt 
amplasate 
la circa 
2,2 km 
Nord față 

menținerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
10 

NU Este o specie cu răspândire largă pe 
tot continentul european. Uneori poate 
fi văzut planând, utilizând curenţii 
termici ascendenţi, într-o poziţie 
caracteristică. De obicei zboară jos şi 
se aşează pe crengi, păstrându-şi 
corpul într-o poziţie orizontală, cu 
coada lăsată în jos. Sare de pe o 
creangă pe alta cu o singură bătaie de 
aripi, auzindu-se un zgomot specific. 
Cuibăreşte adeseori în cuiburi părăsite 
de cioara de semănătură ( Corvus 
frugilegus ). 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
este 
estimat
ă la 
200-600 
indivizi. 

de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 
 

potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
400 

Populația în pasaj va putea fi 
observată, chiar și pe durata realizării 
lucrărilor, zburând la înălțime mare 
fără a fi influentață de acestea. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. În 
cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se preconizează 
o modificare a mărimii populației și 
nici a habitatelor importante pentru 
specie, se poate afirma că nu se va 
influența tendința populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
naturale 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă și care 
este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe amplasament 
este exclusă acumularea de lemn mort 
(aflat în putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a activităților 
umane existente. În acest sens, și 
coroborat cu faptul că toate activitățile 
se vor desfășura în interiorul 
perimetrului existent, se poate afirma 
faptul că nu se va modifica volumul de 
lemn mort din interiorul habitatelor 
naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A234 Picus 
canus 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 35-
40 
perechi 
cuibărit
oare 

Necu
noscu
tă  

Specia a 
fost 
identificat
ă în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
unde 
există 
condiții de 
habitat 
pentru 
cuibărire. 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
40 

Da Deși este foarte răspândită, are 
anumite preferințe de habitat, fiind 
astfel mai sensibilă la modificări. Are o 
distribuție în general uniformă în 
Transilvania, Moldova, zonele 
submontane, Subcarpați și Dobrogea 
(inclusiv Delta Dunării); în zonele de 
câmpie are o distribuție mai restrânsă 
(rară în sud-vest) și prezență izolată 
în habitate mai bune. Densitățile 
depind de calitatea habitatelor, 
prezența arborilor bătrâni și a 
lemnului mort influențează pozitiv 
prezența speciei. Cuibărește în special 
în habitate forestiere, dar și parcuri și 
zăvoaie. Preferă pentru cuibărit 
forestiere cu luminișuri, cu abundență 
de arbori morți. Intră pentru cuibărit 
mai spre interior decât ghionoaia 
verde. 
Specia a fost identificată în 
vecinătatea amplasamentului unde 
există condiții de habitat pentru 
cuibărire. 

1 pereche Nesemnificativ În vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului a fost 
identificată 
specia iar 
habitatul este 
optim pentru 
reproducere. 
Lucrările sunt 
propuse a se 
realiza strict în 
perimetrul actual 
al Stației 
Meteorologice 
Bârnova și nu 
vizează 
înlăturarea 
arborilor, astfel 
că nu există 
riscul de 
mortalitate la 
cuib. De 
asemenea, nu 
există riscul 
pierderii sau 
alterării de 
habitat. Totuși, 
zgomotul generat 
pe perioada 
realizării 
lucrărilor poate 
determina 
potențiala 
pereche să 
restrângă 
suprafața 
habitatului de 
hrănire, pe 
perioada 
realizării 
lucrărilor. În 
acest context, în 
care specia nu 

Limitarea 
surselor de 
zgomot, în 
special a 
celor 
puternice, 
pe 
perioada 
cuibăririi 
speciei și 
creșterii 
puilor: 
aprilie - 
iunie 

Nesemn
ificativ 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
este impactată 
prin pierdere sau 
alterare de 
habitate și nu 
este supusă 
riscului de 
mortalitate, dar 
poate fi 
perturbată 
temporar, se 
poate afirma că 
impactul este 
nesemnificativ.  

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă. Toate 
lucrările propuse în cadrul proiectului 
se vor desfășura pe amplasamentul 
existent și nicio activitate nu vizează 
înlăturarea arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. În 
cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se preconizează 
o modificare a mărimii populației și 
nici a habitatelor importante pentru 
specie, se poate afirma că nu se va 
influența tendința populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 

Fără 
scădere 
semnificati

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 

Circa 1 ha, 
temporar 

Nesemnificativ În vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului a fost 

Limitarea 
surselor de 
zgomot, în 

Nesemn
ificativ 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
utilizării 
habitatelor 

vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 

identificată 
specia iar 
habitatul este 
optim pentru 
reproducere. 
Lucrările sunt 
propuse a se 
realiza strict în 
perimetrul actual 
al Stației 
Meteorologice 
Bârnova și nu 
vizează 
înlăturarea 
arborilor, astfel 
că nu există 
riscul de 
mortalitate la 
cuib. De 
asemenea, nu 
există riscul 
pierderii sau 
alterării de 
habitat. Totuși, 
zgomotul generat 
pe perioada 
realizării 
lucrărilor poate 
determina 
potențiala 
pereche să 
restrângă 
suprafața 
habitatului de 
hrănire, pe 
perioada 
realizării 
lucrărilor. În 
acest context, în 
care specia nu 
este impactată 
prin pierdere sau 
alterare de 
habitate și nu 
este supusă 
riscului de 
mortalitate, dar 
poate fi 
perturbată 
temporar, se 
poate afirma că 
impactul este 
nesemnificativ.  

special a 
celor 
puternice, 
pe 
perioada 
cuibăririi 
speciei și 
creșterii 
puilor: 
aprilie - 
iunie 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă și care 
este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe amplasament 
este exclusă acumularea de lemn mort 
(aflat în putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a activităților 
umane existente. În acest sens, și 
coroborat cu faptul că toate activitățile 
se vor desfășura în interiorul 
perimetrului existent, se poate afirma 
faptul că nu se va modifica volumul de 
lemn mort din interiorul habitatelor 
naturale. 

A220 Strix 
uralensis 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 1-2 
perechi 
cuibărit
oare. 

Necu
noscu
tă  

În timpul 
deplasarilo
r din teren 
specia nu 
a fost 
identificat
ă în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
proiectului
. Totusi, în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
există 
habitat 
potențial 
pentru 
specie. 
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 2 NU Trăiește în pădurile boreale bătrâne, 
care alternează cu zone deschise 
(turbării, luminișuri sau rariști de 
arbori) și terenuri agricole mici. În 
România, specia este prezentă în 
pădurile de deal și montane, în special 
în cele de gorun, gorun cu fag, fag sau 
amestec de fag cu molid. 
În timpul deplasarilor din teren specia 
nu a fost identificată în vecinătatea 
amplasamentului proiectului. Totusi, în 
vecinătatea amplasamentului există 
habitat potențial pentru specie. 
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor ceea ce 
ar pune în pericol pontele, astfel că 
acest parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
de pădure 

ha Cel puțin 
11452 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă. Toate 
lucrările propuse în cadrul proiectului 
se vor desfășura pe amplasamentul 
existent și nicio activitate nu vizează 
înlăturarea arborilor.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă, 
precum și a faptului că prin 
implementarea proiectului nu se 
vizează înlăturarea arborilor, astfel că 
acest parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

Schimbare 
procent 

Tendința 
pe termen 
lung a 
populației 
stabil sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. În 
cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se preconizează 
o modificare a mărimii populației și 
nici a habitatelor importante pentru 
specie, se poate afirma că nu se va 
influența tendința populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 
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posibilitatea de 
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impactului 
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impactului 
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impactului p

e 
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u
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u
n Impact 

rezidua
Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scădere 
semnificati
vă a 
tiparului 
spațial, 
temporal 
sau a 
intensității 
utilizării 
habitatelor 
pentru 
fiecare 
specie 
altele decât 
cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort pe 
picior sau pe 
sol  

m³/ha Cel puțin 
20 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, lipsit în 
prezent de vegetație arbustivă și care 
este întreținut de personalul 
permanent. Astfel că, pe amplasament 
este exclusă acumularea de lemn mort 
(aflat în putrefacție). 
Pe amplasamentul proiectului nu 
există și nu este posibilă acumularea 
lemnului mort ca urmare a activităților 
umane existente. În acest sens, și 
coroborat cu faptul că toate activitățile 
se vor desfășura în interiorul 
perimetrului existent, se poate afirma 
faptul că nu se va modifica volumul de 
lemn mort din interiorul habitatelor 
naturale. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

 Specii de păsări altele decât cele cuprinse în Anexa 1 asociate cu habitate de păduri 
A087 Buteo 
buteo 

Mărime
a 
populați
ei de 
pasaj 
este 
estimat
ă la 20-
30 de 
indivizi. 
Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 5-
10 de 
perechi 
cuibărit
oare. 

Necu
noscu
tă 

Populația 
în pasaj 
va putea fi 
observată 
zburând la 
altitudine 
mare 
deasupra 
amplasam
entului 
proiectului 
fără a fi 
influențată 
de 
desfășurar
ea 
lucrărilor 
la sol. 
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi în 
pasaj 

Cel puțin 
30 

NU Este foarte răspândită, fiind prezentă 
pe întreg teritoriul țării. Cuibărește în 
zone forestiere (în special păduri, dar 
și plantații cu suprafețe forestiere mai 
mari), în zone în care există 
suficiente spații deschise în imediata 
apropiere (pajiști, pășuni, terenuri 
agricole), pe care le folosește pentru 
hrănire. 
Populația în pasaj va putea fi 
observată zburând la altitudine mare 
deasupra amplasamentului proiectului 
fără a fi influențată de desfășurarea 
lucrărilor la sol. 
Pe durata migrației, este de așteptat 
ca exemplasarele, dacă trazintează 
zona proiectului, să fie nevoite (ca 
urmare a vegetației ce înconjoară 
amplasamentul, să zboare la înălțimi 
de cel puțin 20-30 de metri, până la 
căteva sute de metri, ceea ce face ca 
lucrările desfășurate la sol să nu 
influențeze migrația. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Numărul de Cel puțin Cele mai apropiate habitate potențiale Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă Lipsă 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 
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e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
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t
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u
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u
n Impact 

rezidua
perechi 
reproducătoa
re 

10 de cuibărire, respectiv liziera 
pădurilor ce permite accesul facil 
către habitatele de hrănire sunt 
situate la circa 700 m față de 
amplasamentul proiectului. Vizita din 
teren nu a semnalat prezența 
cuiburilor de dimensiuni mari în 
vecinătatea amplasamentului 
proiectului. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

impact impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(păduri, 
terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
12323 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, supus 
unei prezențe umane continue, ceea 
ce face ca instalarea cuiburilor în 
vecinătatea acestuia să fie 
improbabilă. Toate lucrările propuse 
în cadrul proiectului se vor desfășura 
pe amplasamentul existent iar cele 
mai apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent,  
precum și a faptului că prin cele mai 
apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus astfel că acest 
parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A085 
Accipiter 
gentilis 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 5-7 
de  
perechi 
cuibărit
oare. 

Necu
noscu
tă  

Toate 
lucrările 
propuse în 
cadrul 
proiectului 
se vor 
desfășura 
pe 
amplasam
entul 
existent 
iar cele 
mai 
apropiate 
habitate 
agricole 
sunt 
prezente 
la distanțe 
de circa 
2,2 km 
Nord față 
de 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 7 NU Habitatul specific constă în păduri de 
foioase sau conifere unde poate 
captura păsări de talie mică sau specii 
de porumbei. 
Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, supus 
unei prezențe umane continue, ceea 
ce face ca instalarea cuiburilor în 
vecinătatea acestuia să fie 
improbabilă. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(păduri, 
terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
12323 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, supus 
unei prezențe umane continue, ceea 
ce face ca instalarea cuiburilor în 
vecinătatea acestuia să fie 
improbabilă. Toate lucrările propuse 
în cadrul proiectului se vor desfășura 
pe amplasamentul existent iar cele 
mai apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p
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t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
amplasam
entul 
proiectului 
propus. 

proiectului propus.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent,  
precum și a faptului că prin cele mai 
apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus astfel că acest 
parametru nu poate fi influențat. 

A088 Buteo 
lagopus 

Mărime
a 
populați
ei care 
iernează 
este 
estimat
ă la 5-
10 
indivizi 

Necu
noscu
tă  

Toate 
lucrările 
propuse în 
cadrul 
proiectului 
se vor 
desfășura 
pe 
amplasam
entul 
existent 
iar cele 
mai 
apropiate 
habitate 
agricole 
sunt 
prezente 
la distanțe 
de circa 
2,2 km 
Nord față 
de 
amplasam
entul 
proiectului 
propus.  
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
indivizi care 
iernează 

Cel puțin 
10 

NU Șorecarul încălțat este specific 
habitatelor deschise, cu arbori rari 
sau absenți, din zonele joase din 
tundră și taiga. Își amplasează cuibul 
pe stânci, în ravene sau pe margini 
înalte de râuri (foarte rar în arbori). 
În perioada de iarnă folosește pentru 
hrănire zonele deschise, întinse: 
terenuri agricole, pajiști și pășuni. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(păduri, 
terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
12323 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, supus 
unei prezențe umane continue, ceea 
ce face ca instalarea cuiburilor în 
vecinătatea acestuia să fie 
improbabilă. Toate lucrările propuse 
în cadrul proiectului se vor desfășura 
pe amplasamentul existent iar cele 
mai apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent,  
precum și a faptului că prin cele mai 
apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus astfel că acest 
parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A099 Falco 
subbuteo 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 3-5 
perechi 
cuibărit
oare. 

Necu
noscu
tă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
de 
cuibărire, 
respectiv 
liziera 
pădurilor 
ce permite 
accesul 
facil către 
habitatele 
de hrănire 
sunt 
situate la 
circa 700 
m față de 
amplasam

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 5 NU Cuibărește în habitate semi-deschise, 
de tipul silvostepelor (zone de stepă 
cu păduri rare sau reduse ca 
suprafață, ori deschise). Este întâlnit 
în zone pajiști/pășuni sau mozaicuri 
agricole tradiționale, cu arbori maturi, 
păduri de mici dimensiuni, zăvoaie. 
Intră adesea și în parcurile mari din 
orașe. 
Cele mai apropiate habitate potențiale 
de cuibărire, respectiv liziera 
pădurilor ce permite accesul facil 
către habitatele de hrănire sunt 
situate la circa 700 m față de 
amplasamentul proiectului. Vizita din 
teren nu a semnalat prezența 
cuiburilor de dimensiuni mari în 
vecinătatea amplasamentului 
proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p
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as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
entul 
proiectului
. Vizita din 
teren nu a 
semnalat 
prezența 
cuiburilor 
de 
dimensiuni 
mari în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
proiectului
. 
 

Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(păduri, 
terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
12323 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, supus 
unei prezențe umane continue, ceea 
ce face ca instalarea cuiburilor în 
vecinătatea acestuia să fie 
improbabilă. Toate lucrările propuse 
în cadrul proiectului se vor desfășura 
pe amplasamentul existent iar cele 
mai apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent,  
precum și a faptului că prin cele mai 
apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus astfel că acest 
parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

A096 Falco 
tinnunculus 

Mărime
a 
populați
ei este 
estimat
ă la 5-
10 
perechi 
cuibărit
oare. 

Necu
noscu
tă  

Cele mai 
apropiate 
habitate 
potențiale 
de 
cuibărire, 
respectiv 
liziera 
pădurilor 
ce permite 
accesul 
facil către 
habitatele 
de hrănire 
sunt 
situate la 
circa 700 
m față de 
amplasam
entul 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Numărul de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
10 

NU Este foarte răspândită, fiind prezentă 
pe întreg teritoriul țării. Cuibărește în 
special în habitate deschise, precum 
pajiști/pășuni sau mozaicuri agricole 
tradiționale, cu arbori maturi, livezi, 
liziere, zăvoaie. Poate cuibări și în 
localități, în parcuri. Pe 
amplasamentul proiectului nu au fost 
semnalate cuiburi ale speciei. Cele 
mai apropiate habitate potențiale de 
cuibărire, respectiv liziera pădurilor ce 
permite accesul facil către habitatele 
de hrănire sunt situate la circa 700 m 
față de amplasamentul proiectului. 
Vizita din teren nu a semnalat 
prezența cuiburilor de dimensiuni 
mari în vecinătatea amplasamentului 
proiectului. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 



 
  

 

 

Specii 
conform S

u
p

ra
fa ta
 

h
ab

i
se

rv
ar

e 
g

lo
b

al
a L oc aț ia
 

sp

Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p
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t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
proiectului
. Vizita din 
teren nu a 
semnalat 
prezența 
cuiburilor 
de 
dimensiuni 
mari în 
vecinătate
a 
amplasam
entului 
proiectului
. 
 

potențial pentru specie din interiorul 
sitului Natura 2000, se poate afirma 
că efectivele speciei în cadrul sitului 
nu vor fi modificate ca urmare a 
implementării proiectului. 

Mărimea 
habitatului 
terestru 
(păduri, 
terenuri 
agricole și 
pajiști) 

ha Cel puțin 
12323 

Lucrările propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent, supus 
unei prezențe umane continue, ceea 
ce face ca instalarea cuiburilor în 
vecinătatea acestuia să fie 
improbabilă. Toate lucrările propuse 
în cadrul proiectului se vor desfășura 
pe amplasamentul existent iar cele 
mai apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus.  
Ca urmare a faptului că lucrările 
propuse se vor desfășura în 
vecinătatea sitului Natura 2000 și pe 
un amplasament deja existent,  
precum și a faptului că prin cele mai 
apropiate habitate agricole sunt 
prezente la distanțe de circa 2,2 km 
Nord față de amplasamentul 
proiectului propus astfel că acest 
parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

 Specii de păsări altele decât cele cuprinse în Anexa 1 dependente de habitate cu apă mică (litorale)  
A230 Merops 
apiaster 

Mărime
a 
populați
ei 
reprodu
cătoare 
este 
estimat
ă la 30-
40 
perechi. 

Necu
noscu
tă  

În raport 
cu 
lucrările 
propuse, 
cel mai 
apropiat 
curs de 
apă este 
reprezenta
t de Valea 
Însurățelul
ui, în zona 
izvoarelor, 
la o 
distanță 
de peste 
600 metri. 
Această 
zonă este 
mărginită 
de un corp 
de pădure. 
 

menținerea 
sau 
îmbunătățir
ea stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  
 

Număr de 
perechi 
reproducătoa
re 

Cel puțin 
40 

NU Este o specie de zone deschise, largi, 
însorite și cu precipitații mai reduse. 
Cuibărește în zone cu soluri nisipoase 
sau argiloase, cu rupturi sau 
alunecări de teren, unde solul este 
expus, relativ vertical, în care își 
poate săpa galerii. De asemenea, 
cuibărește în malurile înalte, lutoase, 
ale râurilor din zonele joase. 
Amplasamentul proiectului este situat 
în zonă forestieră și ju reprezintă 
habitat important pentru aceasta 
specie. 
Având în vedere că amplasamentul 
studiat este înconjurat de habitate 
forestiere care nu sunt de interes 
pentru Merops apiaster, se poate 
afirma că efectivele speciei în cadrul 
sitului nu vor fi modificate ca urmare 
a implementării proiectului 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor 
cu apă mica, 
zonelor 
litorale, 
bancuri de 
nisip și zone 
costiere 

ha 

Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani 

În raport cu lucrările propuse, cel mai 
apropiat curs de apă este reprezentat 
de Valea Însurățelului, în zona 
izvoarelor, la o distanță de peste 600 
metri. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie, se poate 
afirma că efectivele speciei în situl 
Natura 2000 nu vor fi modificate ca 
urmare a implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 



 
  

 

 

Specii 
conform S
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sp

Obiectiv de 
conservare Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

ta
t 

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
Cuantificarea 

impactului 
Semnificatia 
impactului 

Justificare 
impactului p

e 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n Impact 

rezidua
Suprafața de 
vegetație 
lemnoasă 
de-a lungul 
malurilor 

Ha Trebuie 
definit în 
termen de 
2 ani 

În raport cu lucrările propuse, cel mai 
apropiat curs de apă este reprezentat 
de Valea Însurățelului, în zona 
izvoarelor, la o distanță de peste 600 
metri. Această zonă este mărginită de 
un corp de pădure. 
Considerând distanța dintre obiectivul 
analizat și cel mai apropiat habitat 
potențial pentru specie, se poate 
afirma că efectivele speciei în situl 
Natura 2000 nu vor fi modificate ca 
urmare a implementării proiectului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tendințele 
populației 
pentru 
fiecare 
specie 

% Stabilă sau 
în creștere 

În teorie, tendința populației pentru 
specie poate fi modificată doar ca 
urmare a instalării unei presiuni și 
menținerii acesteia pe termen lung. 
În cazul proiectului de față, nu se 
preconizează influențarea mărimii 
populației sau a suprafeței habitatelor 
importante pentru specie. 
Având în vedere că nu se 
preconizează o modificare a mărimii 
populației și nici a habitatelor 
importante pentru specie, se poate 
afirma că nu se va influența tendința 
populației. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 

Tipar de 
distribuție  
 

Tipar spațial 
și temporal, 
intensitatea 
utilizării 
habitatelor 

Fără 
scăderi 
semnificati
ve  altele 
decât cele 
rezultate 
din variații 
naturale 

 În teorie, tiparul de distribuție al 
speciilor poate fi modificat prin 
instalarea și menținerea pe termen 
lung a unor presiuni, spre exemplu, 
modificarea regimului de utilizare al 
terenului. 
Proiectul de față propune lucrări  
realizate pe suprafețe reduse, în 
incinta amplasamentului existent 
situat la distanță mare față de cele 
mai apropiate habitate potențial 
favorabile pentru specie, astfel că 
modificarea tiparului de distribuție la 
nivelul speciei este imposibil. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă 
impact 

Lipsă 
impact 
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Anexa 4.2 - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA 

STARII DE CONSERVARE PE BAZA 
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ANEXA 4.2 - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA STARII DE CONSERVARE PE BAZA OBIECTIVELOR DE CONSERVARE SPECIFICE SITULUI NATURA 2000 ROSCI0135 

PĂDUREA BÂRNOVA - REPEDEA 
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faţă de 
proiect 
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conservare 

specific 
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at
 d
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A

/
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U
) Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
afectare/Justificarea 

posibilelor efecte identificate 

Cuantificarea 
impactului 

estimat 
(UM) 

Semnificatia 
impactului 
potential 

(fara masuri) 

Justificare impactului 

M
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 d
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Impact 
rezidual 

Denumire UM 

 ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea 

40C0* Tufărişuri 
de foioase ponto-

sarmatice 
 

 
Suprafața 
actuală a 
acestor 

habitate este 
necunoscută 
și va fi 

definită într-o 
perioadă de 2 

ani. 

Necunoscută  

Conform 
hărților de 
distribuție 
ale PM, 
habitatul 
este 
localizat față 
de lucrările 
propuse la 
aproximativ 
800 m în 
partea de 
nord-est a 
acestora. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Suprafața 
habitatului ha 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

În urma deplăsării efectuate pe 
amplasamentul unde se va 
implementa proiectul nu a fost 
identificat acest tip de habitat și 
nici în vecinătatea acestuia. Mai 
mult, investițiile proiectului vor fi 
efectuate pe un amplasament deja 
existent, astfel s-a considerat că 
acest parametru nu va fi afectat.  

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Abundența - 
dominanța 
speciilor 
edificatoare/ 
caracteristice 

Procent 
acoperire / 
25 m2 

Cel puțin 35% NU 

În mod teoretic, abundența și 
dominanța speciilor caracteristice 
poate fi influențată prin eliminarea 
acestora din anumite zone sau 
prin favorizarea instalării speciilor 
invazive. Totuși, ca urmare a 
faptului că lucrarile propuse nu 
intersectează acest habitat şi se 
află la distanţă faţă de locaţia de 
semnalare a acesteia, modificarea 
prezenței și abundenței speciilor 
caracteristice este improbabilă. Ca 
urmare, a fost considerat 
improbabil ca acest parametru să 
poată fi influențat de realizarea 
investiției. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Bogăția 
specifică 

Număr de 
specii / 25 
m2 

Cel puțin 5 NU 

Investițiile proiectului nu 
intersectează habitatul și nu sunt 
efectuate în vecinătatea acestuia, 
astfel considerăm că acest 
parametru nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Abundența 
speciilor  inva
zive / 
ruderale / 
nitrofile  

Procent 
acoperire / 
25 m2 

Mai puțin de 
5% NU 

Abundența speciilor 
invazive/ruderale/nitrofile poate 
crește prin instalarea unei noi 
presiuni. Totuşi, pe suprafața 
habitatului nu se preconizează 
desfașurarea niciunei activități, iar 
lucrările sunt propuse pe un 
amplasament deja existent, fără 
conectivitate cu habitatul, iar  
prezența corpului de pădure ce 
înconjoară amplasamentul 
acţionează ca un ecran de filtrare 
împotriva dispersiei aeriene a 
seminţelor de specii invazive, 
astfel s-a considerat că proiectul 
nu reprezintă o sursă de presiune 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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Parametru de evaluare Valoarea 
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d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
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Cuantificarea 
impactului 

e ti at

Semnificatia 
impactului 

ote tial
Justificare impactului 

ta
te

 
p
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t
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 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n

 
im

p
a Impact 

rezidual 
asupra habitatului. Abundența 
speciilor invazive/ruderale/nitrofile  
nu va fi influențată ca urmare a 
implementarii investiției. 

Suprafața 
terenului nud  

Acoperire / 
25m2 Cel puțin  5% NU 

Având în vedere faptul că 
habitatul nu este intersectat de 
proiect, nu se vor produce 
modificări asupra acestui 
parametru. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

62C0*  Stepe 
ponto-sarmatice 

 
Suprafaţa 
acestui 
habitat este 
estimată între 
43 – 45 ha 

Necunoscută  

Conform 
hărților de 
distribuție 
ale PM, 
habitatul 
este 
localizat față 
de lucrările 
propuse la 
aproximativ 
2 km în 
partea de 
nord-est a 
acestora. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Suprafața 
habitatului Ha 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

Nu 

În urma deplăsării efectuate pe 
amplasamentul unde se va 
implementa proiectul nu a fost 
identificat acest tip de habitat și 
nici în vecinătatea acestuia. Mai 
mult, investițiile proiectului vor fi 
efectuate pe un amplasament deja 
existent, astfel s-a considerat că 
acest parametru nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Abundența-
dominanța 
speciilor 
edificatoare / 
caracteristice 

Acoperire/25
mp Cel puțin 35% NU 

Investițiile propuse sunt 
amplasate la o distanță de minim 
2 km față de zona de distribuție a 
habitatului. Prin natura lucrărilor 
nu se va modifica 
abundenţa/dominanța speciilor 
caracteristice. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Abundența 
speciilor 
 invazive / 
ruderale/ 
nitrofile 

Procent 
acoperire/25 
m2 

Mai puțin de 
20% NU 

Abundența speciilor 
invazive/ruderale/nitrofile poate 
crește prin instalarea unei noi 
presiuni. Totuşi, pe suprafața 
habitatului nu se preconizează 
desfașurarea niciunei activități, iar 
lucrările sunt propuse pe un 
amplasament deja existent, fără 
conectivitate cu habitatul, iar  
prezența corpului de pădure ce 
înconjoară amplasamentul 
acţionează ca un ecran de filtrare 
împotriva dispersiei aeriene a 
seminţelor de specii invazive, 
astfel s-a considerat că proiectul 
nu reprezintă o sursă de presiune 
asupra habitatului. Abundența 
speciilor invazive/ruderale/nitrofile  
nu va fi influențată ca urmare a 
implementarii investiției. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
terenului nud 

Procent 
acoperire/25
m2 

Mai puțin de 5-
10% NU 

Având în vedere faptul că 
habitatul nu este intersectat de 
proiect, nu se vor produce 
modificări asupra acestui 
parametru. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

6520 Fânețe 
montane 

 

Suprafaţa 
acestui 
habitat în 
este de 
aproximativ 
58 ha 

Necunoscută  

Conform 
hărților de 
distribuție 
ale PM, 
habitatul 
este 
localizat față 
de lucrările 
propuse la 
aproximativ 
2 km în 
partea de 
sud-est a 
acestora. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Suprafața 
habitatului ha 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

Nu 

În urma deplăsării efectuate pe 
amplasamentul unde se va 
implementa proiectul nu a fost 
identificat acest tip de habitat și 
nici în vecinătatea acestuia. Mai 
mult, investițiile proiectului vor fi 
efectuate pe un amplasament deja 
existent, astfel s-a considerat că 
acest parametru nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Abundența 
speciilor 
invasive/colo
nialiste 

Procent de 
acoperire/25
m2 

Cel mult 5% NU 

Proiectul nu include intervenţii 
care să poată contribui la 
modificarea abundenței speciilor 
invazive/ colonialiste, investițiile 
acestuia fiind situate la distanță 
mare de zona habitatului. De 
asemenea, nu a fost semnalat 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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conservare 
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d
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posibilitatea de 
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Cuantificarea 
impactului 

e ti at

Semnificatia 
impactului 

ote tial
Justificare impactului 

ta
te

 
p
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 a

 
as
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u

ra
 

u
n

 
im

p
a Impact 

rezidual 
vreun mecanism de legătură între 
zona proiectului şi cea a 
habitatului ce poate contribui la 
dispersia speciilor invazive. 

Abundența 
/dominanța 
speciilor 
caracteristice 
 

Procent de 
acoperire/25
m2 

Cel puțin 35% NU 

Lucrările propuse sunt amplasate 
la o distanță de minim 2 km față 
de zona de distribuție a 
habitatului. Prin natura lucrărilor 
nu se va modifica 
abundenţa/dominanța speciilor 
caracteristice. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
terenului nud 

Procent de 
acoperire/25
m2 

Mai puțin de 
5% NU 

Având în vedere faptul că 
habitatul nu este intersectat de 
proiect, nu se vor produce 
modificări asupra acestui 
parametru. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

8310 - Peșteri în 
care accesul 

publicului este 
interzis 

Lungimea 
totală 

cunoscută a 
peșterii Grota 
Mare este de 

159 m. 

Nefavorabilă 

Zona 
favorabilă 
acestui tip 
de habitat 

este 
localizată la 
nord-est de 

zona 
amplasamen

tului 
investițiilor 
la cca. 9,5 

km 

îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Lungime m Cel puțin 159 NU 

Acest tip de habitat nu figurează 
în FS și PM, însă pe baza unor 
studii efectuate pe speciile de 
chiroptere  la nivelul sitului s-a 
identificat prezența acestui tip de 
habitat prin Grota Mare din Locul 
Fosilifer Dealu Repedea. Zona 
favorabilă acestui tip de habitat 
este localizată la nord-est de zona 
amplasamentului investițiilor la 
cca. 9,5 km, astfel s-a considerat, 
dată fiind distanța și natura 
investițiilor proiectului, că acest 
parametru nu va fi afectat.  

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Faună 
cavernicolă 

Prezență / 
Absență Prezență NU 

Distanța mare dintre habitat și 
localizarea investițiilor proiectului 
face imposibilă afectarea faunei 
cavernicole. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Floră 
cavernicolă 
(cu excepția 
vegetației din 
zona intrării) 

Număr 
peșteri cu 

floră 
cavernicolă 

în sit 

0 NU 

Dată fiind distanța mare și natura 
investițiilor proiectului față de 
habitat, considerăm că este 
imposibil ca acest parametru să fie 
afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Vegetația din 
zona intrării 
peșterilor 

Nr. peșteri 
cu vegetația 

intrărilor 
modificată / 

sit 

0 NU 

Distanțele mari dintre habitat și 
amplasamentul investițiilor nu pot 
influiența vegetația din zona 
intrării peșterilor. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Vegetația din 
zona de 
captare / 

infiltrație a 
apelor în 
subteran 
(efectiv, 
terenul 

deasupra 
peșterii și din 

zona de 
captare a 
apelor) 

% din 
acoperirea 
originală 

100% NU 

Având în vedere distanțele 
considerabile dintre obiectivele 
proiectului și zona de distribuție a 
habitatului, investițiile 
proiectulului nu au potenţialul de a 
conduce la afectarea vegetația din 
zona de captare / infiltrație a 
apelor în subteran. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Număr 
peșteri cu 

prezență de 
lilieci 

Număr 
peșteri cu 

prezență de 
lilieci / sit 

Cel puțin 1 NU 

Distanțele mari dintre habitat și 
amplasarea proiectului nu pot 
influența numărul de peșteri cu 
prezență de lilieci 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Prezența 
speciilor de 
lilieci din 

Anexa II din 
Directiva 

Habitate, cu 
prezență în 

perioadele de 
hibernare, 

Nr. specii de 
lilieci Cel puțin 4 NU 

Lucrarile propuse se vor efectua 
pe un amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de specii de 
lilieci prezent în peșterile din sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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Justificare impactului 
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p
a Impact 

rezidual 
naștere 
și/sau 

reproducere 
în peșterile 

din sit 
Prezența 

speciilor de 
lilieci, care 
sunt incluse 

doar în Anexa 
IV din 

Directiva 
Habitate, cu 
prezență în 

perioadele de 
hibernare, 

naștere 
și/sau 

reproducere 
în peșterile 

din sit 

Nr. specii de 
lilieci care 

sunt incluse 
doar în 

Anexa IV din 
Directiva 
Habitate 

Cel puțin 4 NU 

Prin proiect nu sunt efectuate 
lucrări care să conducă la 
modificarea acestui parametru, 
deoarece investițiile sunt efectuate 
la o distanță foarte mare mare 
față de zona de distribuție a 
habitatului, iar obiectivele 
proiectului voi fi realizate pe un 
amplasament deja existent. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Condiții 
microclimatic

e 
(temperatură 
și umiditate 

relativă 
medie, 

curenți de 
aer, curs de 

apă) 

Număr 
peșteri cu 
condiții 

microclimati
ce alterate 

în sit 

0 NU 

Lucrările nu se suprapun cu partea 
exterioară a peşterii şi nu  
împiedică infiltrarea apei pluviale 
în peşteră, care asigură nivelul de 
umiditate. Lucrările constau în 
montarea unui turn radar 
meteorologic, amplasarea 
investiției face imposibilă 
afectarea acestui parametru.  

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

9130 Păduri de 
fag de tip 
Asperulo-
Fagetum 

 

Acest tip de 
habitat 
acoperă o 
suprafață 
între 3400 – 
3500 ha 

Necunoscută  

Habitatul 
9130 Păduri 
de fag de tip 
Asperulo-
Fagetum, ce 
este situat 
în 
vecinătatea 
amplasamen
tului 
proiectului 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Suprafața 
habitatului ha Cel puțin 3500 NU 

Conform hărții de de distribuție a 
habitatului din PM, investițiile 
proiectului se învecinează cu acest 
tip de habitat, fiind prezent în 
exteriorul amplasamentului. Cu 
toate acestea, suprafața 
habitatului nu va fi afectată, 
deoarece lucrările propuse se vor 
efectua pe un amplasament deja 
existent, lipsit de vegetație 
caracteristică habitatului, astfel că 
acest parametru nu va fi afectat. 
Totodată, în urma vizitei din teren, 
pe amplasament nu a fost 
identificat acest tip de habitat. 
 
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Specii 
caracteristice 
lemnoase 

Acoperire % 
/ 1000 mp Cel puțin 70% NU 

Prin proiect nu sunt propuse 
defrișări, astfel s-a considerat că 
acest parametru nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Specii 
caracteristice 
de plante 

Număr 
specii / 1000 
mp 

Cel puțin 3 NU 

Lucrările propuse se vor realiza pe 
un amplasament deja existent, iar 
habitatul nu va fi intersectat, 
astfel s-a considerat că acest 
acest parametru nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
afectată de 
specii 
alohtone/inva
zive 

% / 1000 
mp 

Mai puțin de 
5% NU 

În cazul habitatului 9130 Păduri 
de fag de tip Asperulo-Fagetum, 
ce este situat în vecinătatea 
amplasamentului proiectului în 
teorie există riscul pătrunderii 
speciilor invazive. Realizarea 
lucrărilor pe amplasamentului deja 
existent poate genera un risc 
scăzut de pătrundere a unor specii 
alohtone în suprafața de habitat, 
specii ce în prezent se regăsesc pe 
amplasament. Lucrările de 
refacere a amplasamentului după 
finalizarea investiției vor ține cont 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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și vor utiliza doar specii 
autohtone, minimizând astfel 
impactul asupra habitatului. În 
ceea ce privește transportul către 
și dinspre amplasament a 
utilajelor și materialelor, trebuie 
mentionat că acesta se va realiza 
pe un drum existent, supus deja 
riscului pătrunderii speciilor 
invazive și mărginit de specii 
ruderale, necaracteristice 
habitatului, iar transportul 
utilajelor și materialelor nu va 
contribui la degradarea habitatelor 
prin creșterea suprafeței afectate 
de specii invazive și alohtone. 
Investițiile proiectului sunt 
propuse pe un amplasament deja 
existent, lipsit de vegetație 
caracteristică habitatului. 
Investiția nu prevede defrișări 
astfel că s-a considerat că acest 
parametru nu va fi afectat. 

Volum lemn 
mort m3/ha Cel puțin 20 NU 

Lucrările propuse sunt efectuate 
pe un amplasament deja existent 
şi nu conduc la afectarea 
volumului de lemn mort. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

91Y0 Păduri 
dacice de stejar 

cu carpen 
 

Acest tip de 
habitat 
acoperă o 
suprafață 
între 8100 – 
8200 ha 

Necunoscută 

Conform 
hărților de 
distribuție 
ale PM, 
habitatul 
este 
localizat față 
de lucrările 
propuse la 
aproximativ 
400 m în 
partea de 
sud-vest a 
acestora. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Suprafață 
habitat în 
stare de 
conservare 
favorabilă 

ha Cel puțin 8200 NU 

În urma deplăsării efectuate pe 
amplasamentul unde se va 
implementa proiectul nu a fost 
identificat acest tip de habitat. 
Conform hărților de distribuție ale 
PM, habitatul este localizat față de 
lucrările propuse la aproximativ 
400 m în partea de sud-vest a 
acestora. Mai mult, investițiile 
proiectului vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Specii 
caracteristice 
lemnoase 

Acoperire % 
/ 1000 m2 Cel puțin 70 NU 

Prin proiect nu sunt propuse 
defrișări, astfel s-a considerat că 
acest parametru nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Specii 
caracteristice 
de plante 

Nr. de specii 
/1000 mp Cel puțin 3 NU 

În cazul habitatului 9130 Păduri 
de fag de tip Asperulo-Fagetum, 
ce este situat în vecinătatea 
amplasamentului proiectului în 
teorie există riscul pătrunderii 
speciilor invazive. Realizarea 
lucrărilor pe amplasamentului deja 
existent poate genera un risc 
scăzut de pătrundere a unor specii 
alohtone în suprafața de habitat, 
specii ce în prezent se regăsesc pe 
amplasament. Lucrările de 
refacere a amplasamentului după 
finalizarea investiției vor ține cont 
și vor utiliza doar specii 
autohtone, minimizând astfel 
impactul asupra habitatului. În 
ceea ce privește transportul către 
și dinspre amplasament a 
utilajelor și materialelor, trebuie 
mentionat că acesta se va realiza 
pe un drum existent, supus deja 
riscului pătrunderii speciilor 
invazive și mărginit de specii 
ruderale, necaracteristice 
habitatului, iar transportul 
utilajelor și materialelor nu va 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 
contribui la degradarea habitatelor 
prin creșterea suprafeței afectate 
de specii invazive și alohtone. 

Specii 
alohtone / 
invazive de 
plante 
lemnoase 

Acoperire % 
/ 1000 mp Mai puțin de 5 NU 

Lucrările propuse sunt efectuate 
pe un amplasament deja existent 
şi nu conduc la afectarea 
volumului de lemn mort. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort m3/ha 

Cel puțin 20 
Valoarea 
actuală ar 
trebui evaluată 
în termen de 
3-5 ani, și 
stabilită 
valoarea țintă 
conform 
evaluării 

NU 

Lucrările propuse sunt situate la 
distanţa de cca. 400 față de 
habitat şi nu conduc la afectarea 
volumului de lemn mort. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1902 
Cypripedium 

calceolus 
(Papucul 
Doamnei) 

 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
100 – 500  de 
indivizi cu o 
suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
0,3 – 1 ha 

Necunoscută 

Distribuția 
speciei 
conform PM 
este 
localizată în 
partea de 
nord-est 
față de 
lucrările 
propuse la o 
distanță de 
cca. 5 km. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi Cel puțin 500 NU 

În urma deplasării în teren pe 
amplasamentul existent unde se 
vor efectua investițiile specia nu a 
fost identificată, de asemenea nici 
în vecinătate. Considerăm că este 
improbabil ca acest parametru să 
fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului 
speciei 

ha 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Dată fiind distanța și localizarea 
amplasamentului unde vor fi 
efectuate lucrările este improbabil 
ca suprafața habitatului specie să 
fie afectată. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Distribuția 
speciei 

Număr 
locații 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 
Proiectul nu generează efecte ce 
pot provoca schimbări în 
distribuţia speciei la nivelul sitului. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Bogăția 
specifică a 
stratului 
ierbos al 
habitatelor 

Număr 
specii / 25 
m2 

Cel puțin 15 NU 

Investițiile proiectului nu 
intersectează habitatul favorabil 
speciei și nu sunt efectuate în 
vecinătatea acestuia, astfel 
considerăm că acest parametru nu 
va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Structura 
verticală și 
orizontală a 
vegetației 

 Procent 
acoperire a 
vegetației 
arboricole / 
25 m2 

Între 30-70% NU 

Prin implementarea proiectului nu 
se vor înlătura arbori, dealtfel nu 
vor fi intersectate corpuri de 
pădure, lucrările vor fi efectuate 
pe un amplasament deja existent.  
Astfel că, acest parametru nu 
poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Specii 
indicatoare 
de perturbări 
- invazive / 
ruderale / 
nitrofile 

 Prezență / 
absență Absență NU 

Lucrările propuse sunt efectuate la 
o distanță foarte mare față de 
zona de distribuție a specie, astfel 
considerăm că este improbabil ca 
acest parametru să fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

4045 Coenagrion 
ornatum 

(Țărăncuță) 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

Specia nu a 
fost 
semnalată în 
zona 
proiectului. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Mărime 
populație 

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. De asemenea, 
intervenţiile propuse prin proiect 
nu se învecinează cu zone de 
habitat favorabil pentru specie, 
respectiv pâraie superficiale 
neumbrite, ce au o curgere lentă. 
Preponderent specia poate fi 
identificată de-a lungul șanțurilor 
din zonele agricole unde sunt 
efectuate lucrări de tundere a 
malurilor și curățări ale fundurilor 
acestora. Evită malurile dens 
acoperite. Astfel, este improbabilă 
apariţa de victime accidentale ale 
acestei specii ca urmare a 
desfăşurării traficului de şantier. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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Densitatea 
populației 

Număr 
indivizi/Lung
ime transect 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările nu vor conduce la 
afectarea efectivelor populaţionale 
sau a suprafeţei de habitat a 
speciei, neafectând astfel 
densitatea populaţiei. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Mărime 
habitat ha 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările propuse nu conduc la 
afectarea acestui parametru, 
deoarece în zona amplasamentului 
cât și în vecinătatea acestuia nu s-
a identificat habitat favorabil 
speciei, mai mult, amplasamentul 
unde vor fi efectuate lucrările este 
caracterisitic habitatelor 
forestiere. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Vegetație 
ierboasă pe 
malurile 
corpurilor de 
apă 

Km 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Proiectul nu propune intervenţii 
care să conducă la modificarea 
vegetație ierboasă pe malurile 
corpurilor de apă. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Calitatea apei 
pe baza 
indicatorilor 
fizico-chimici 
(regimul de 
oxigen, 
nutrienți, 
salinitate, 
metale, 
micro-
poluanți 
organici și 
inorganici) 

Clasa de 
calitate a 
apei 
 

Cel puțin clasa 
de calitate II 
pentru toți 
parametrii 

NU 

Prin natura lucrarilor nu se poate 
aduce o deteriorare a calitatii 
apelor de suprafata din punct de 
vedere al indicatorilor fizico-
chimici deoarece acestea sunt 
propuse in mediu terestru, pe un 
amplasament deja existent. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Calitatea apei 
pe baza 
indicatorilor 
ecologici 
(macronevert
ebrate, 
fitobentos, 
fitoplancton) 

Clasa de 
calitate a 
apei 

Cel puțin clasa 
de calitate II 
pentru toți 
parametrii 

NU 

Prin natura lucrarilor nu se poate 
aduce o deteriorare a calitatii 
apelor de suprafata din punct de 
vedere al indicatorilor ecologici 
deoarece acestea sunt propuse in 
mediu terestru, pe un 
amplasament deja existent. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

6199* Euplagia 
quadripunctaria 
(sinonim 
Callimorpha 
quadripunctaria) 
 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
1000 - 5000  
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
1000 - 1200 
ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată în 
partea de 
nord-est 
față de 
lucrările 
propuse la o 
distanță de 
cca. 800 m. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 
 

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Distribuția speciei conform hărții 
din PM este localizată în partea de 
nord-est față de lucrările propuse 
la o distanță de cca. 800 m. În 
urma deplasării în teren pe 
amplasamentul existent unde se 
vor efectua investițiile specia nu a 
fost identificată, de asemenea nici 
în vecinătate. Considerăm că este 
improbabil ca acest parametru să 
fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Densitate 
populație 

număr  
indivizi / m2 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările nu vor conduce la 
afectarea efectivelor populaţionale 
sau a suprafeţei de habitat a 
speciei, neafectând astfel 
densitatea populaţiei. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului  ha Cel puțin 1100 NU 

Investițiile proiectului vor fi 
efectuate pe un amplasament deja 
existent, absența speciei atât în 
interiorul amplasamentului cât și 
în vecinătatea acestuia, dar și 
lipsa condițiilor habitatului 
favorabil speciei, respectiv cursuri 
de apă sau locuri umede din 
diferite tipuri de pădure, astfel se 
poate afirma că nu există impact 
asupra suprafeței habitatului 
speciei. Mai mult prin proiect nu 
sunt propuse lucrări de 
amenajare/captări hidrologice, 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 
lucrări de drenare ce pot diminua 
sau pune în pericol zonele umede. 

Lungimea 
vegetației 
riverane 
naturale de 
cel puțin 3 m 
în stațiunile 
cunoscute cu 
plantele 
gazde ale 
speciei  

km 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 
 
 

NU 

Lucrările propuse nu intersectează 
habitatul favorabil speciei, mai 
mult, dată fiind distanța față de 
zona de distribuție a speciei și 
amplasamentul investițiilor se 
poate afirma că acest parametru 
nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Prezența 
plantei hrană 

Prezență / 
absență Cel puțin 3 NU 

Obiectivele proiectului nu conduc 
la modificări ale prezenței plantei 
hrană. Lucrările vor fi efectuate pe 
un amplasament deja existent, iar 
în timpul deplasării din teren nu a 
fost identificată prezența acesteia, 
astfel s-a considerat că acest 
parametru nu va fi afectat.  

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1060 Lycaena 
dispar 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
1000 - 5000  
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
10 – 100 ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată în 
partea de 
sud-est față 
de lucrările 
propuse la o 
distanță de 
cca. 2 km. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației  

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

În urma deplasării în teren pe 
amplasamentul existent unde se 
vor efectua investițiile specia nu a 
fost identificată, de asemenea nici 
în vecinătate. Considerăm că este 
improbabil ca acest parametru să 
fie afectat. 

     

Suprafața 
habitatului 
speciei  

Ha Cel puțin 20 
ha NU 

Dată fiind distanța față de zona de 
distribuție a speciei cât si a 
faptului că în zona 
amplasamentului, dar și în 
vecinătate nu sunt întrunite 
condițiile specifice de habitat ale 
speciei (pajişti umede, inundabile, 
zone mlăştinoase şi margini 
înmlăştinite de ape stătătoare sau 
lin curgătoare.) s-a considerat că 
acest parametru nu poate fi 
afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Inălțimea 
vegetației cu 
Rumex spp. 
in mai-august 

cm Cel puțin 40 NU 

În urma investigațiilor din teren în 
zona amplasamentului nu a fost 
observată vegetație de pajiști cu 
Rumex spp., astfel s-a considerat 
că acest parametru nu va fi 
afectat de investițiile propuse. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Acoperirea cu 
arbuști și 
arbori 

% / ha Mai puțin de 
20% NU 

Prin proiect nu sunt propuse 
defrișări de arbori și arbuști, mai 
mult, lucrările nu intersectează 
zona de distribuție a speciei, astfel 
se poate afirma că acest 
parametru nu poate fi influențat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

6169 Euphydrias 
maturna 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
1000 - 5000 
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
800 – 1200 
ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
sud față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 2 
km. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

În urma deplasării în teren pe 
amplasamentul existent unde se 
vor efectua investițiile, specia nu a 
fost identificată, de asemenea nici 
în vecinătate. Considerăm că este 
improbabil ca acest parametru să 
fie afectat. 
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului 
speciei 

ha Cel puțin 1000 NU 

Lucrarile nu intersectează 
habitatele potențiale pentru 
specie, acestea sunt efectuate pe 
un amplasament deja existent. 
Lucrările nu vor afecta suprafaţa 
habitatului speciei din interiorul 
sitului Natura 2000, nefiind 
amplasate în aceste zone. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 

Compoziția 
arboretului cu 
frasin 
(Fraxinus sp.) 

Structura pe 
clase de 
vârstă  

Plurienă NU 

La nivelul sitului Natura 2000, 
lucrările propuse nu presupun 
înlăturarea arborilor, indiferent de 
specie. În acest sens, compoziţia 
arboretului cu frasin nu se va 
modifica. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Gortyna borelii 

 În catalogul colecției de lepidoptere "Alexei Alexinschi" apare menționat un exemplar mascul capturat la cabana Bârnova pe 16.IV.196
Verificările întreprinse au demonstrat că semnalarea este rezultatul unei erori de determinare - posibil și de etichetare a materialului, exemplar
în cauză fiind de fapt o femelă de Gortyna moesiaca Herrich-Schăffer, 1849. Ținând cont de această semnalare eronată și de faptul că în pădur
Bârnova nu am identificat habitatele specifice și nici planta gazdă pe care se pot dezvolta larvele, considerăm că Gortyna borelii lunata - Freye
1839 - este incertă pe teritoriul ariei protejate investigate. 
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1083 Lucanus 
cervus (Rădașcă) 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
50000 - 
100000 de 
indivizi cu o 
suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
6000 - 7000 
ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
nord-est 
față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 600 
m. 

menţinerea 
stării de 
conservare 
favorabilă 

Mărimea 
populației 
 

Indivizi 
Trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

Da 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Totuși, 
intervenţiile propuse prin proiect 
se învecinează cu zone de habitat 
favorabil pentru specie. Este 
posibilă pătrunderea accidentală a 
unor indivizi în zona de lucru. 

Câțiva indivizi Nesemnificativ Ca urmare a posibilității 
pătrunderii accidentale și 
temporare a unor indivizi pe 
amplasamentul proiectului, 
există riscul redus de 
mortalitate pentru aceștia ca 
urmare a desfăşurării 
activităților de şantier.  
Specia  are o perioada redusa 
de zbor  (cu un varf de 
activitate legat de imperechere 
de la sfarsitul lunii mai pana la 
sfarsitul lunii iunie) si activitate 
crepusculara, preponderent 
nocturna.  

Capturarea 
și relocarea 
în afara 
perimterului 
a indivizilor 
pătrunși 
accidental pe 
amplasamen
tul 
proiectului. 

Lipsă 
impact 

Densitate 
populație 

număr 
indivizi / m2 

Trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările propuse nu intersectează 
habitatele preferate de specie, 
implicit nu poate influenţa 
densitatea populaţiei speciei. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului 
speciei 

ha Cel puțin 6000 NU 

Nu există modificări care sa 
conduca la pierderi din suprafata 
habitatului, lucrarile sunt 
efectuate pe un amplasament deja 
existent. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Număr de 
iescari în 
păduri  de 
amestec și de 
foioase 

Număr/ha Cel puțin 3 NU 

Lucrările propuse nu afectează 
numărul de iescari din cadrul 
pădurilor din habitatul favorabil 
pentru specie, deoarece proiectul 
nu prevede lucrări în cadrul 
habitatului favorabil speciei. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Lemn mort 
(arbori 
doborâți la 
sol)   

Număr/ha Cel puțin 3 NU 

Proiectul nu propune investiţii care 
să aibă potenţialul de a modifica 
numărul arborilor doborați în 
contact cu solul. Astfel, poate fi 
considerat că proiectul nu va 
modifica acest parametru. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Insule de 
îmbătrânire  Număr/ha Cel puțin 5 NU 

Prin lucrările propuse în cadrul 
investiției nu se intenţionează 
afectarea arborilor bătrâni 
prezenți în cadrul habitatelor 
speciei, sau în orice alte habitate. 
Relevante pentru specie sunt 
exemplarele bătrâne ale stejarilor 
din cadrul pădurilor de foioase. 
Lucrările propuse nu intersectează 
astfel de habitate. Arborii maturi 
prezenți în pădurile din 
vecinătatea amplasamentului 
proiectului nu vor fi afectați de 
implementarea proiectului. 
Proiectul nu va conduce la 
modificarea parametrului ca 
urmare a implementării investiției. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori 
veterani, în 
afara 
pădurilor, în 
arealul 

Număr total 
de arbori 
veterani 

trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările propuse sunt limitate la 
zona amplasamentului deja 
existent. În urma vizitelor în teren 
s-a constatat lipsa arborilor din 
zona lucrărilor. Proiectul nu va 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 
potențial de 
distribuție a 
speciei 
Lucanus 
cervus  

implica modificarea numărului 
total de arbori veterani din 
interiorul sitului Natura 2000. 

1087* Rosalia 
alpina (Croitorul 
fagului) 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
1000 - 5000 
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
4000 - 6000 
ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
nord-est 
față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 500 
m. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 
 

Indivizi 
Trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

Da 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Totuși, 
intervenţiile propuse prin proiect 
se învecinează cu zone de habitat 
favorabil pentru specie. Este 
posibilă pătrunderea accidentală a 
unor indivizi în zona de lucru. 

Câțiva indivizi Nesemnificativ Ca urmare a posibilității 
pătrunderii accidentale și 
temporare a unor indivizi pe 
amplasamentul proiectului, 
există riscul redus de 
mortalitate pentru aceștia ca 
urmare a desfăşurării 
activităților de şantier. 

Capturarea 
și relocarea 
în afara 
perimterului 
a indivizilor 
pătrunși 
accidental pe 
amplasamen
tul 
proiectului. 

Lipsă 
impact 

Densitate 
populație 

număr 
indivizi / m2 

Trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

Nu 

Lucrările propuse nu intersectează 
habitatele preferate de specie, 
implicit nu poate influenţa 
densitatea populaţiei speciei. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului 
speciei 

ha Min. 5000 NU 

Nu există modificări care sa 
conduca la pierderi din suprafata 
habitatului, lucrarile sunt 
efectuate pe un amplasament deja 
existent. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Număr de 
iescari în 
păduri  de 
amestec și de 
foioase 

Număr/ha Cel puțin 3 NU 

Lucrările propuse nu afectează 
numărul de iescari din cadrul 
pădurilor din habitatul favorabil 
pentru specie, deoarece proiectul 
nu prevede lucrări în cadrul 
habitatului favorabil speciei. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Lemn mort 
(arbori 
doborâți la 
sol)   

Număr/ha Cel puțin 3 NU 

Lucrările propuse nu afectează 
arborii doborâţi la sol din cadrul 
pădurilor ce reprezintă habitat 
favorabil pentru specie, deoarece 
lucrările nu vor fi executate în 
aceste habitate sau în imediata 
vecinătate. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Insule de 
îmbătrânire  Număr/ha Cel puțin 5 NU 

Prin lucrările propuse în cadrul 
investiției nu este vizată îlăturarea 
arborilor bătrâni prezenți în cadrul 
habitatelor speciei, sau în orice 
alte habitate ca urmare a faptului 
că acestea sunt propuse pe un 
amplasament existent, lipsit de 
vegetație lemnoasă caracteristică 
pădurilor de foioase. Relevante 
pentru specie sunt exemplarele 
bătrâne ale fagilor din cadrul 
pădurilor de foioase. Lucrările 
propuse nu intersectează astfel de 
habitate. Proiectul nu va conduce 
la modificarea parametrului ca 
urmare a implementării investiției. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori 
veterani, în 
afara 
pădurilor, în 
arealul 
potențial de 
distribuție a 
speciei 
Rosalia alpina 

Număr total 
de arbori 
veterani 

trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările propuse sunt limitate la 
zona amplasamentului deja 
existent. În urma vizitelor în teren 
s-a constatat că pe 
amplasamentul proiectului nu sunt 
prezente exemplare de arbori 
caracterisitici pădurilor de foioase. 
În acest sens, nu este necesară 
înlăturarea arborilor importanți 
pentru specie iar proiectul nu va 
implica modificarea numărului 
total de arbori veterani din 
interiorul sitului Natura 2000. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

6908 Morimus 
funereus (Croitor 
cenușiu) 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 
 

Indivizi 
Trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

Da 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Totuși, 
intervenţiile propuse prin proiect 
se învecinează cu zone de habitat 

Câțiva indivizi Nesemnificativ Ca urmare a posibilității 
pătrunderii accidentale și 
temporare a unor indivizi pe 
amplasamentul proiectului, 

Capturarea 
și relocarea 
în afara 
perimterului 

Lipsă 
impact 
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rezidual 
500 -  1000  
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
5000  - 7000 
ha 

este 
localizată la 
nord-est 
față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 1000 
m. 

favorabil pentru specie. Este 
posibilă pătrunderea accidentală a 
unor indivizi în zona de lucru. 
Pentru evitarea acestui risc se 
propune un set de măsuri. 

există riscul redus de 
mortalitate pentru aceștia ca 
urmare a desfăşurării 
activităților de şantier. 
Specia nu poate zbura si are o 
capacitate de dispersie  intre 
20-400 m de habitat. 

a indivizilor 
pătrunși 
accidental pe 
amplasamen
tul 
proiectului. 

Densitate 
populație 

număr 
indivizi / m2 

Trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările propuse nu intersectează 
habitatele preferate de specie, 
implicit nu poate influenţa 
densitatea populaţiei speciei. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului 
speciei 

ha Cel puțin 6000 NU 

Prin proiect nu sunt propuse  
modificări care sa conducă la 
pierderi din suprafata habitatului, 
lucrarile sunt efectuate pe un 
amplasament deja existent. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Număr de 
iescari în 
păduri  de 
amestec și de 
foioase 

Număr/ha Cel puțin 3 NU 

Lucrările propuse nu afectează 
numărul de iescari din cadrul 
pădurilor din habitatul favorabil 
pentru specie, deoarece proiectul 
nu prevede lucrări în cadrul 
habitatului favorabil speciei. 

     

Lemn mort 
(arbori 
doborâți la 
sol)   

Număr/ha Cel puțin 3 NU 

Lucrările propuse nu afectează 
arborii doborâţi la sol din cadrul 
pădurilor ce reprezintă habitat 
favorabil pentru specie, deoarece 
lucrările nu vor fi executate în 
aceste habitate sau în imediata 
vecinătate. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Insule de 
îmbătrânire  Număr/ha Cel puțin 5 NU 

Prin lucrările propuse în cadrul 
investiției nu se intenţionează 
afectarea arborilor bătrâni 
prezenți în cadrul habitatelor 
speciei, sau în orice alte habitate. 
Relevante pentru specie sunt 
exemplarele bătrâne de quercinee 
din cadrul pădurilor de foioase. 
Lucrările propuse nu intersectează 
astfel de habitate. Proiectul nu va 
conduce la modificarea 
parametrului ca urmare a 
implementării investiției. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori 
veterani, în 
afara 
pădurilor, în 
arealul 
potențial de 
distribuție a 
speciei 
Morimus 
funereus 

Număr total 
de arbori 
veterani 

trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările propuse sunt limitate la 
zona amplasamentului deja 
existent. În urma vizitelor în teren 
s-a constatat lipsa arborilor din 
zona lucrărilor. Proiectul nu va 
implica modificarea numărului 
total de arbori veterani din 
interiorul sitului Natura 2000. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1086 Cucujus 
cinnaberinus 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
1000 - 5000  
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
1000 – 2000 
ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
sud-est față 
de lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 7 
km. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. De asemenea, 
intervenţiile propuse prin proiect 
nu se învecinează cu zone de 
habitat favorabil pentru specie. 
Este improbabilă apariţa de 
victime accidentale ale acestei 
specii ca urmare a desfăşurării 
traficului de şantier. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului ha Cel puțin 1500 NU 

Prin proiect nu sunt propuse  
modificări care sa conducă la 
pierderi din suprafata habitatului, 
lucrarile sunt efectuate pe un 
amplasament deja existent și la 
distanță mare de zona de 
distribuție a speciei. Astfel s-a 
considerat că este improbabil ca 
acest parametru să  fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 

Arbori bătrâni 
în trupurile 
de pădure 

Număr 
arbori / ha Cel puțin 5 NU 

În cadrul proiectului nu se propun 
defrisari de arbori sau mutarea 
masei lemnoase din interiorul 
sitului, astfel acest parametru nu 
va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Volumul de 
lemn mort în 
habitatele 
speciei 

m3 / ha Cel puțin 20 NU 

Având în vedere că lucrările 
propuse nu intersectează zona de 
distribuție a habitatului, 
elementele proiectulului nu au 
potenţialul de a conduce la 
afectarea volumului de lemn mort. 
Mai mult, investițiile proiectului 
vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1088 Cerambyx 
cerdo (Croitorul 
mare al 
stejarului) 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
500 - 1000 
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
3000 – 4000 
ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
nord-est 
față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 1000 
m. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Totuși, 
intervenţiile propuse prin proiect 
se învecinează cu zone de habitat 
favorabil pentru specie. Este 
posibilă pătrunderea accidentală a 
unor indivizi în zona de lucru. 

Câțiva indivizi Nesemnificativ Ca urmare a posibilității 
pătrunderii accidentale și 
temporare a unor indivizi pe 
amplasamentul proiectului, 
există riscul redus de 
mortalitate pentru aceștia ca 
urmare a desfăşurării 
activităților de şantier. 

Capturarea 
și relocarea 
în afara 
perimterului 
a indivizilor 
pătrunși 
accidental pe 
amplasamen
tul 
proiectului. 

Lipsă 
impact 

Densitate 
populație 

Număr 
indivizi / m2 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Considerând faptul că este 
improbabil ca proiectul să conducă 
la mortalitatea indivizilor speciei, 
proiectul nu va conduce la 
modificarea numărului de indivizi / 
m2 din sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului 
speciei 

ha Cel puțin 6000 NU 

Prin proiect nu sunt propuse  
modificări care sa conducă la 
pierderi din suprafata habitatului, 
lucrarile sunt efectuate pe un 
amplasament deja existent și la 
distanță mare de zona de 
distribuție a speciei. Astfel s-a 
considerat că este improbabil ca 
acest parametru să  fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Lemn mort la 
sol și pe 
picior 

Volum (m3) 
/ ha Cel puțin 20 NU 

Investițiile propuse în cadrul 
proiectului nu intersectează 
corpuri de pădure bătrână în care 
sa fie prezentă o cantitate ridicată 
de lemn mort. De asemenea, 
lucrările propuse nu presupun 
înlaturarea lemnului mort, acestea 
fiind efectuate pe un amplasament 
deja existent, astfel s-a considerat 
că acest parametru nu va fi 
afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori de 
biodiversitate Număr/ha Cel puțin 5 NU 

Lucrările propuse nu afectează 
arborii de biodiversitate din cadrul 
pădurilor ce reprezintă habitat 
favorabil pentru specie, deoarece 
lucrările nu vor fi executate în 
aceste habitate sau în imediata 
vecinătate. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori 
veterani, în 
afara 
pădurilor, în 
arealul 
potențial de 
distribuție a 
speciei 
 

Număr total 
de arbori 
veterani 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Lucrările propuse sunt limitate la 
zona amplasamentului deja 
existent. În urma vizitelor în teren 
s-a constatat lipsa arborilor din 
zona lucrărilor. Proiectul nu va 
implica modificarea numărului 
total de arbori veterani din 
interiorul sitului Natura 2000. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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4026 Rhysodes 
sulcatus 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
5000 - 10000 
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
2000 – 3000 
ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
sud-est față 
de lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 6 
km. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. De asemenea, 
intervenţiile propuse prin proiect 
nu se învecinează cu zone de 
habitat favorabil pentru specie. 
Este improbabilă apariţa de 
victime accidentale ale acestei 
specii ca urmare a desfăşurării 
traficului de şantier. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului 
speciei 

ha Cel puțin  
2500 NU 

Specie tipică pădurilor de foioase 
virgine (sensu stricto). Prin proiect 
nu sunt propuse  modificări care 
sa conducă la pierderi din 
suprafața habitatului, lucrarile 
sunt efectuate pe un amplasament 
deja existent și la distanță mare 
de zona de distribuție a speciei. 
Astfel s-a considerat că este 
improbabil ca acest parametru să  
fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Lemn mort la 
sol și pe 
picior 

Volum (m3) 
/ ha Cel puțin 20 NU 

Investițiile propuse în cadrul 
proiectului nu intersectează 
corpuri de pădure bătrână în care 
sa fie prezentă o cantitate ridicată 
de lemn mort. De asemenea, 
lucrările propuse nu presupun 
înlaturarea lemnului mort, acestea 
fiind efectuate pe un amplasament 
deja existent, astfel s-a considerat 
că acest parametru nu va fi 
afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori de 
biodiversitate Număr/ha Cel puțin 5 NU 

Lucrările propuse nu afectează 
arborii de biodiversitate din cadrul 
pădurilor ce reprezintă habitat 
favorabil pentru specie, deoarece 
lucrările nu vor fi executate în 
aceste habitate sau în imediata 
vecinătate. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

4011 
Bolbelasmus 
unicornis 
(Cărăbuș cu 
corn) 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
100 - 500  de 
indivizi cu o 
suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
1000 – 1200 
ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
sud-est față 
de lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 4 
km. 

menţinerea 
stării de 
conservare 
favorabilă 

Mărimea 
populației indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. De asemenea, 
intervenţiile propuse prin proiect 
nu se învecinează cu zone de 
habitat favorabil pentru specie. 
Este improbabilă apariţa de 
victime accidentale ale acestei 
specii ca urmare a desfăşurării 
traficului de şantier. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatului 
speciei 
 

ha Cel puțin 1100 NU 

Prin proiect nu sunt propuse  
modificări care sa conducă la 
pierderi din suprafata habitatului, 
lucrarile sunt efectuate pe un 
amplasament deja existent și la 
distanță mare de zona de 
distribuție a speciei. Astfel s-a 
considerat că este improbabil ca 
acest parametru să  fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Distribuția 
speciei 

Număr 
locații Cel puțin 10 NU 

Lucrarile se vor realiza pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de locații în care 
este prezentă specia în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

4014 Carabus 
variolosus 
(Carab amfibiu) 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
1000 - 5000 
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
sud-est față 
de lucrările 
propuse, la 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. De asemenea, 
intervenţiile propuse prin proiect 
nu se învecinează cu zone de 
habitat favorabil pentru specie. 
Este improbabilă apariţa de 
victime accidentale ale acestei 
specii ca urmare a desfăşurării 
traficului de şantier. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 
1000 – 1200 
ha 

o distanță 
de cca. 2 
km. 

Suprafața 
habitatului 
speciei 

ha Cel puțin 1500 NU 

Prin proiect nu sunt propuse  
modificări care sa conducă la 
pierderi din suprafata habitatului, 
lucrarile sunt efectuate pe un 
amplasament deja existent și la 
distanță mare de zona de 
distribuție a speciei. Astfel s-a 
considerat că este improbabil ca 
acest parametru să  fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Vegetație 
ripariană 
arborescentă 
de cel puțin 5 
m lățime pe 
ambele 
maluri ale 
cursurilor de 
apă 

Lungime (m)  

Trebuie 
definită în 
termen de 1 
an 

NU 

Lucrările propuse nu afectează 
vegetația ripariană arborescentă 
de cel puțin 5 m lățime pe ambele 
maluri ale cursurilor de apă, 
nefiind intersectate cursuri de apă 
cu vegetaţie ripariană. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1188 Bombina 
bombina (buhai 
de baltă cu burtă 
roşie) 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
100 - 500 de 
indivizi cu o 
suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 1 
-  10 ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
sud față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 2,5 
km. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației Indivizi 

Trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. De asemenea, 
intervenţiile propuse prin proiect 
nu se învecinează cu zone de 
habitat favorabil pentru specie. 
Este improbabilă apariţa de 
victime accidentale ale acestei 
specii ca urmare a desfăşurării 
traficului de şantier.  
 
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitat Ha Cel puțin 10 NU 

Prin proiect nu sunt propuse  
modificări care sa conducă la 
pierderi din suprafata habitatului, 
lucrarile sunt efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că este improbabil 
ca acest parametru să  fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Densitatea 
habitatului de 
reproducție 
 
(O unitate 
are cel puțin 
10 m2 corp 
de apă 
adâncă 
(adâncime de 
aproximativ 
40 cm) cu 
max. 40% 
umbră 
(coronament 
arbore) 

Habitate de 
reproducere
/km2 

Cel puțin 2 NU 

Lucrarile se vor realiza pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de habitate de 
reproducere din sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Acoperirea 
habitatelor 
terestre 
naturale 
(pajiști, 
arbuști și 
păduri) în 
jurul 
habitatelor 
acvatice (de 
reproducere) 
într-o bandă 
de 0,5 km 
lungime și 
100 m lățime 
paralelă cu 
structurile 
dispersare 

% din 
acoperirea 
terenului 

Cel puțin 75 NU 

Proiectul nu va afecta habitatele 
terestre naturale, deoarece nu 
intersectează habitatul favorabil al 
speciei. Lucrările vor fi realizate pe 
un amplasament deja existent. 
Prin proiect nu se construiesc 
drumuri de acces noi. 
 
Transportul materialelor se va 
realiza pe drum forestier existent  
care nu intersecteaza habitatele 
favorabile ale speciei  si nu se afla 
in vecinatatea acestora. 
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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liniare 
(drumuri de 
câmp și 
forestiere 
nepavate) 
 

1193 Bombina 
variegata (Buhai 
de baltă cu burtă 
galbenă) 

Populația 
acestei specii 
este de 
aproximativ 
5000 - 10000 
de indivizi cu 
o suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
5000 -  
10000 ha 

Favorabilă 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
vest față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 600 
m. 

menţinerea 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației Indivizi 

Trebuie definit 
în termen de 2 
ani 

Da 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Totuși, 
intervenţiile propuse prin proiect 
se învecinează cu zone de habitat 
favorabil pentru specie. Este 
posibilă patrunderea accidentală și 
temporara a unor indivizi pe 
amplasamentul proiectului.  
Transportul materialelor se va 
realiza pe drum forestier existent, 
pietruit care nu reprezintă habitat 
natural important pentru specie. 

Câțiva indivizi Nesemnificativ Ca urmare a posibilității 
pătrunderii accidentale și 
temporare a unor indivizi pe 
amplasamentul proiectului, 
există riscul redus de 
mortalitate pentru aceștia ca 
urmare a desfăşurării 
activităților de şantier. 
În prezent, apele pluviale din 
vecinătatea clădirii de birouri 
este colectată printr-o rigolă în 
care poate stagna apa și care ar 
putea adăposti pe perioadă 
scurtă 5-10 indivizi ai. 

Capturarea 
și relocarea 
în afara 
perimterului 
a indivizilor 
pătrunși 
accidental pe 
amplasamen
tul 
proiectului. 

Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitat Ha Cel puțin 7500 NU 

Prin proiect nu sunt propuse  
modificări care sa conducă la 
pierderi din suprafata habitatului, 
lucrarile sunt efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că este improbabil 
ca acest parametru să  fie afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Densitatea 
habitatului de 
reproducție 
 
O unitate are 
cel puțin 10 
m2 corp de 
apă adâncă 
(adâncime de 
aproximativ 
40 cm) cu 
max. 40% 
umbră 
(coronament 
arbore) 

Habitate de 
reproducere
/km2 

Cel puțin 2 NU 

Lucrarile se vor realiza pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de habitate de 
reproducere din sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Acoperirea 
habitatelor 
terestre 
naturale 
(pajiști, 
arbuști și 
păduri) în 
jurul 
habitatelor 
acvatice (de 
reproducere) 
într-o bandă 
de 0,5 km 
lungime și 
100 m lățime 
paralelă cu 
structurile 
dispersare 
liniare 
(drumuri de 
câmp și 
forestiere 
nepavate) 
 

% din 
acoperirea 
terenului 

Cel puțin 75 NU 

Proiectul nu va afecta habitatele 
terestre naturale, deoarece nu 
intersectează habitatul favorabil al 
speciei. Lucrările vor fi realizate pe 
un amplasament deja existent. 
Prin proiect nu se construiesc 
drumuri de acces noi. 
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1166 Triturus 
cristatus (Triton 
cu creastă) 

  
Specia nu a fost inclusă în Formularul Standard și este doar amintită la secțiunea alte specii de herpetofaună fără informații suplimentare. 
Prezența și starea de conservare a speciei trebuie clarificate în termen de 2 ani, iar în cazul în care se dovedește prezența sa în sit, trebuie 
formulat obiectiv de conservare la nivel de sit pentru tritonul cu creastă. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 



 
  

 

 

Habitate/specii 
conform 
fo la l i

p
la

ti
a 

sp
ec

ie
i i

n
 

si
tu

l 
N

at
u

ra
 

2
0

0
0

d
e 

co
n

s
er

va re
 

g
lo

b
al

a la
 

n
iv

el Localizarea 
speciei/ha
bitat l i

Obiectiv de 
conservare 

e ifi
Parametru de evaluare Valoarea 

tinta fi
e 

af
ec

t
at

d
e Explicaţie cu privire la 

posibilitatea de 
afe ta e/J tifi a ea

Cuantificarea 
impactului 

e ti at

Semnificatia 
impactului 

ote tial
Justificare impactului 

ta
te

 
p

en
t

ru
 a

 
as

ig
u

ra
 

u
n

 
im

p
a Impact 

rezidual 
1220 Emys 
orbicularis 
(Țestoasă de 
baltă) 

 Situl nu cuprinde ecosisteme prielnice speciei, fiind dominată de păduri și cursuri de apă mici. Habitate prielnice speciei se găsesc în afara 
limitelor sitului, sub forma de mici lacuri de acumulare pe pârâul Rediuși râul Vaslui, râul Jijia. Trebuie verificată prezența speciei în sit în 
termen de 2 ani și în cazul în care se confirmă prezența, vor fi formulate obiective de conservare. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1308 Barbastella 
barbastellus 
(Liliac cârn) 

Populația 
speciei în 
ROSCI0135 
este estimată 
la 
aproximativ 
50 - 100 de 
exemplare. 

Necunoscută 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
nord-est  
față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 500 
m. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi Cel puțin 100  NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Riscul de 
coliziune al indivizilor specii este 
scăzut în perioada de construcție, 
deoarece lucrările nu se vor 
desfăşura în perioada activă a 
speciei (amurg, după apusul 
soarelui), iar traficul auto de 
şantier se va realiza cu viteze 
reduse, evitându-se astfel riscul 
de coliziune. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor de 
hrănire 
folosită de 
specie 
(predominant 
păduri de 
foioase) 

Ha Cel puțin 7000 NU 

Prin proiect nu sunt propuse 
defrișări de arbori, iar lucrările 
propuse nu intersectează 
suprafața habitatelor de hrănire 
folosite de specie. Mai mult, 
investițiile vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Distribuția 
speciei în sit 

Număr 
locații cu 
prezența 
speciei 
 
 

Cel puțin 30  NU 

Lucrarile se vor realiza pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de locații în care 
este prezentă specia în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori maturi 
cu scorburi Număr / Ha Cel puțin 7  NU 

Lucrarile propuse nu conduc la 
afectarea densităţii arborilor 
maturi cu scorburi. Proiectul nu 
implică defrișări sau tăieri de 
arbori. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Nr. 
adăposturi de 
reproducere, 
împerechere 
și/sau de 
hibernare cu 
parametru 
optim 
(temperatură 
și umiditate) 

Număr 
adăposturi Cel puțin 1 NU 

Investițiile proiectului vor fi 
limitate la zona amplasamentului 
deja existent. Acestea nu vor 
afecta numărul de adăposturi ale 
speciei în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort m³ / Ha Cel puțin 20 NU 

Având în vedere că lucrările 
propuse nu intersectează zona de 
distribuție a habitatului speciei, 
elementele proiectulului nu au 
potenţialul de a conduce la 
afectarea volumului de lemn mort. 
Mai mult, investițiile proiectului 
vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1323 Myotis 
bechsteinii 
(Liliac cu urechi 
mari) 

Populația 
speciei în sit 
este estimată 
la 
aproximativ 
10 - 50 de 
exemplare 

Necunoscută 

Specia nu a 
fost 
semnalată în 
zona 
proiectului. menținerea 

sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Mărimea 
populației indivizi Cel puțin 50 NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Riscul de 
coliziune al indivizilor specii este 
scăzut în perioada de construcție, 
deoarece lucrările nu se vor 
desfăşura în perioada activă a 
speciei (amurg, după apusul 
soarelui), iar traficul auto de 
şantier se va realiza cu viteze 
reduse, evitându-se astfel riscul 
de coliziune. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor de 
hrănire 

Ha Cel puțin 7000 NU 
Prin proiect nu sunt propuse 
defrișări de arbori, iar lucrările 
propuse nu intersectează 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 
folosită de 
specie 
(predominant 
păduri de 
foioase) 

suprafața habitatelor de hrănire 
folosite de specie. Mai mult, 
investițiile vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Distribuția 
speciei în sit 

Număr 
locații cu 
prezența 
speciei 
 
 

Cel puțin 4 NU 

Lucrarile se vor realiza pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de locații în care 
este prezentă specia în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori maturi 
cu scorburi Număr / Ha Cel puțin 7 NU 

Lucrarile propuse nu conduc la 
afectarea densităţii arborilor 
maturi cu scorburi. Proiectul nu 
implică defrișări sau tăieri de 
arbori. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Nr. 
adăposturi de 
reproducere, 
împerechere 
și/sau de 
hibernare cu 
parametru 
optim 
(temperatură 
și umiditate) 

Număr 
adăposturi Cel puțin. 1 NU 

Investițiile proiectului vor fi 
limitate la zona amplasamentului 
deja existent. Acestea nu vor 
afecta numărul de adăposturi ale 
speciei în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Volum lemn 
mort m³ / Ha Cel puțin 20 NU 

Având în vedere că lucrările 
propuse nu intersectează zona de 
distribuție a habitatului speciei, 
elementele proiectulului nu au 
potenţialul de a conduce la 
afectarea volumului de lemn mort. 
Mai mult, investițiile proiectului 
vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1307 Myotis 
blythii (Liliac 
comun mic) 

Populația 
speciei în sit 
este de 
aproximativ 
100-150 de 
indivizi, cu o 
suprafață a 
habitatului de 
aproximativ 
1200 – 2500 
ha 

Necunoscută 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
nord-est  
față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 700 
m. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi Cel puțin 150 NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Riscul de 
coliziune al indivizilor specii este 
scăzut în perioada de construcție, 
deoarece lucrările nu se vor 
desfăşura în perioada activă a 
speciei (amurg, după apusul 
soarelui), iar traficul auto de 
şantier se va realiza cu viteze 
reduse, evitându-se astfel riscul 
de coliziune. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Distribuția 
speciei în sit 

Număr 
locații cu 
prezența 
speciei 
 
 

Cel puțin 4 NU 

Lucrarile se vor realiza pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de locații în care 
este prezentă specia în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor de 
hrănire 
folosită de 
specie 
(predominant 
habitate 
deschise) 

Ha Cel puțin 1500 NU 

Lucrările propuse nu intersectează 
suprafața habitatelor de hrănire 
folosite de specie (predominant 
habitate deschise). Mai mult, 
investițiile vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Nr. 
adăposturi de 
reproducere, 
împerechere 
și/sau de 
hibernare cu 
parametru 

Număr 
adăposturi Cel puțin 1 NU 

Investițiile proiectului vor fi 
limitate la zona amplasamentului 
deja existent. Acestea nu vor 
afecta numărul de adăposturi ale 
speciei în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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(temperatură 
și umiditate) 

1324 Myotis 
myotis (Liliac 
comun) 

Populația 
acestei specii 
în sit este 
estimat la 
100-150 de 
indivizi. 
Myotis myotis 
are la 
dispoziție 
întreaga 
suprafață a 
sitului ca 
habitat de 
hrănire. 

Necunoscută 

Distribuția 
speciei 
conform 
hărții din PM 
este 
localizată la 
nord-est  
față de 
lucrările 
propuse, la 
o distanță 
de cca. 700 
m. 

menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi Cel puțin 150 NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Riscul de 
coliziune al indivizilor specii este 
scăzut în perioada de construcție, 
deoarece lucrările nu se vor 
desfăşura în perioada activă a 
speciei (amurg, după apusul 
soarelui), iar traficul auto de 
şantier se va realiza cu viteze 
reduse, evitându-se astfel riscul 
de coliziune. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor de 
hrănire 
folosită de 
specie 
(predominant
, dar nu 
exclusiv 
păduri de 
foioase) 

Ha Cel puțin 7000 NU 

Prin proiect nu sunt propuse 
defrișări de arbori, iar lucrările 
propuse nu intersectează 
suprafața habitatelor de hrănire 
folosite de specie. Mai mult, 
investițiile vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Distribuția 
speciei în sit 

Număr 
locații cu 
prezența 
speciei 
 
 

Cel puțin 30 NU 

Lucrarile se vor realiza pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de locații în care 
este prezentă specia în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Arbori maturi 
cu scorburi Număr / ha Cel puțin 7 NU 

Lucrarile propuse nu conduc la 
afectarea densităţii arborilor 
maturi cu scorburi. Proiectul nu 
implică defrișări sau tăieri de 
arbori. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Nr. 
adăposturi de 
reproducere, 
împerechere 
și/sau de 
hibernare cu 
parametru 
optim 
(temperatură 
și umiditate) 

Număr 
adăposturi 1 NU 

Investițiile proiectului vor fi 
limitate la zona amplasamentului 
deja existent. Acestea nu vor 
afecta numărul de adăposturi ale 
speciei în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1318 Myotis 
dasycneme 
(Liliac de iaz) 

Pocora și 
Pocora 
(2007) 
menționează 
prezența 
speciei în 
hibernare în 
Grota Mare (1 
exemplar). 

Starea de 
conservare a 
speciei nu a 
fost evaluată 
în actualul 
plan de 
management. 
Astfel, în 
prima fază 
trebuie 
clarificată 
prezența sau 
absența 
speciei în 
ROSCI0135. 

Specia nu 
este 
consemnată 
în PM, însă 
conform 
datelor 
bibliografice 
Pocora 
(2007) 
specia este 
menționată 
ca fiind 
prezentă în 
Grota Mare 
din Locul 
Fosilifer 
Dealu 
Repedea. 
Astfel, Grota 
Mare este 
localizată la 
nord-est 
față de 

Dacă se 
confirmă 
prezența, 
obiectivul de 
conservare 
stabilit 
poate fi 
menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Mărime 
populație 

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu este consemnată în PM, 
însă conform datelor bibliografice 
Pocora (2007) specia este 
menționată ca fiind prezentă în 
Grota Mare din Locul Fosilifer 
Dealu Repedea. Astfel, Grota Mare 
este localizată la nord-est față de 
lucrările propuse și la o distanță 
de cca. 9,5 km. Mai mult, în zona 
amplasamentului nu s-a identificat 
habitat favorabil speciei pentru 
hrănire. Distanțele mari dintre 
habitatul identificat ale speciei și 
amplasarea proiectului face foarte 
puțin probabilă supunerea 
indivizilor acesteia la riscul de 
mortalitate 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Distribuția 
speciei în sit 

Număr 
locații cu 
prezența 
speciei 
 
 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Lucrarile se realizează pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de locații în care 
este prezentă specia în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 
lucrările 
propuse și la 
o distanță 
de cca. 9,5 
km. 

Nr. 
adăposturi de 
reproducere, 
împerechere 
și/sau de 
hibernare cu 
parametru 
optim 
(temperatură 
și umiditate) 

Număr 
adăposturi Cel puțin 1 NU 

Investițiile proiectului vor fi 
limitate la zona amplasamentului 
deja existent. Acestea nu vor 
afecta numărul de adăposturi ale 
speciei în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1321 Myotis 
emarginatus 
(Liliac cărămiziu) 

Deși este 
menționată în 
planul de 
management, 
în momentul 
de față nu se 
cunoaște 
mărimea 
populației de 
Myotis 
emarginatus 
din sit. 

Starea de 
conservare a 
speciei nu a 
fost evaluată 
în actualul 
plan de 
management. 
Astfel, în 
prima fază 
trebuie 
clarificată 
prezența sau 
absența 
speciei în 
ROSCI0135. 

Specia nu a 
fost 
semnalată în 
zona 
proiectului. 

Dacă se 
confirmă 
prezența 
obiectivul de 
conservare 
stabilit 
poate fi 
menținerea 
sau 
îmbunătățire
a stării de 
conservare 

Mărime 
populație 

Număr 
indivizi 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Specia nu a fost semnalată în 
zona proiectului. Riscul de 
coliziune al indivizilor specii este 
scăzut în perioada de construcție, 
deoarece lucrările nu se vor 
desfăşura în perioada activă a 
speciei (amurg, după apusul 
soarelui), iar traficul auto de 
şantier se va realiza cu viteze 
reduse, evitându-se astfel riscul 
de coliziune. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Suprafața 
habitatelor de 
hrănire 
folosită de 
specie 
(predominant 
păduri de 
foioase) 

Ha Cel puțin 7000 NU 

Prin proiect nu sunt propuse 
defrișări de arbori, iar lucrările 
propuse nu intersectează 
suprafața habitatelor de hrănire 
folosite de specie. Mai mult, 
investițiile vor fi efectuate pe un 
amplasament deja existent, astfel 
s-a considerat că acest parametru 
nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Distribuția 
speciei în sit 

Număr 
locații cu 
prezența 
speciei 
 
 

Trebuie 
definită în 
termen de 2 
ani 

NU 

Lucrarile se vor realiza pe un 
amplasament deja existent. 
Proiectul nu este în măsură să 
modifice numărul de locații în care 
este prezentă specia în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Nr. 
adăposturi de 
reproducere, 
împerechere 
și/sau de 
hibernare cu 
parametru 
optim 
(temperatură 
și umiditate) 

Număr 
adăposturi Cel puțin 1 NU 

Investițiile proiectului vor fi 
limitate la zona amplasamentului 
deja existent. Acestea nu vor 
afecta numărul de adăposturi ale 
speciei în sit. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1335 
Spermophilus 
citellus 
(Popândăul) 

 Situl nu dispune de ecosisteme prielnice speciei, fiind dominată de păduri, iar specia fiind legată de pajiști deschise. Planul de management 
conclude că prezența aceste specii în sit este incertă, nu a putut fi identificată pe teritoriul sitului Natura 2000, însă a fost identificată în două 
arii situate în afara limitelor actuale ale sitului. Prin urmare, nu se formulează obiectiv de conservare pentru această specie în acest sit. 
Trebuie analizate populațiile nou identificate în afara limitelor sitului și posibilitățile ca aceste suprafețe să capete statut de protecție. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

1355 - Lutra 
lutra (Vidra) 

Mărimea 
populației 
speciei este 
estimat între 
4-10 indivizi, 
iar arealul de 
distribuție la 
21 km². 

Nefavorabilă-
inadecvată 

Conform PM 
specia a fost 
observată în 
zona 
centrală a 
sitului 
(Pârâul 
Nastea), 
zona fiind 
localizată la 
nord-est 
față de 
lucrările 
propuse și la 
o distanță 
de cca. 5 
km. 

îmbunătățire 
stării de 
conservare 

Mărimea 
populației 

Număr 
indivizi 

 

Cel puțin 10 Nu 

În zona amplasamentului nu s-a 
identificat habitat potențial 
favorabil speciei pentru hrănire.  
Prezența vidrelor în zona 
proiectului este complet 
nespecifică, aceasta fiind situată î 
zona înaltă colinară. Cele mai 
apropiate cursuri de apă au 
caracter temporar, având debit 
doar ca urmare a precipitațiilor și 
doar pe perioadele ploiase, fiind 
habitat nespecific vidrelor.  
 
Distanțele mari dintre zona de 
observație a speciei și amplasarea 
proiectului face foarte puțin 
probabilă supunerea indivizilor 
acesteia la riscul de mortalitate 
prin coliziune cu vehiculele sau 
utilajele implicate in lucrari.  

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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rezidual 

Suprafața 
habitatului 
potențial în 
sit / prezența 
speciei pe 
lungime de 
râu 

Km² Cel puțin 21 Nu 

Investițiile proiectului vor fi 
efectuate pe un amplasament deja 
existent, mai mult prin proiect nu 
sunt propuse lucrări de 
amenajare/captări hidrologice, 
lucrări de drenare ce pot diminua 
sau pune în pericol habitatul 
potențial favorabil speciei în sit. 
Astfel, s-a considerat că acest 
parametru nu va fi afectat. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Lungimea 
vegetației 
ripariene cu o 
lățime medie 
de min. 3 m 
pe ambele 
maluri ale 
apei în fiecare 
secțiune de 
500 m 

km 

 
Cel puțin 4,5 Nu 

Lucrările propuse nu afectează 
lungimea vegetației ripariene cu o 
lățime medie de min. 3 m pe 
ambele maluri ale apei în fiecare 
secțiune de 500 m, deoarece 
investițiile proiectului nu 
intersectează cursuri de apă cu 
vegetaţie ripariană și nu sunt 
localizate în vecinătatea acestora. 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Calitatea apei 
pe baza 
indicatorilor 
fizico-chimici 
(regimul de 
oxigen, 
nutrienți, 
salinitate, 
metale, 
micro-
poluanți  
organici și 
inorganici)  
 

Clasa de 
calitate a 
apei  

Cel puțin clasa 
de calitate 2 
pentru toți 
indicatorii 

Nu 

Prin natura lucrarilor nu se poate 
aduce o deteriorare a calitatii 
apelor de suprafata din punct de 
vedere al indicatorilor fizico-
chimici deoarece acestea sunt 
propuse in mediu terestru, pe un 
amplasament deja existent.  

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 

Calitatea apei 
pe baza 
indicatorilor 
ecologici 
(macronevert
ebrate, 
fitobentos, 
fitoplancton, 
Indexul 
European de 
Pești) 

Clasa de 
calitate a 
apei 

Cel puțin clasa 
de calitate 2 
pentru toți 
indicatorii 

Nu 

Prin natura lucrarilor nu se poate 
aduce o deteriorare a calitatii 
apelor de suprafata din punct de 
vedere al indicatorilor ecologici 
deoarece acestea sunt propuse in 
mediu terestru, pe un 
amplasament deja existent.  
 

Lipsă impact Lipsă impact Nu e cazul Lipsă impact Lipsă 
impact 
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