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conservare
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Parametru
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proiect?
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Cuantificare

a 

impacturilor 

(u.m.)

Impactul 

potenţial 

(fără măsuri)

Motivarea impactului estimat
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pentru a asigura 

impacturi reziduale 

nesemnificative

Impact rezidual

Suprafaţa habitatului Ha Cel puţin 6 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 2.040 m de zonele de distribuție a habitatului, prin

urmare realizarea ITDCS nu va afecta suprafața habitatului. 

Abundenţa speciilor de arbori 

edificatoare din abundenţă 

totală

%500m2 Cel puţin 70 Nu

Având în vedere distanța minimă dintre amplasamentul

lucrărilor și zonele de distribuție a habitatului (aproximativ

2.040 m), nu există riscul de afectare a abundenței speciilor

edificatoare. Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de

limita sitului și nu presupun defrișări. De asemenea, nu există

riscul de pătrundere a speciilor învazive la nivelul habitatului. 

Compoziţie strat ierbos (specii 

caracteristice)
Număr de specii / 500 m2 Cel puţin 3 Nu

Având în vedere distanța minimă dintre amplasamentul

lucrărilor și zonele de distribuție a habitatului (aproximativ

2.040 m), nu există riscul de afectare a compoziției stratului

ierbos de la nivelul habitatului. Lucrările vor fi realizate la

aproximativ 15 m de limita sitului. De asemenea, nu există

riscul de pătrundere a speciilor învazive la nivelul habitatului. 

Abundeţa specii invazive şi 

potenţial invazive
%ha mai puţin de 1 Nu

Având în vedere distanța minimă dintre amplasamentul

lucrărilor și zonele de distribuție a habitatului (aproximativ

2.040 m), nu există riscul de pătrundere a speciilor invazive la

nivelul habitatului. Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m 

de limita sitului. 

Abundenţa ecotipurilor 

necorespunzătoare, specii din 

afara arealului 

%ha cel mult 10 Nu

Având în vedere distanța minimă dintre amplasamentul

lucrărilor și zonele de distribuție a habitatului (aproximativ

2.040 m), nu există riscul de afectare a abundenței

ecotipurilor necorespunzătoare. Lucrările vor fi realizate la

aproximativ 15 m de limita sitului. 

Volum lemn mort pe sol sau pe 

picior
m3/ha cel puţin 20 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 2.040 m de zonele de distribuție a habitatului, prin

urmare realizarea ITDCS nu va afecta volumul de lemn mort

de la nivelul habitatului. 

Arbori de biodiversitate, clasa 

de vârtă peste 80 de ani 
nr. Arbori/ha cel puţin 20 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 2.040 m de zonele de distribuție a habitatului, prin

urmare realizarea ITDCS nu va afecta arborii de biodiversitate

prezenți la nivelul habitatului. 

Mărimea populaţiei Număr de indivizi
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul

sitului sau deversarea de ape uzate în cadrul corpurilor de

apă din sit. Intre amplasamentul lucrărilor și albia minoră a

râului Bistrița există un dig de protecție, prin urmare nu există

riscul producerii unor poluări accidentale și nu va fi afectată

mărimea populației. 

Densitatea populaţiei Nr. indivizi/ 100 m2
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica densitatea populației. 

Compoziţia pe clase de vârstă a 

populaţiei

Proporţia juvenililor în 

populaţie (%)
cel puţin 20 Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica compoziția pe clase de vârstă a populației. 

Lungimea reţelei de ape 

curgătoare adecvată speciei - 

distribuţia habitatului potenţial

km
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul

sitului, prin urmare nu vor afecta lungimea rețelei de ape

curgătoare adecvată speciei. 

92A0 OSC

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Necunoscut

ă

Menţinerea sau 

îmbunătăţirea 

stării de 

conservare.

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

1130 Aspius aspius

Din datele raportate de

România în baza

articolului 17 din Directiva

Habitate, specia nu a fost

semnalată în interiorul

sitului, ci la aproximativ

1.850 m de acest sit. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

Peşti

ROSCI04

34 Siretul 

Mijlociu

Habitate

Păduri-galerii 

(zăvoaie) de 

Salix alba  şi 

Populus alba

Conform datelor /

studiilor de teren care au

stat la baza planului de

management pentru

ROSPA0063, pădurile de

Salix alba și Populus 

alba se regăsesc in zona

lacului Galben (Bălții

Bodolan), la aproximativ

2.040 m aval de

amplasamentul ITDCS.

Conform datelor din OSC,

habitatul se regăsește în

zona de nord a sitului, la

minim 14.160 m de limita

ITDCS. 



Distribuţia speciei 
Număr cursuri de apă 

Număr puncte de colectare 

Cel puţin în râul Siret, 

trebuie definită în 

termen de 3 ani 

Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica distribuția speciei. 

Specii de peşti 

invazive/alohtone

Prezenţă/absenţă

Abundenţă
Absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin

urmare nu există riscul apariției și proliferării speciilor invazive

de peşti. Prin construcția și exploatarea aITDSC nu va fi

afectată calitatea apelor râului Bistrița. 

Diversitatea speciilor de peşti 

autohtone identificate atât în 

timpul evaluatorilor cât şi din 

literatură

Număr specii de peşti 

autohtone

Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin

urmare nu există riscul afectării diversității speciilor de pești.

Prin construcția și exploatarea aITDSC nu va fi afectată

calitatea apelor râului Bistrița. 

Proporţie vegetaţie ripariană pe 

ambele maluri 
% acoperire pe cele două Cel puţin 75 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare

nu vor afecta proporția vegetației ripariene pe ambele maluri. 

Elemente de fragmentare 

longitudinală

Numărul elementelor de 

fragmentare (atât în 

interiorul sitului cât şi în 

amonte şi aval cu minim 30 

km de limitele sitului)

0 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare longitudinală și nu vor afecta

conectivitatea longitudinală. 

Elemente de fragmentare 

laterală

Lungimea elementelor de 

fragmentare laterală / diguri

Trebuie definită în 

termen de 1 an 
Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare laterală. 

Poluare prevenită de la 

balastiere 

Turbiditatea apei 

Numărul balastierelor care 

elimină apă nedecantată 

suficient 

Nivelul de turbiditate 

0, nivel natural Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la creșterea turbidității apei. Nu este necesară

deschiderea / exploatarea unor balastiere. 

Hidromorfologie naturală - 

sinuozitate
Indice de sinuozitate 

Cel puţin valoarea de 

la data desemnării 

sitului 

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la modificarea indicelui de sinuozitate. 

Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor fizico-

chimice 

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-

chimice. 

Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor 

biologice 

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor

biologice. 

Lungimea sectoarelor afectate 

de intervenţiile antropice, care 

au schimbat caracterul acestor 

sectoare

km 0/absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, prin urmare construcția și exploatarea

ITDSC nu va modifica lungimea sectoarelor afectate de

intervențiile antropice. 

Mărimea populaţiei Număr de indivizi
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră 

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul 

sitului sau deversarea de ape uzate în cadrul corpurilor de 

apă din sit. Intre amplasamentul lucrărilor și albia minoră a 

râului Bistrița există un dig de protecție, prin urmare nu există 

riscul producerii unor poluări accidentale și nu va fi afectată 

mărimea populației. 

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

1130 Aspius aspius

Din datele raportate de

România în baza

articolului 17 din Directiva

Habitate, specia nu a fost

semnalată în interiorul

sitului, ci la aproximativ

1.850 m de acest sit. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

6963
Barbus 

meridionalis

Specia nu a fost

semnalată în zona sitului. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

Peşti

ROSCI04

34 Siretul 

Mijlociu



Densitatea populaţiei Nr. indivizi/ 100 m2
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor 

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel 

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se 

modifica densitatea populației. 

Compoziţia pe clase de vârstă a 

populaţiei

Proporţia juvenililor în 

populaţie (%)
Cel puţin 20 Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor 

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel 

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se 

modifica compoziția pe clase de vârstă a populației. 

Lungimea reţelei de ape 

curgătoare adecvată speciei - 

distribuţia habitatului potenţial

km
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră 

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul 

sitului, prin urmare nu vor afecta lungimea rețelei de ape 

curgătoare adecvată speciei. 

Distribuţia speciei 
Număr cursuri de apă 

Număr puncte de colectare 

Cel puţin în râul Siret, 

trebuie definită în 

termen de 3 ani 

Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor 

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel 

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se 

modifica distribuția speciei. 

Specii de peşti 

invazive/alohtone

Prezenţă/absenţă

Abundenţă
Absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului 

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin 

urmare nu există riscul apariției și proliferării speciilor invazive 

de peşti. Prin construcția și exploatarea aITDSC nu va fi 

afectată calitatea apelor râului Bistrița. 

Diversitatea speciilor de peşti 

autohtone identificate atât în 

timpul evaluatorilor cât şi din 

literatură

Număr specii de peşti 

autohtone

Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului 

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin 

urmare nu există riscul afectării diversității speciilor de pești. 

Prin construcția și exploatarea aITDSC nu va fi afectată 

calitatea apelor râului Bistrița. 

Proporţie vegetaţie ripariană pe 

ambele maluri 
% acoperire pe cele două Cel puţin 75 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare

nu vor afecta proporția vegetației ripariene pe ambele maluri. 

Elemente de fragmentare 

longitudinală

Numărul elementelor de 

fragmentare (atât în 

interiorul sitului cât şi în 

amonte şi aval cu minim 30 

km de limitele sitului)

0 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare longitudinală și nu vor afecta

conectivitatea longitudinală. 

Elemente de fragmentare 

laterală

Lungimea elementelor de 

fragmentare laterală / diguri

Trebuie definită în 

termen de 1 an 
Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare laterală. 

Poluare prevenită de la 

balastiere 

Turbiditatea apei 

Numărul balastierelor care 

elimină apă nedecantată 

suficient 

Nivelul de turbiditate 

0, nivel natural Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la creșterea turbidității apei. Nu este necesară

deschiderea / exploatarea unor balastiere. 

Hidromorfologie naturală - 

sinuozitate
Indice de sinuozitate 

Cel puţin valoarea de 

la data desemnării 

sitului 

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la modificarea indicelui de sinuozitate. 

Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor fizico-

chimice

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-

chimice. 

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

6963
Barbus 

meridionalis

Specia nu a fost

semnalată în zona sitului. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

Peşti

ROSCI04

34 Siretul 

Mijlociu



Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor 

biologice

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor

biologice. 

Lungimea sectoarelor afectate 

de intervenţiile antropice, care 

au schimbat caracterul acestor 

sectoare

km 0/absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, prin urmare construcția și exploatarea

ITDSC nu va modifica lungimea sectoarelor afectate de

intervențiile antropice. 

Mărimea populaţiei Număr de indivizi
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul

sitului sau deversarea de ape uzate în cadrul corpurilor de

apă din sit. Intre amplasamentul lucrărilor și albia minoră a

râului Bistrița există un dig de protecție, prin urmare nu există

riscul producerii unor poluări accidentale și nu va fi afectată

mărimea populației. 

Densitatea populaţiei Nr. indivizi/ 100 m2
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica densitatea populației. 

Compoziţia pe clase de vârstă a 

populaţiei

Proporţia juvenililor în 

populaţie (%)
Cel puţin 20 Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica compoziția pe clase de vârstă a populației. 

Lungimea reţelei de ape 

curgătoare adecvată speciei - 

distribuţia habitatului potenţial

km
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul

sitului, prin urmare nu vor afecta lungimea rețelei de ape

curgătoare adecvată speciei. 

Distribuţia speciei 
Număr cursuri de apă 

Număr puncte de colectare 

Cel puţin în râul Siret, 

trebuie definită în 

termen de 3 ani 

Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica distribuția speciei. 

Specii de peşti invazive / 

autohtone

Prezenţă/absenţă

Abundenţă
Absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin

urmare nu există riscul apariției și proliferării speciilor invazive

de peşti. Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi

afectată calitatea apelor râului Bistrița. 

Diversitatea speciilor de peşti 

autohtone identificate atât în 

timpul evaluatorilor cât şi din 

literatură

Număr specii de peşti 

autohtone

Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin

urmare nu există riscul afectării diversității speciilor de pești.

Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi afectată

calitatea apelor râului Bistrița. 

Proporţie vegetaţie ripariană pe 

ambele maluri 
% acoperire pe cele două Cel puţin 75 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare

nu vor afecta proporția vegetației ripariene pe ambele maluri. 

Elemente de fragmentare 

longitudinală

Numărul elementelor de 

fragmentare (atât în 

interiorul sitului cât şi în 

amonte şi aval cu minim 30 

km de limitele sitului)

0 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare longitudinală și nu vor afecta

conectivitatea longitudinală. 

Elemente de fragmentare 

laterală

Lungimea elementelor de 

fragmentare laterală / diguri

Trebuie definită în 

termen de 1 an 
Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare laterală. 

Poluare prevenită de la 

balastiere 

Turbiditatea apei 

Numărul balastierelor care 

elimină apă nedecantată 

suficient 

Nivelul de turbiditate 

0, nivel natural Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la creșterea turbidității apei. Nu este necesară

deschiderea / exploatarea unor balastiere. 

Hidromorfologie naturală - 

sinuozitate
Indice de sinuozitate 

Cel puţin valoarea de 

la data desemnării 

sitului 

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la modificarea indicelui de sinuozitate. 

Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor fizico-

chimice

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-

chimice. 

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

6963
Barbus 

meridionalis

Specia nu a fost

semnalată în zona sitului. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

Cobitis taenia 

complex

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

Peşti

6963

ROSCI04

34 Siretul 

Mijlociu

Specia nu a fost

semnalată în zona sitului. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.



Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor 

biologice

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor

biologice. 

Lungimea sectoarelor afectate 

de intervenţiile antropice, care 

au schimbat caracterul acestor 

sectoare

km 0/absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, prin urmare construcția și exploatarea

ITDSC nu va modifica lungimea sectoarelor afectate de

intervențiile antropice. 

Mărimea populaţiei Număr de indivizi
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul

sitului sau deversarea de ape uzate în cadrul corpurilor de

apă din sit. Intre amplasamentul lucrărilor și albia minoră a

râului Bistrița există un dig de protecție, prin urmare nu există

riscul producerii unor poluări accidentale și nu va fi afectată

mărimea populației. 

Densitatea populaţiei Nr. indivizi/ 100 m2
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica densitatea populației. 

Compoziţia pe clase de vârstă a 

populaţiei

Proporţia juvenililor în 

populaţie (%)
cel puţin 30 Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica compoziția pe clase de vârstă a populației. 

Lungimea reţelei de ape 

curgătoare adecvată speciei - 

distribuţia habitatului potenţial

km
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul

sitului, prin urmare nu vor afecta lungimea rețelei de ape

curgătoare adecvată speciei. 

Distribuţia speciei 
Număr cursuri de apă 

Număr puncte de colectare 

Cel puţin în râul Siret, 

trebuie definită în 

termen de 3 ani 

Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica distribuția speciei. 

Specii de peşti invazive / 

autohtone

Prezenţă/absenţă

Abundenţă
Absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin

urmare nu există riscul apariției și proliferării speciilor invazive

de peşti. Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi

afectată calitatea apelor râului Bistrița. 

Diversitatea speciilor de peşti 

autohtone identificate atât în 

timpul evaluatorilor cât şi din 

literatură

Număr specii de peşti 

autohtone

Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin

urmare nu există riscul afectării diversității speciilor de pești.

Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi afectată

calitatea apelor râului Bistrița. 

Proporţie vegetaţie ripariană pe 

ambele maluri 
% acoperire pe cele două Cel puţin 75 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare

nu vor afecta proporția vegetației ripariene pe ambele maluri. 

Elemente de fragmentare 

longitudinală

Numărul elementelor de 

fragmentare (atât în 

interiorul sitului cât şi în 

amonte şi aval cu minim 30 

km de limitele sitului)

0 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare longitudinală și nu vor afecta

conectivitatea longitudinală. 

Elemente de fragmentare 

laterală

Lungimea elementelor de 

fragmentare laterală / diguri

Trebuie definită în 

termen de 1 an 
Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare laterală. 

Poluare prevenită de la 

balastiere 

Turbiditatea apei 

Numărul balastierelor care 

elimină apă nedecantată 

suficient 

Nivelul de turbiditate 

0, nivel natural Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la creșterea turbidității apei. Nu este necesară

deschiderea / exploatarea unor balastiere. 

Hidromorfologie naturală - 

sinuozitate
Indice de sinuozitate 

Cel puţin valoarea de 

la data desemnării 

sitului 

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la modificarea indicelui de sinuozitate. 

Starea ecologică de apă pe 

baza elemntelor fizico-chimice

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-

chimice. 

Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor 

biologice

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor

biologice. 

Cobitis taenia 

complex

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

Peşti

6963

6143

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

ROSCI04

34 Siretul 

Mijlociu

Specia nu a fost

semnalată în zona sitului. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

Romanogobio 

kesslerii

Din datele raportate de

România în baza

articolului 17 din Directiva

Habitate, specia nu a fost

semnalată în interiorul

sitului, ci la aproximativ

1.850 m de acest sit. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.



Lungimea sectoarelor afectate 

de intervenţiile antropice, care 

au schimbat caracterul acestor 

sectoare

km 0/absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, prin urmare construcția și exploatarea

ITDSC nu va modifica lungimea sectoarelor afectate de

intervențiile antropice. 

Mărimea populaţiei Număr de indivizi
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul

sitului sau deversarea de ape uzate în cadrul corpurilor de

apă din sit. Intre amplasamentul lucrărilor și albia minoră a

râului Bistrița există un dig de protecție, prin urmare nu există

riscul producerii unor poluări accidentale și nu va fi afectată

mărimea populației. 

Densitatea populaţiei Nr. indivizi/ 100 m2 9 20
Trebuie definită în 

termen de 3 ani 
Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica densitatea populației. 

Compoziţia pe clase de vârstă a 

populaţiei

Proporţia juvenililor în 

populaţie (%)
Cel puţin 20 Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica compoziția pe clase de vârstă a populației. 

Lungimea reţelei de ape 

curgătoare adecvată speciei - 

distribuţia habitatului potenţial

km
Trebuie definită în 

termen de 3 ani
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră

a râului Bistrița, nu prespun preluarea unor ape de la nivelul

sitului, prin urmare nu vor afecta lungimea rețelei de ape

curgătoare adecvată speciei. 

Distribuţia speciei 
Număr cursuri de apă 

Număr puncte de colectare 

Cel puţin în râul Siret, 

trebuie definită în 

termen de 2 ani 

Nu

Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor

fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel

încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se

modifica distribuția speciei. 

Specii de peşti invazive / 

autohtone

Prezenţă/absenţă

Abundenţă
Absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin

urmare nu există riscul apariției și proliferării speciilor invazive

de peşti. Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi

afectată calitatea apelor râului Bistrița. 

Diversitatea speciilor de peşti 

autohtone identificate atât în 

timpul evaluatorilor cât şi din 

literatură

Număr specii de peşti 

autohtone

Trebuie definită în 

termen de 3 ani
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului

Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin

urmare nu există riscul afectării diversității speciilor de pești.

Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi afectată

calitatea apelor râului Bistrița. 

Proporţie vegetaţie ripariană pe 

ambele maluri 
% acoperire pe cele două Cel puţin 75 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare

nu vor afecta proporția vegetației ripariene pe ambele maluri. 

Elemente de fragmentare 

longitudinală

Numărul elementelor de 

fragmentare (atât în 

interiorul sitului cât şi în 

amonte şi aval cu minim 30 

km de limitele sitului)

0 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare longitudinală și nu vor afecta

conectivitatea longitudinală. 

Elemente de fragmentare 

laterală

Lungimea elementelor de 

fragmentare laterală / diguri

Trebuie definită în 

termen de 1 an 
Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare laterală. 

Poluare prevenită de la 

balastiere 

Turbiditatea apei 

Numărul balastierelor care 

elimină apă nedecantată 

suficient 

Nivelul de turbiditate 

0, nivel natural Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la creșterea turbidității apei. Nu este necesară

deschiderea / exploatarea unor balastiere. 

Hidromorfologie naturală - 

sinuozitate
Indice de sinuozitate 

Cel puţin valoarea de 

la data desemnării 

sitului 

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la modificarea indicelui de sinuozitate. 

Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor fizico-

chimice

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-

chimice. 

Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor 

biologice

Clasa de calitate 

Calitativ stare ecologică

Cel puţin clasa II 

Cel puţin calificativul 

''bună''

Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor

biologice. 

Lungimea sectoarelor afectate 

de intervenţiile antropice, care 

au schimbat caracterul acestor 

sectoare

km 0/absenţă Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, prin urmare construcția și exploatarea

ITDSC nu va modifica lungimea sectoarelor afectate de

intervențiile antropice. 

Bună

Peşti

6143

5197

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

ROSCI04

34 Siretul 

Mijlociu

Romanogobio 

kesslerii

Din datele raportate de

România în baza

articolului 17 din Directiva

Habitate, specia nu a fost

semnalată în interiorul

sitului, ci la aproximativ

1.850 m de acest sit. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

Sabanejewia 

balcanica

Specia nu a fost

semnalată în zona sitului. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

Menţinerea 

stării / gradului 

de conservare



Mărimea populaţiei Număr de indivizi
Va fi definit în termen 

de 2 ani
Nu

Distanța minimă dintre habitatul favorabil speciei și

amplasamentul ITDCS este de 200 m. Între habitatul favorabil

speciei și amplasamentul lucrărilor există o zonă extinsă de

stufăriș, cât și un dig de protecție al râului Bistrița, astfel

prezența acestei specii în zona ITDCS este eclusă, prin

urmare nu va fi afectată mărimea populației. 

Suprafaţa habitatului speciei ha
Trebuie definită în 

termen de 2 ani
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și

200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun activități

în zona corpurilor de apă din sit, prin urmare nu vor afecta

suprafața habitatului speciei de la nivelul sitului. 

Distribuţia habitatului acvatic 

zone cu adâncime mică sub 

50cm (pentru hrănire şi 

dezvoltarea tineretului)

Număr locaţii 

Suprafaţă ha

Trebuie definită în 

termen de 2 ani
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și

200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun activități

în zona corpurilor de apă din sit, nu vor fi prelevate ape din sit

și nu vor fi deversate ape la nivelul sitului, prin urmare

construcția și exploatarea ITDCS nu va afecta distribuția

habitatului acvatic de la nivelul sitului. 

Prezenţa microhabitatelor 

pentru însorire (ex. Trunchi de 

copaci)

Număr / 100m lungime mal 

Număr total

Cel puţin 1, trebuie 

definită în termen de 2 

ani

Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și

200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun activități

în zona corpurilor de apă din sit, în consecință nu vor influența

prezența microhabitatelor pentru însorire. 

Prezenţa habitatelor terestre 

propice pentru depunerea 

pontei la o distanţă de 500m 

faţă de habitatele acvatice

Suprafaţa acoperită cu 

vegeteţie naturală% 

Suprafaţă totală

Cel puţin 75, trebuie 

definită în termen de 2 

ani

Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și

200 m de albia minoră a râului Bistrița, dar amplasamentul

ITDCS nu este propice pentru depunerea pontei deoarece

este acoperit de zone cu stuf și zone în care există deșeuri

abandonate de localnici. 

Mărimea populaţiei Număr de indivizi
Trebuie definită în 

termen de 3 ani
Da

Distanța minimă dintre habitatul favorabil speciei și

amplasamentul ITDCS este de 200 m. Există un risc foarte

scăzut de producere a unor victime accidentale. 

Nu poate fi 

cuantificat pe 

baza datelor 

existente

Nesemnificati

v

Distanța minimă dintre habitatul favorabil 

speciei și amplasamentul ITDCS este de 

200 m. Riscul de producere a unor 

victime accidentale este foarte scăzut 

deoarece vidra se deplasează de obicei 

prin apă sau pe malul apei astfel încât 

posibilitatea de a ajunge in 

amplasamentul ITDCS este foarte 

scăzută. De asemenea, vidra este activă 

de obicei în timpul nopții. Amplasamentul 

lucrărilor nu reprezintă habitat favorabil 

prezenței speciei, iar lucrările vor fi 

realizate în vecinătatea unui dig a cărui 

înălțime este de aproximativ 5 m, in 

consecință riscul de producere a unor 

victime accidentale este extrem de 

scăzut, dar aplicând principiul precauției 

nu a putut fi exclus.  Realizarea și 

exploatarea ITDCS nu va conduce la 

creșterea intensității traficului in 

vecinătatea ariei, iar în perioada de 

operare se va reduce cantitatea de 

deșeuri depozitată. 

M4, M18, M26, M27 Nesemnificativ

Suprafaţă potenţială habitat ha
Trebuie definită în 

termen de 3 ani
Nu

Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și

200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun activități

în zona corpurilor de apă din sit, în consecință nu vor afecta

suprafața potențială de habitat de la nivelul sitului. 

Proporţia vegetaţiei arbustive şi 

arboricole 

Pondere acoperire pe cele 

două maluri %
Cel puţin 90 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare

nu vor afecta proporția vegetației arbustive și arboricole. 

Elemente de fragmentare pentru 

speciile de peşte - principala 

bază trofică a vidrei (atât în 

interiorul sitului cât şi în afara 

limitelor sitului)

Numărul elementelor de 

fragmentare 
0 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare pentru speciile de pești (nici în

interiorul sitului, nici în exteriorul acestuia). 

Elemente de fragmentre pentru 

vidră (atât în interiorul sitului cât 

şi în afara limitelor sitului)

Numărul elementelor de 

fragmentare 
0 Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce

elemente de fragmentare pentru vidră (nici în interiorul sitului,

nici în exteriorul acestuia). 

Integritatea vegetaţiei ripariene

Lungime secţiuni cu 

vegetaţie ripariană natural 

(km)

Trebuie definită în 

termen de 3 ani
Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare

nu vor afecta integritatea vegetației ripariene de la nivelul

sitului. 

Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza elementelor fizico-

chimice

Calitativ stare ecologică Cel puţin stare bună Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-

chimice. 

ROSCI04

34 Siretul 

Mijlociu

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.

Mamifere 1355 Lutra lutra

Herpetofau

nă
1220

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Emys 

orbicularis

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Menţinerea 

stării de 

conservare

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

Menţinerea 

stării de 

conservare

Specia nu a fost

semnalată în zona sitului. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.



Starea ecologică a corpurilor de 

apă pe baza indicatorilor 

ecologici

Clase de calitate a apei Cel puţin stare bună Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a

râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau

deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia

minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu

există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării 

stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor

biologice. 

Poluare prevenită de la 

balastiere 

Turbiditatea apei 

Numărul balastierelor care 

elimină apă nedecantată 

suficient 

Nivelul de turbiditate 

0, nivel natural Nu

Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la

aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun

activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor

conduce la creșterea turbidității apei. Nu este necesară

deschiderea / exploatarea unor balastiere. 

ROSCI04

34 Siretul 

Mijlociu

Mamifere 1355 Lutra lutra

OSC, studii 

de teren, 

analiza 

imaginilor 

satelitare

Bună

Raportările 

României în 

baza 

articolului 17 

din Directiva 

Habitate

Menţinerea 

stării de 

conservare

Specia nu a fost

semnalată în zona sitului. 

Distanța minimă dintre

habitatul favorabil speciei

și amplasamentul ITDCS

este de 200 m.


