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INFORMAŢII GENERALE

Lucrarea de faţă constituie Studiul de Evaluare Adecvată privind efectele potenţiale pe care
implementarea Programului pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021-2027 le poate genera asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar de pe teritoriul României.
Conform Adresei DEICP nr. 9129/06.04.2021 emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, PAP 2021
– 2027, domeniul la care se referă strategia se încadrează în cele supuse evaluării de mediu, prevăzute în
art. 5, alin. 2, lit. a) din HG nr. 107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe.
Totodată, programul propune proiecte care se regăsesc menţionate în anexele I şi II din Directiva 2011 /92/UE
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva
2014/52/UE (Directiva EIA) transpusă în legislaţia națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel că se va derula procedura de evaluare
de mediu, fără etapa de încadrare.
Evaluarea adecvată se derulează concomitent cu procedura de Evaluare strategică de mediu (SEA), ce a fost
demarată în martie 2021, concluziile Studiului de evaluare adecvată urmând a fi preluate în Raportul de mediu.
Studiul de evaluare adecvată este întocmit conform cerinţelor Ghidului Metodologic privind evaluarea
adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar (Ord. nr. 19/ 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor
potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și Ordinul
262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului și pădurilor nr. 19/2010).
Realizarea Studiului de evaluare adecvată s-a bazat pe informaţii publice cunoscute până în acest moment,
respectiv:
Documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de către beneficiar – Programul pentru Acvacultură și Pescuit
(PAP) – proiect – Versiunea din ianuarie 2021;
Baza de date existentă pe site-ul Agenției Europene de Mediu (EEA - http://www.eea.europa.eu/) privind
ariile naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000 (SCI şi SPA) desemnate la nivel naţional,
inclusiv privind componentele protejate din cadrul acestora;
Limitele siturilor de importanţă comunitară şi ale ariilor de protecţie specială avifaunistică, în proiecție
Stereo 70 (actualizare 25.02.2020), disponibile pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor
(http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Formulare_standard_SCI.pdf )
Literatura de specialitate
Registrul unităților de acvacultură, disponibil pe situl ANPA:
http://www.anpa.ro/wp-content/uploads/file/RUA%20%2015_04_2021.pdf
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Denumirea planului:

Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021 – 2027

Localizarea planului:

Teritoriul naţional al României

Titularul planului:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
pentru Pescuit si Afaceri Maritime
Adresa: Bd. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, Bucureşti
Persoană de contact: Gheorghe VĂCARU – Director general

Elaboratorul studiului de evaluareSC ALMA Group Research SRL
adecvată:
Certificat de înregistrare în Registrul Naţional al
elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului (RM, RIM,
BM, RA, EA) – poziţia nr. 242/21.07.2021
Adresa sediu social: Piața Alba Iulia nr. 4, bl. I3, ap. 62,
Sector 3, Bucureşti
Persoană de contact: dr. biol. Adrian IONAȘCU, tel.
0726693951, e-mail management@groupalma.ro
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2

INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL SUPUS APROBĂRII

2.1.1 Denumirea, descrierea şi obiectivele Programului
Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) asigură principalul sprijin financiar pentru
dezvoltarea sectorului pescăresc din România în perioada de programare 2021-2027. Intervențiile
PAP sunt determinate de nevoile identificate în analiza SWOT și corelate cu politicile specifice
sau trans - sectoriale la nivelul UE și la nivel național, în mod deosebit: Politica Comună în
domeniul Pescuitului (PCP), Pactul Verde European (PVE), Strategia UE pentru biodiversitate
pentru 2030 (Biodiv), Strategia de la fermă la consumator (Farm to fork - F2F), Strategia
europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (Reducere deșeuri mase plastice RDMP), Directiva cadru Strategia pentru mediul marin 2008/56/CE și Planul Național Strategic
Multianual privind Acvacultura (PNSMA).
Tabel 1 Intervențiile (măsurile) Programului pentru Acvacultură și Pescuit (PAP)
Prioritate

Obiectiv specific

P1
– Art
14.1.a)
Promovarea
Consolidarea
pescuitului
activităților
de
durabil și a pescuit durabile din
refacerii
și punct de vedere
conservării
economic, social și de
mediu
resurselor
biologice
acvatice

P1
– Art. 14.1.c)
Promovarea
Promovarea
pescuitului
adaptării capacității
durabil și a
de
pescuit
la
refacerii
și
posibilitățile
de
conservării
pescuit în caz de

Intervenția fondului Grupuri
(Tipurile de acțiuni (beneficiari)
aferente:)

Țintă

1.
Sprijinirea
modernizării
infrastructurii
pescărești

1.
Proprietarii/
administratorii
construcţiilor
de
infrastructură
pescărească
sau
ai
amplasamentelor pe care
se pot realiza astfel de
investiţii

2. Susținerea dotării
ambarcațiunilor
și
navelor de pescuit
pentru
creșterea
performanței
economice,
securitatea
și
siguranța la bord și
scăderea impactului
de mediu

2.Proprietarii
navelor/
ambarcațiunilor
de
pescuit
sau
administratorii acestora

PAP
susține
acordarea
de
compensații
pentru
încetarea temorară a
activității de pescuit
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3. Operatorii din pescuit
4. Pescarii comerciali

Proprietarii/ operatorii
ambarcațiunilor/navelor
de pescuit și pescarii
comerciali care au încetat
temporar activitatea din
cauza unei crize de

sănătate
publică,
recunoscută ca atare de
către
autoritățile
competente.

resurselor
biologice
acvatice

încetare definitivă și
contribuirea la un
nivel
de
viață
echitabil în caz de
încetare temporară a
activităților
de
pescuit

comercial ca urmare a
apariției uneia sau
mai multora dintre
situațiile prevăzute de
Regulamentul
FEAMPA la art. 21
alin. (2).

P1 – Sprijinirea
pescuitului
durabil
și
conservarea
resurselor
biologice
acvatice

Art
14.1.d)
Promovarea
unui
control eficient al
pescuitului și a unor
măsuri eficiente de
asigurare
a
respectării
normelor, inclusiv a
luptei
împotriva
pescuitului
INN,
precum și a unor
date fiabile pentru
luarea de decizii
bazate pe cunoaștere

1.
Sprijinirea ANPA,
conform
implementării
unui atribuțiilor stabilite prin
sistem eficient de legislație
control, inspecție și
executare
privind
activitățile de pescuit,
conform prevederilor
UE.

P1 – Sprijinirea
pescuitului
durabil
și
conservarea
resurselor
biologice
acvatice

2.
Susținerea
colectării
și
gestionării
datelor
privind
sectorul
pescăresc, conform
prevederilor UE.

Art
14.1.f) 1.Biodiversitate - Arii Agenția Națională pentru
Arii Naturale Protejate
Contribuția
la marine protejate
protejarea
și
2. Colectare deșeuri
restaurarea
biodiversității
și
ecosistemelor
acvatice
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P2
–
Promovarea
activităților
durabile
de
acvacultură,
precum și a
prelucrării și
comercializării
produselor
pescărești și de
acvacultură,
contribuind
astfel
la
securitatea
alimentară în
Uniune

Art.
26.1.a)
Promovarea
activităților durabile
de acvacultură, mai
ales
creșterea
competitivității
producției
din
acvacultură,
asigurând totodată
durabilitatea
activităților
din
perspectiva mediului

1.
Sprijinirea
investițiilor
în
acvacultură
pentru
înființarea, extinderea
și
modernizarea
fermelor
de
acvacultură

Operatorii economici care
desfășoară activități de
acvacultură, precum și
operatorii economici care
intenționează să înființeze
o fermă de acvacultură,
inclusiv cooperativele și
organizațiile
de
producători
din
acvacultură;

2.
Sprijinirea
organizării de cursuri
de instruire pentru
acvacultori

Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură/
institute de cercetare/
instituţii
de
formare
profesională,
asociaţii
profesionale
din
acvacultură/ instituţii de
învăţământ/ Instituții de
învățământ liceal sau
universitar

3.
Sprijinirea
sustenabilității
economice a fermelor
de acvacultură care
furnizează servicii de
mediu

Operatorii economici din
domeniul
acvaculturii
care desfășoară activități
economice generatoare de
servicii de mediu

4.
Sprijinirea
cercetării, dezvoltării
și
inovării
și
stimularea
parteneriatului
cercetare
–
administrație
–
producători

Institute de cercetare,
instituții de învățământ
superior, de sine stătător
sau în colaborare cu
operatori din sectorul
acvaculturii
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P2 – Sprijinirea
activităților de
acvacultură și
procesare
durabile
și
comercializarea
produselor din
pescuit și din
acvacultură

Art.
26.1.b)
Promovarea
comercializării,
a
calității și a valorii
adăugate
ale
produselor
pescărești
și
de
acvacultură, precum
și
a
prelucrării
acestor produse

1.
Susținerea
investițiilor
pentru
unități de prelucrare/
procesare

Operatorii economici care
desfășoară activități de
prelucrare
și/sau
comercializare a peștelui
și/ sau produselor din
pește, precum și operatorii
economici
care
intenționează
să
desfășoare
astfel
de
activități

2.
Susținerea
măsurilor de piață,
inclusiv a organizării
lanțului scurt și a
organizațiilor
și
asociațiilor
din
sectorul pescăresc
3. Susținerea unei Agenția Națională pentru
campanii naționale de Pescuit și Acvacultură
promovare
a
consumului de pește și
a
activității
de
acvacultură.
4.
Atenuarea Operatorii economici din
impactului
unor sectorul pescăresc
evenimente
excepționale, a căror
producere
este
constată de către
Comisie Europeană,
printr-o decizie de
punere în aplicare
care
prevede
și
perioada
de
eligibilitate
a
pierderilor de venit
P3 - Facilitarea
dezvoltării unei
economii
albastre
durabile
în
zonele costiere,

Art. 29 – Facilitarea
dezvoltării
unei
economii
albastre
durabile în zonele
costiere, insulare și
continentale și la

1. Sprijin pregătitor
pentru constituirea/
consolidarea
capacității
instituționale
și
administrative
a
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1. . Persoane juridice care
intenționează să înființeze
un FLAG sau FLAG-urile
care au implementat o
SDL în perioada de
programare 2014-2020 și

insulare
și
continentale și
favorizarea
dezvoltării
comunităților
care practică
pescuitul
și
acvacultura

favorizarea
dezvoltării durabile
a comunităților care
practică pescuitul și
acvacultura

FLAG
elaborarea
pentru
pescărești

și/sau îndeplinesc condițiile de
SDL eligibilitate,
respectiv
zonele FLAG-urile
care
elaborează o SDL pentru
perioada de programare
2021-2027.
2. Sprijin pentru
2.
FLAG-urile
care
implementarea SDL, implementează o SDL,
inclusiv activități de respectiv
solicitanții
cooperare
selectați pentru finanțarea
unei operațiuni în cadrul
SDL respective.
3.
Comunitățile
pescărești.

2.1.2 Informaţii privind materiile prime şi substanțele sau preparatele chimice utilizate
Ţinând cont de nivelul de detaliere al Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021 - 2027 la
acest moment nu putem estima cantităţile de materii prime, substanţe sau preparate chimice care
vor fi utilizate pentru implementarea tuturor proiectelor propuse spre finanțare în cadrul PAP 20212027. Aceste informaţii vor fi detaliate ulterior, la nivelul fiecărui proiect în parte, în cadrul
procedurilor de mediu (EIM şi EA).
De o manieră generală, putem specifica faptul că implementarea proiectelor ce includ lucrări de
construcţie (amenajări sau modernizări de ferme piscicole, puncte de debarcare, adăposturi
pescărești, centre de primă – vânzare, centre de procesare) va presupune, în funcţie de specificul
acestora, utilizarea unor cantităţi importante de pământ, nisip, piatră concasată, balast, agregate
minerale, beton, mixtură asfaltică, vopseluri, lemn, carburanţi, combustibili etc.
În funcţie de domeniul de dezvoltare, proiectele propuse spre finanțare în cadrul PAP se înscriu în
următoarele categorii, fiecare necesitând materii prime specifice:





modernizarea porturilor de pescuit
realizare, modernizare, reparare puncte de debarcare și adăposturi pescărești
Sprijinirea investițiilor în acvacultură pentru înființarea, extinderea și modernizarea
fermelor de acvacultură;
Susținerea investițiilor pentru unități de prelucrare și lanțul scurt de comercializare;

2.2 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ
Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 asigură cadrul de dezvoltare pentru investiții
prevăzute la nivelul întregului teritoriu naţional. În acest stadiu nu se poate cunoaște numărul,
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localizarea și valoarea proiectelor ce urmează a fi depuse pe Intervențiile (măsurile) Programului
pentru Acvacultură și Pescuit (PAP).
Însă datorită specificului programului, pescuit și acvacultură, considerăm că majoritatea
investițiilor vor merge în așa numitele zone cu tradiții pescărești. Acestea sunt grupate de - a lungul
litoralului Mării Negre, în Delta Dunării, de-a lungul Dunării și a Prutului, precum și în lacurile de
acumulare și amenajările realizate de – a lungul cursului râurilor și pâraielor ce formează rețeaua
hidrografică a țării.

2.3 MODIFICĂRILE
PROGRAMULUI

FIZICE

CARE

DECURG

ÎN

URMA

IMPLEMENTĂRII

Proiectele propuse în cadrul Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 sunt cuprinse
în trei categorii: pescuit, acvacultură și procesare. Modificările fizice care decurg în urma
implementării unor astfel de proiecte sunt de o diversitate redusă, reprezentată de dezvoltări sau
extinderi de ferme piscicole, puncte de debarcare, adăposturi pescărești, centre de primă – vânzare,
centre de procesare.
Având în vedere absența detalierii acestora la momentul actual, o descriere detaliată a
modificărilor fizice care vor surveni ca urmare a implementării tuturor proiectelor, nu poate fi
realizată la acest moment, ele urmând a fi detaliate ulterior în cadrul procedurilor de mediu (EIM/
EA) realizate pentru fiecare proiect în parte.
Modificările fizice generate de proiectele PAP ce prevăd lucrări de construcţie includ deopotrivă
modificări reversibile şi ireversibile, pe termen scurt sau lung, şi care pot afecta direct şi indirect
compartimentele hidro-geo-morfologice, precum şi componentele biologice ale ecosistemelor
acvatice. Pentru a avea relevanță în cadrul evaluării, toate modificările fizice au fost grupate
corespunzător principalelor forme de impact analizate, după cum urmează:








Pierderea habitatelor: orice activităţi care pot duce la modificări pe termen lung sau
ireversibile ale habitatelor de interes conservativ şi a habitatelor speciilor de importanţă
comunitară (în principal suprafeţe ocupate cu construcţii);
Alterarea habitatelor: toate activităţile care pot afecta pe termen scurt sau mediu parametrii
populaţionali (raportul între sexe, distribuția pe clase de vârstă, frecvență, abundență, indici
biometrici) ai unei specii de importanţă comunitară sau condiţiile optime ale biotopurilor
acestora;
Perturbarea activităţii /proceselor naturale – deranjarea animalelor în urma activităţilor
desfășurate (prezență umană, zgomot) sau alterarea proceselor naturale care asigură
integritatea habitatelor.
Unele lucrări și modernizări pot duce la refacerea și îmbunătățirea habitatelor cum este
cazul creșterii suprafețelor cu luciu de apă, prin refacerea sau modernizarea unor lucrări
hidrotehnice, cu efecte benefice asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ din
zonele umede
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2.4 RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI
Implementarea proiectelor ce vor fi finanțate prin PAP 2021-2027 va presupune utilizarea unor
resurse naturale în funcţie de fiecare tip de proiect în parte. În această etapă de desfăşurare a PAP,
nu pot fi estimate toate resursele naturale necesare proiectelor care vor fi realizate, şi nici cantităţile
acestora, dar cunoscând domeniile de desfăşurare, putem enumera unele dintre resursele posibil a
fi utilizate pentru lucrările de construcţii: nisip, agregate minerale, soluri, apă, piatră concasată,
lemn etc.
În cadrul procedurilor de mediu (EIM şi EA) la nivel de proiect, vor fi detaliate informaţii privind
tipul resurselor naturale care vor fi utilizate, precum şi cantităţile necesare, întrucât acestea pot
varia semnificativ de la un tip de proiect la altul.

2.5 RESURSELE NATURALE CE VOR FI EXPLOATATE DIN CADRUL ARIILOR
NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR PENTRU A FI UTILIZATE LA
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
Principala resursă care va fi utilizată pentru implementarea proiectelor din cadrul Programului
pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027, în cazul în care acestea se vor suprapune peste arii
naturale protejate incluse în reţeaua ecologică Natura 2000, este reprezentată de suprafeţele de sol,
care vor fi ocupate temporar în cadrul activităţilor de amenajare şi construcţie sau definitiv ca
urmare a construcţiei unor elemente de infrastructură nouă (clădiri, diguri, cheuri etc.), respectiv
creșterea suprafeței luciului de apă ca urmare a unor noi amenajări piscicole sau refacerea unora
vechi.
Pentru reducerea la minim a suprafeţelor afectate în timpul lucrărilor de construcţii, este
recomandabil ca organizările de șantier, depozitele de materiale etc., să fie amplasate, unde este
posibil, în afara siturilor Natura 2000.

2.6 EMISII ŞI DEŞEURI GENERATE DE PROGRAM ŞI MODALITATEA DE ELIMINARE
A ACESTORA
Proiectele care vor fi implementate prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 vor
acoperi trei domenii de activitate (pescuit, acvacultură, procesare), a căror desfășurare va fi
cuprinsă pe durata programului, dar ale căror efecte (în funcţie de specificul fiecărui proiect),
începând cu perioada de operare, se pot răsfrânge pe durate extinse de timp.
Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) asigură principalul sprijin financiar pentru
dezvoltarea sectorului pescăresc din România, contribuind la modernizarea și eficientizarea sa. Nu
în ultimul rând promovează investiții cu rol în utilizarea eficientă a resurselor naturale limitate,
prin utilizarea principiilor de eficienţă energetică şi a resurselor regenerabile, investiții cu rol în
protejarea elementelor mediului natural, cu impact asupra sănătăţii umane şi a calităţii ambientale.
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2.6.1. Emisii
Principalele tipuri de emisii ce ar putea fi generate ca urmare a implementării proiectelor propuse
în cadrul PAP 2021-2027, sunt următoarele:




emisii în corpurile de apă;
emisii atmosferice;
emisii pe sol

În cele ce urmează sunt descrise principalele activităţi aferente domeniilor abordate de PAP 20212027 care ar putea reprezenta surse de generare a emisiilor în apă, aer şi pe sol.





Emisii în corpurile de apă. Una din sursele de poluare a apelor de suprafaţă este
reprezentată de apele provenite de la următoarele activități:
- Hrănirea regulată a efectivelor piscicole din fermele tradiționale cu iazuri plasate
pe cursul regularizat al unor râuri/pâraie, poate duce la scăderea calității apei, dacă
nu se iau măsuri suplimentare de epurare sau în lipsa unei formule de populare
adecvată care să utilizeze optim nutrienţii disponibili;
- Deversarea de apă insuficient epurată din fermele intensive care, oricât de bună ar
fi tehnologia de recirculare au nevoie și de un aport de apă din afara sistemului și
deci și de evacuări;
- Apă reziduală rezultată din activitățile de procesare evacuată în efluenți fără a trece
printr-un sistem de epurare;
- Folosirea intensivă a motoarelor termice vechi, neverificate, cu pierderi de ulei sau
combustibil pe perioada pescuitului și a transferului capturii spre centrele de primă
– vânzare;
- Poluare accidentală în zona danelor și cheurilor unde amarează vasele de pescuit
Funcţionării necorespunzătoare a stațiilor de epurare existente la fermele piscicole, centre
de prelucrare și procesare a capturilor;
Managementului necorespunzător al nămolurilor de la aceste staţii de epurare (produse
secundare ale procesului de epurare a apelor uzate);
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Fig. 1 Contribuția activităţilor economice la volumul de ape uzate evacuate (%), anul 2017 (piscicultură
0,03%)

Investițiile promovate prin PAP 2021 – 2027 contribuie la reducerea procentului apelor uzate
evacuate epurate necorespunzător, în condițiile modernizării și dezvoltării sectorului, care să
acopere o parte din necesitățile consumatorilor.


Emisii atmosferice. Emisiile atmosferice generate de activitățile economice finanțate prin
PAP sunt absolut nesemnificative, dacă ne raportăm la emisiile produse de activitatea
economică la nivelul țării. Și de asemenea sunt produse în zone cu trafic rutier redus sau
nul astfel că impactul lor cumulat este practic inexistent. Pentru PAP 2021-2027 sursele de
poluare atmosferică sunt produse de motoarele termice ale ambarcațiunilor de pescuit și de
transport al capturilor.
Prin implementarea proiectelor finanțabile prin PAP 2021-2027, investițiile în finanțarea
modernizării/înlocuirii motoarelor termice vechi au ca rezultat direct reducerea poluării
atmosferice și reducerea noxelor. De asemenea în acvacultură prin trecerea de la motoare
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termice, inerent poluante la motoare electrice performante în stațiile de pompare sau
folosirea unor motoare electrice alimentate cu energie solară la echipamentele de oxigenare
determină reducerea noxelor atmosferice.
Emisii pe sol. Emisiile în sol se referă preponderent la siturile contaminate care nu au nici
o legătură cu activitatea finanțată prin PAP 2021-2027.

2.6.2 Deşeuri
Deşeurile generate ca urmare a implementării proiectelor din cadrul PAP 2021-2027, pot apărea
atât în fazele de construcţie cât şi în cele de operare ale infrastructurii (porturi de pescuit, puncte
de debarcare, adăposturi pescărești, diguri, călugări, sedii administrative, hale de procesare sau de
acvacultură intensivă), de mediu şi managementul riscurilor (stații de epurare, management al
deşeurilor etc.), respectiv de energie (surse de energie alternativă, sau transport al energiei).
Conform Strategiei Naționale de Gestionare a Deşeurilor, 2014 – 2020, deşeurile provenite din
construcţii şi demolări pot fi inerte, nepericuloase sau contaminate cu diferite substanţe periculoase
(pot conţine: azbest, metale grele, vopseluri, adezivi, lemn tratat, sol contaminat, materiale cu PCB
etc.), şi de aceea este recomandată colectarea obligatorie separată a acestora, chiar dacă aceste
cantităţi sunt mici comparativ cu totalul deşeurilor de acest tip, iar generatorii (constructorii)
trebuie să aplice măsuri speciale pentru gestionarea acestora într-un mod adecvat.
Deşeurile provenite din construcţii şi demolări (generate în timpul construcţiei/ reabilitării/
modernizării facilităților de pescuit și acvacultură: deşeuri de beton, cărămizi, resturi ceramice;
deşeuri lemnoase, din sticlă, din plastic; deşeuri de asfalt, gudroane şi produse gudronate; resturi
metalice; resturi din excavaţii - pământ, pietre, pietriș; deşeuri de materiale izolante; amestecuri
de deşeuri de construcţii şi demolări);
Deşeuri generate în perioada de operare:
• Baterii şi acumulatori auto uzați;
• Autovehicule scoase din uz;
• Nave scoase din uz;
• Anvelope uzate;
• Uleiuri uzate;
• Alte tipuri de deşeuri generate în timpul operării/ funcţionării diverselor obiective (ferme, centre
de procesare, dane, cheuri etc.).

2.6.3 Zgomot
Zgomotul reprezintă o componentă importantă a factorului stres şi afectează nu doar populaţia
umană, considerată a fi cea mai expusă, ci şi speciile de animale sălbatice.
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În cadrul PAP 2021-2027, zgomotul va fi generat atât în fazele de execuţie ale diferitelor proiecte
propuse spre implementare, cât şi în perioadele de operare, dar în mult mai mică măsură. Toate
activităţile care implică existenţa unor surse de zgomot amplasate în interiorul sau vecinătatea
siturilor Natura 2000 pot genera un eventual impact negativ asupra speciilor de faună. Este cazul
aici în principal pentru activitățile de transport ale căror efecte negative (ex.: afectarea zonelor de
reproducere şi cuibărire) se pot resimți pe distanţe de până la 700 m.
Există destul de puţine informaţii în literatura de specialitate cu privire la efectele zgomotului
asupra speciilor de importanţă comunitară, şi în general în privinţa siturilor Natura 2000 din
România. Datele din literatura științifică descriu modificări în comportamentul nupțial (vocalizări)
și afectarea reproducerii, de asemenea modificări ale ritmului de hrănire sau a tiparelor
comportamentale (Francis and Barber, 2013). În unele situații zgomotul se asociază cu vibrații,
care potențează efectele negative.

2.7 CERINŢELE LEGATE DE UTILIZAREA TERENULUI, NECESARE PENTRU
EXECUŢIA PROGRAMULUI
Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 vizează implementarea unor proiecte propuse
a se desfăşura la nivelul întregului teritoriu naţional, acestea având rolul de a aborda şi gestiona
problemele identificate la nivelul celor trei domenii: pescuit, acvacultură și procesare. În acest
stadiu nu se poate cunoaște localizarea exactă a proiectelor ce urmează a fi depuse. Dar cu
siguranță majoritatea proiectelor se vor derula în zonele piscicole tradiționale: litoralul Mării
Negre, Delta Dunării, lunca Dunării, a Prutului, amenajările piscicole deja existente sau pe terenuri
adecvate pentru amenajările noi.

Fig. 2 Localizarea fermelor piscicole care au aplicat pentru măsuri de acva-mediu în exercițiul financiar
anterior
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2.8 SERVICIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE DE IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
Implementarea proiectelor PAP poate presupune realizarea unor servicii suplimentare de tipul
dezafectării/ reamplasării unor obiective, construcţia/ dezvoltarea unor facilități conexe,
extinderea unor amenajări deja existente etc., ceea ce necesită identificarea modalităţilor în care
accesarea acestor servicii suplimentare ar putea afecta integritatea ariilor naturale protejate de
interes comunitar, în cazul în care acestea se suprapun sau se găsesc în imediata lor vecinătate.
Aceste servicii ar putea apărea în cadrul proiectelor care presupun construcţia/ amenajarea de noi
lucrări de infrastructură portuară pentru pescuit, centre de debarcare, extinderea unor rețele de
alimentare cu energie electrică, refacerea/ extinderea unor călugări, diguri, captări. Aceste aspecte
urmează să fie analizate în fiecare caz particular, de la caz la caz, în cadrul procedurilor de mediu
(EA sau EIA la nivel de proiect).
Din punct de vedere al impactului asupra reţelei Natura 2000, considerăm că este necesar ca pentru
oricare activităţi suplimentare ce derivă din implementarea proiectelor propuse să fie riguros
analizată oportunitatea amplasării acestora în interiorul ariilor naturale protejate de interes
comunitar.

2.9 DURATA CONSTRUCŢIEI, FUNCŢIONĂRII ŞI EŞALONAREA PERIOADEI DE
IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI
Programul pentru Acvacultură și Pescuit (2021 – 2027) acoperă domeniile de investiții ale
pescuitului, acvaculturii și procesării, primul la nivelul litoralului Mării Negre, a Dunării, Prutului
și a unor lacuri de acumulare, cel de-al doilea la nivelul întregului teritoriu naţional, pentru
perioada de timp desfăşurată până în anul 2027. Pentru a putea fi valorificat, rolul PAP este acela
de a oferi soluţii implementabile pentru problemele şi cerinţele sectorului de acvacultură și pescuit
comercial din România. Orizontul proiectelor propuse spre implementare în cadrul PAP este de 6
ani.

2.10 ACTIVITĂŢI CARE VOR FI GENERATE CA REZULTAT AL IMPLEMENTĂRII
PROGRAMULUI
Domeniile de dezvoltare pe care le include Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027
vizează trei domenii de investiție, şi anume: pescuitul, acvacultura și procesarea. În funcţie de
aceste domenii, au fost propuse șapte obiective specifice stabilite printr-un Regulament UE în curs
de aprobare.
În ceea ce priveşte tipurile de activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării diferitelor
proiecte care vor fi incluse în PAP, în funcţie de domeniul de dezvoltare, acestea sunt prezentate
în tabelul de mai jos:
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Tabel 2 Priorități, obiective specifice, acțiuni și rezultate așteptate pentru PAP
Prioritate

Obiectiv specific

Art 14.1.a) Sprijinirea
activităților de pescuit
durabile din punct de
vedere economic, social
și al mediului

Acțiuni
1.
Sprijinirea
modernizării
infrastructurii
pescărești

Art. 14.1.c)
Promovarea
adaptării
capacității de pescuit la
posibilitățile de pescuit
în caz de încetare
definitivă și contribuirea
la un nivel de viață
echitabil în caz de
încetare temporară a
activităților de pescuit
Art 14.1.d) Sprijinirea
controlului și punerii în
aplicare, precum și a
datelor de încredere
pentru procesul de luare
a deciziilor bazate pe
cunoaștere

• modernizarea porturilor
de pescuit
• preluarea deșeurile
marine colectate

• Realizare, modernizare,
reparare
puncte
de
debarcare și adăposturi
pescărești

2. Susținerea dotării
ambarcațiuni lor și
navelor de pescuit
pentru
creșterea
performanței
economice,
securitatea
și
siguranța la bord și
scăderea impactului
de mediu

P1 – Sprijinirea
pescuitului
durabil
și
conservarea
resurselor
biologice
acvatice

Rezultate aşteptate

• creșterea eficienței
activității de pescuit;

• reducerea poluării;

• creșterea siguranței la
bord

Atenuarea
impactului crizelor
de sănătate publică
sau de altă natură,
recunoscute ca atare Încetare
temporară
de către autoritățile activități de pescuit cu
naționale,
ale acordarea de compensații
Uniunii
Europene
sau
internaționale
competente, asupra
sectorului de pescuit
• control mai riguros,
1.
Sprijinirea
inclusiv acțiuni comune
implementării unui
de
control
ale
sistem eficient de
autorităților române și
control, inspecție și
bulgare;
executare
privind
• creșterea eficienței în
activitățile
de
administrație
pescuit,
conform
prevederilor UE.

18

Prioritate

Obiectiv specific

Acțiuni

Rezultate aşteptate
• sporirea gradului de
sensibilizare atât în
rândul pescarilor şi al
altor părţi interesate
privind necesitatea de a
combate pescuitul ilegal,
nedeclarat
şi
nereglementat, inclusiv
prin campanii în massmedia

•
crește
interoperabilitatea datelor din
sector (baze de date
2.
Susținerea integrate)
colectării
și • crește profesionalismul
gestionării datelor în
colectare
și
privind
sectorul prelucrarea electronică a
pescăresc, conform datelor
prevederilor UE
• îmbunătățirea dotării cu
echipamente electronice
adecvate
• Îmbunătățirea protecției
1. Protecție arii speciilor și habitatelor
ariilor marine protejate
Art 14.1.d) Contribuția la marine protejate
protejarea și restaurarea
biodiversită
ții
și
• preluarea, stocarea și
ecosistemelor acvatice
2. Colectare deșeuri reciclarea
deșeurile
marine colectate

• P2 – Sprijinirea
activităților
de
acvacultură
și
procesare
durabile
și
comercializarea
produselor
din
pescuit și din
acvacultură

1.
Sprijinirea
investițiilor
în
acvacultură pentru
înființarea,
extinderea
și
modernizarea
Art. 22.1.a) Promovarea
fermelor
de
activităților durabile de
acvacultură
acvacultură
2.
Sprijinirea
organizării de cursuri
de instruire pentru
acvacultori
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• creșterea capacității de
producție
prin
eficientizarea și/sau prin
extinderea activității
• favorizează crearea sau
consolidarea
lanțului
alimentar scurt
•
sprijin
pentru
diversificarea speciilor
de cultură
• creșterea gradului de
pregătire profesională a
lucrătorilor
sau
administratorilor
amenajărilor
de
acvacultură

Prioritate

Obiectiv specific

Acțiuni
3.
Sprijinirea
sustenabilității
economice
a
fermelor
de
acvacultură
care
furnizează servicii de
mediu

Rezultate aşteptate
• menținerea serviciilor
de mediu furnizate de
către
beneficiarii
intervenției

•
Implementarea/
certificarea
aplicării
tehnologiilor
care
asigură servicii de mediu
prin
identificarea,
recunoașterea
și
cuantificarea efectelor
pozitive ale acvaculturii,
precum și identificarea
nivelului
reducerii
amprentei de carbon, a
cantității de nutrienți și a
sedimentelor pe tipuri de
tehnologii
aplicate,
inclusiv promovarea de
4.
Sprijinirea sisteme de creștere și/sau
de management care
cercetării,
dezvoltării
și promovează principiile
inovării și stimularea economiei circulare
parteneriatului
cercetare
–
administrație
–
•
Conservarea
producători
potenţialului genetic al
speciilor de pești cu
perspective de piață sau
cu potențial ecologic
(mihalț, mreană, șalău,
somn
etc.)
prin
dezvoltarea tehnologiilor
de
reproducere
artificială,
dezvoltare
post-embrionară și de
creștere,
inclusiv
modernizarea
infrastructurii specifice.
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Prioritate

Obiectiv specific

Acțiuni

5.
Atenuarea
impactului crizelor
de sănătate publică,
recunoscute ca atare
de către organismele
competente, asupra
sectorului
de
acvacultură.
PAP
poate
sprijini
compensarea
pierderilor suferite
de către operatori, în
funcție de scăderea
temporară
a
vânzărilor cauzate de
crizele respective
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Rezultate aşteptate
• Evaluarea impactului
schimbărilor climatice
asupra acvaculturii și
adaptarea tehnologiilor
în vederea asigurării
durabilității
și
durabilității activității,
inclusiv introducerea de
specii noi în producție, ca
urmare a schimbărilor
climatice
• Asigurarea sănătății și
siguranței
alimentare
prin crearea și utilizarea
de furaje funcționale –
bioactive, inclusiv prin
înlocuirea făinii de pește;
metode/ metodologii de
prevenire și tratament
care să elimine utilizarea
antibioticelor
și
chimioterapice-lor
(medicamentelor
de
sinteză); dezvoltarea de
sisteme și tehnologii care
să
asigure/stimuleze
hrănirea
naturală
a
speciilor de pești.

• menținerea activității
economice în fermele
afectate drastic de crizele
de sănătate publică

Prioritate

Obiectiv specific

Acțiuni

1.
Susținerea
investițiilor pentru
unități de prelucrare
și lanțul scurt de
comercializare

Art. 22.1.b) Promovarea
marketingului, calității și
valorii adăugate a
produselor din pescuit și
din acvacultură, precum
și procesarea acestor
produse

Rezultate aşteptate
• creșterea capacității de
producție a unităților de
prelucrarea produselor
din pescuit și din
acvacultură,
prin
eficientizarea și/sau prin
extinderea
activității,
inclusiv
investițiile
pentru
reducerea
impactului
asupra
mediului sau pentru
realizarea
economiei
circulare
•
înființarea
unei
infrastructuri
mari,
specializate,
de
comercializare
a
produselor din pescuit și
din acvacultură, prin care
să se asigure un flux
constant de marfă la
nivel regional
• Sprijinirea investițiilor
care
permit
producătorilor
din
sectorul pescăresc să
identifice
și
să
consolideze modalități
durabile
de
comercializare cât mai
aproape de consumatorul
final

2.
Susținerea
organizațiilor
și
asociațiilor
din
sectorul pescăresc
3. Susținerea unei
campanii naționale
de promovare a
consumului de pește
și a activității de
acvacultură
4.
Atenuarea
impactului crizelor
de sănătate publică
asupra
sectorului
pescăresc
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• organizații și asociații
puternice, reprezentative
• elaborarea planurilor de
producție
și
comercializare

• creșterea consumului
de pește și diversificarea
preferințelor
• menținerea activității
economice în fermele
afectate drastic de
crizele de sănătate
publică

Prioritate

Obiectiv specific

Art. 25a – Dezvoltarea
comunităților de pescuit
și acvacultură din zonele
de coastă și de ape
interioare

Acțiuni
1. Sprijin pregătitor
pentru constituirea/
consolidarea
capacității
instituționale
și
administrative
a
FLAG
și/sau
elaborarea SDL
2. Sprijin pentru
implementarea SDL,
inclusiv activități de
cooperare

Rezultate aşteptate
• înființarea unor noi
FLAG-uri
sau
continuarea
activității
FLAG-urilor
care
îndeplinesc criteriile de
eligibilitate
•
managementul,
monitorizarea
și
evaluarea și animarea
strategiei

2.11 CARACTERISTICILE PLANURILOR/PROIECTELOR EXISTENTE, PROPUSE SAU
APROBATE, CARE POT GENERA IMPACT CUMULATIV CU PROGRAMUL PENTRU
ACVACULTURĂ ȘI PESCUIT ŞI CARE POT AFECTA ARIILE NATURALE PROTEJATE
DE INTERES COMUNITAR
Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) asigură principalul sprijin financiar pentru
dezvoltarea sectorului pescăresc din România în perioada de programare 2021-2027 (pescuit,
acvacultură și procesare):






Proiecte care presupun sprijinirea modernizării infrastructurii pescărești;
Proiecte care presupun susținerea dotării ambarcațiunilor și navelor de pescuit pentru
creșterea performanței economice, securitatea și siguranța la bord și scăderea impactului
de mediu;
Proiecte care presupun sprijinirea investițiilor în acvacultură pentru înființarea, extinderea
și modernizarea fermelor de acvacultură;
Proiecte care presupun susținerea investițiilor pentru unități de prelucrare și lanțul scurt de
comercializare.

O analiză detaliată privind cuantificarea impactului cumulativ al PAP 2021 - 2027 cu alte planuri/
programe existente, propuse sau aprobate este imposibil de realizat la acest moment din cauza
informaţiilor spaţiale destul de vagi privind localizarea proiectelor aparţinând PAP precum și altor
PP. În încercarea de a realiza această analiză a fost evaluată şi măsura în care informațiile conținute
în Formularele Standard ale siturilor Natura 2000 potenţial afectate de PAP pot furniza informaţii
cantitative şi spaţiale privind existenţa formelor de impact actuale, însă activităţile şi consecinţele
identificate ca forme de impact existente în siturile respective, conform formularelor standard, nu
au asociate informaţii spaţiale exacte, iar localizarea acestora poate fi parţial sau total suprapusă.
Există complementaritate cu PAC (Politica Agricolă Comună) în sprijinirea dezvoltării
comunităților locale, de asemenea POTJ (Programul Operațional Tranziție Justă) în ceea ce
privește stimularea folosirii unor surse alternative de energie, PODD (Programul Operațional
Dezvoltare Durabilă) privind creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor, gestionarea mai
eficiență a deșeurilor, de asemenea în ceea ce privește finanțarea proiectelor de renaturare
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ecologică, refacere zone umede, posibil o anumită influență din partea proiectelor de infrastructură
finanțate prin Programul Operațional Transport (POT), în special cele privind îmbunătățirea
navigației pe apă, care pot afecta populațiile piscicole și influența negativ pescuitul comercial. De
asemenea pot exista influențe cu POR (Programe Operaționale Regionale) dezvoltarea durabilă a
regiunilor de dezvoltare și Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) ce va sprijini
creşterea capacității administrative în instituțiile implicate în managementul programelor finanțate
din fonduri europene şi la nivelul beneficiarilor.

3.
INFORMAȚII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE
COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

DE

INTERES

3.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND REŢEAUA NATURA 2000 ÎN ROMÂNIA
Prezentare generală a reţelei ecologice Natura 2000 şi a cadrului legislativ al acesteia
Reţeaua Natura 2000 este cea mai mare rețea ecologică de arii naturale protejate din lume,
constituită în anul 1992, şi care cuprinde situri de importanţă comunitară (SCI, desemnate pentru
protecţia habitatelor şi a speciilor din Anexele I şi II a Directivei Habitate) şi situri de protecţie
specială avifaunistică (SPA, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări din Anexa I a Directivei
Păsări). În totalitatea sa, reţeaua Natura 2000 pune sub protecţie habitatele şi speciile sălbatice de
floră şi faună existente pe teritoriul Uniunii Europene care sunt considerate rare, au un areal
restrâns sau puternic fragmentat sau sunt amenințate cu dispariţia, în acelaşi timp acestea acționând
şi ca o “umbrelă” pentru protejarea altor specii şi habitate care nu se regăsesc în Anexele I sau II
ale Directivei Habitate sau Anexa I a Directivei Păsări. Mai mult decât atât, reţeaua ecologică
Natura 2000 a fost constituită nu doar pentru protejarea speciilor şi habitatelor, ci şi pentru
menţinerea diversităţii capitalului natural, promovarea activităţilor tradiționale şi dezvoltarea
durabilă pe termen lung.
Reţeaua Natura 2000 a fost instituită în baza a două Directive ale Uniunii Europene care
reglementează modul de selectare, desemnare şi protecţie a habitatelor, speciilor şi siturilor:
Directiva Păsări – Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice,
abrogată şi înlocuită în 2009 cu Directiva 2009/147/CE, cuprinde 7 Anexe, în Anexa I fiind
enumerate specii pentru care se impun măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora, în
scopul de a li se asigura supravieţuirea şi reproducerea în aria de răspândire; Directiva Habitate –
Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi
faună sălbatice, cuprinde 6 anexe, în Anexa I fiind enumerate tipurile de habitate naturale de interes
comunitar (inclusiv prioritare) pentru a căror conservare este necesară desemnarea unor arii
speciale de conservare, în timp ce în Anexa II sunt enumerate speciile de faună şi floră sălbatică
de interes comunitar (inclusiv prioritare) pentru conservarea cărora este necesară desemnarea unor
arii speciale de conservare.
Ordonanţa de Urgenţă 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, transpune în legislaţia românească cele două
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Directive europene, figurând, pe lângă speciile enumerate în directive, care se găsesc pe teritoriul
ţării noastre, şi acele speciile considerate importante pentru România, care necesită un regim
special de protecţie.
De asemenea, OUG nr. 57/2007 conţine o anexă suplimentară (Anexa 4B) în care sunt prezentate
speciile de interes naţional care necesită protecţie strictă. În acest context trebuie menţionat faptul
că nici până acum art. 26, alin. 1 şi 2 nu a fost aplicate în raport cu amenajările piscicole supuse
unor restricţii de utilizare prin planurile de management sau prin setul de măsuri de conservare.
Acoperirea geografică a reţelei Natura 2000 în România
Primele situri Natura 2000 au fost desemnate pe parcursul anului 2007 (au fost desemnate 273 de
situri de importanță comunitară (SCI) aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
(13,21% din suprafaţa ţării), și 108 arii de protecție specială avifaunistică (SPA), aprobate prin
Hotărârea guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică
(11,89% din suprafaţa ţării), ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România. Acoperirea totală a propunerilor de situri Natura 2000 (SCI + SPA) era, la acel moment,
de 17,84% din suprafaţa ţării.
Ulterior a fost necesară includerea unor specii și habitate de interes comunitar în formularele
standard ale siturilor Natura 2000 existente și desemnarea de noi situri Natura 2000, fapt ce s-a
realizat pe parcursul anului 2011, numărul siturilor de importanță comunitară (SCI) ajungând la
383 aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea
Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România (17,42% din suprafaţa ţării). De asemenea a fost
necesară desemnarea de noi arii de protecție specială avifaunistică, numărul acestora ajungând la
148, aprobate prin H.G. nr. 971/ 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România (15,5% din suprafaţa ţării). Suprafața siturilor Natura 2000 (SCI
+ SPA) reprezenta, la acel moment un procent de aproximativ 23% din suprafaţa ţării
La momentul actual numărul total de situri din rețeaua Natura 2000 a ajuns la 606 (care reprezintă
aproape un sfert din suprafața țării), din care 435 situri de importanță comunitară (SCI)
reprezentând 4.005.110 ha, adică 16,80% din suprafața țării, și 171 arii de protecție specială
avifaunistică, adică 3.550.811 ha, adică 14,89% din suprafața țării ( http://ananp.gov.ro/ariilenaturale-protejate-ale-romaniei/ ). Se poate observa din graficul de mai jos că a crescut numărul
lor, dar a scăzut, întrucâtva suprafața acestora.
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Fig. 3 Evoluția ponderii suprafețelor siturilor Natura 2000 raportat la teritoriul național

Acoperire biogeografică în România
Dintre cele nouă regiuni biogeografice existente în Uniunea Europeană, în România se găsesc
cinci:






Continentală – cuprinde zonele centrale, sudice şi nord-estice ale României, în mare parte
agricole;
Alpină – cuprinde lanțul carpatic, unde trăieşte un procent semnificativ din populaţia de
carnivore mari a Europei (urs, lup, râs);
Panonică – include Câmpia de Vest;
Stepică – cuprinde relieful de şes din partea sud-estică şi parţial Delta Dunării şi Marea
Neagră;
Pontică – se întinde pe țărmurile vestice ale Mării Negre şi în partea estică a Deltei Dunării
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Fig. 4 Distribuția regiunilor biogeografice în România

Ponderea procentuală a regiunilor biogeografice în România:






continentală (53%);
alpină (23%);
stepică (17%);
panonică (6%);
pontică (1%).

Habitate şi specii de floră şi faună sălbatică protejate în cadrul reţelei ecologice Natura 2000 în
România
În total, în siturile de importanţă comunitară din România sunt protejate 99 de tipuri de habitate
naturale, considerate rare sau amenințate la nivelul Uniunii Europene, conform Anexei nr. 3 a
OUG nr. 57/2007, dintre care 27 sunt prioritare, ceea ce înseamnă că sunt amenințate cu dispariţia.
În ceea ce priveşte speciile de floră şi faună sălbatică, în siturile de importanţă comunitară din
România sunt protejate 287 de specii rare sau amenințate la nivelul Uniunii Europene, conform
Anexei nr. 3 a OUG nr. 57/2007, dintre care 23 specii sunt prioritare.
În ceea ce privește păsările un număr de 105 specii fac obiectul măsurilor de conservare speciale
privind habitatul, în scopul asigurării supraviețuirii şi reproducerii lor în arealul de distribuţie
natural.
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3.2 DATE PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR CARE
POT FI AFECTATE DE PROGRAM
În acest stadiu nu se poate cunoaște localizarea exactă a proiectelor ce urmează a fi depuse, astfel
că nu se pot preciza date privind ariile naturale protejate de interes comunitar care pot fi afectate
de program.
3.3 DATE DESPRE PREZENŢA, LOCALIZAREA, POPULAŢIA ŞI ECOLOGIA SPECIILOR
ŞI/ SAU HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR PREZENTE PE SUPRAFAŢA ŞI ÎN
IMEDIATA VECINĂTATE A PROGRAMULUI, MENŢIONATE ÎN FORMULARUL
STANDARD ALE ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR
La momentul actual există date relativ complete cu privire la prezenţa şi localizarea speciilor şi
habitatelor de interes comunitar la nivelul reţelei Natura 2000, date confirmate în parte de planurile
de management aprobate deja (288 de planuri de management aprobate pentru ariile naturale
protejate din rețeaua Natura 2000, conform datelor ANANP). Numeroase proiecte, ce vizează
cartarea habitatelor şi inventarierea speciilor din siturile Natura 2000, au fost derulate şi se află în
continuare în derulare, însă acestea nu acoperă în mod integral reţeaua de situri Natura 2000.
La acest stadiu nu există nici un fel de date privind localizarea proiectelor ce urmează a fi depuse
pe Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021 – 2027. Așadar nu putem prezenta date certe
privind speciile sau habitatele care ar putea fi afectate de acest program.

3.4 DESCRIEREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE
INTERES
COMUNITAR
AFECTATE
(SUPRAFAŢA,
LOCAŢIA,
SPECIILE
CARACTERISTICE) ŞI A RELAŢIEI ACESTORA CU ARIILE NATURALE PROTEJATE DE
INTERES COMUNITAR ÎNVECINATE ŞI DISTRIBUŢIA ACESTORA
Speciile şi habitatele de interes comunitar afectate, din siturile Natura 2000 suprapuse sau
învecinate cu zonele de interes pentru PAP 2021 - 2027, corespund în general zonelor umede,
luncilor râurilor și fluviului Dunărea, litoralul Mării Negre. Habitatele şi speciile de interes
comunitar reprezintă componente cheie ale siturilor Natura 2000, din punct de vedere al rolului
funcţional, al reprezentativității sau al unicității.
Având în vedere nivelul de detaliu al PAP 2021 - 2027, la acest moment, nu poate fi realizată o
descriere detaliată a funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar la nivelul
fiecăruia din siturile potenţial afectate. Această analiză va putea fi realizată în cadrul procedurilor
de mediu (EA şi EIA) la nivel de proiect, în funcţie de specificul fiecăruia din ele. Este important
de menţionat faptul că fiecare din habitatele şi speciile de interes comunitar potenţial afectate are
un rol semnificativ în menţinerea integrităţii structurale şi funcţionale ale siturilor din care fac
parte.

3.5 DATE PRIVIND STRUCTURA ŞI DINAMICA POPULAŢIILOR DE SPECII AFECTATE
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La acest moment al analizei, informațiile cu privire la localizarea proiectelor ce ar urma a fi
propuse spre finanțare în cadrul PAP 2021- 2027, nu sunt cunoscute. Această analiză se va realiza
în cadrul studiilor de evaluare adecvată, la nivel de proiect, pentru fiecare proiect susceptibil a
avea un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000.

3.6 RELAŢIILE STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE CARE CREEAZĂ ŞI MENŢIN
INTEGRITATEA ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR
La acest moment al analizei, relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea
siturilor potenţial afectate de proiectele ce urmează a fi depuse pe PAP 2021 - 2027, sunt dificil de
descris într-o manieră detaliată, dată fiind diversitatea condiţiilor biogeografice precum şi numărul
relativ mare de specii şi habitate potenţial afectate.
Este important ca în cadrul studiilor de evaluare adecvată, ce vor fi realizate la nivelul fiecărui
proiect din cadrul PAP 2021 - 2027, susceptibil a avea un impact semnificativ asupra reţelei Natura
2000, să se analizeze impactul cumulativ.
Deși multe din proiectele ce urmează a fi propuse pentru finanțare prin PAP 2021 – 2027 urmăresc
strategii de exploatare durabilă a resurselor nu trebuie subestimate riscurile afectării unor situri
Natura 2000 de dimensiuni mici sau modificările generate de proiectele propuse asupra siturilor
Natura 2000 de dimensiuni mari, care chiar dacă afectează suprafeţe reduse, ar putea genera alterări
structurale şi funcţionale pe suprafeţe mult mai întinse din interiorul unor astfel de situri.
Trebuie precizat că limitele oricărui sit Natura 2000 sunt în general convenţionale, ce nu presupun
obligatoriu existenţa în teren a unor bariere geografice sau antropice (deși acestea există fiind
reprezentate, cel mai adesea de localități) care ar putea împiedica deplasarea speciilor. Acest lucru
denotă faptul că suprafeţele de teren aflate în vecinătatea ariilor naturale protejate pot fi, uneori, la
fel de valoroase ca şi ariile în sine, în ceea ce priveşte menţinerea stării de conservare a speciilor,
în special atunci când tocmai de acest fenomen (deplasarea speciilor) depinde asigurarea
conectivității populaţionale sau asigurarea resurselor de hrană (de exemplu, în cazul speciilor cu
mobilitate ridicată, precum mamiferele şi păsările, acestea pot utiliza habitate diverse existente atât
în sit, cât şi în afara acestuia, putând fi prezente de multe ori chiar şi în habitatele puternic
antropizate). Facem precizarea că, deşi amenajările piscicole de tipul eleşteielor, iazurilor (sau
lacuri de acumulare cu folosinţă complexă construite, în general, pe vetrele unor iazuri mai vechi)
nu sunt înregistrate ca habitate de interes comunitar, fiind menţionate doar în baza de date EUNIS
sub codurile C1.1 – C1.6 şi J5.31 – J5.32, acestea au funcţii ecologice demne de menţionat.

3.7 OBIECTIVELE DE CONSERVARE ALE ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE
INTERES COMUNITAR, ACOLO UNDE AU FOST STABILITE PRIN PLANURI DE
MANAGEMENT
Procesul de elaborare şi aprobare al planurilor de management este finalizat într-o anumită măsură
(288 de planuri de management aprobate pentru ariile naturale protejate din rețeaua Natura 2000,
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conform datelor ANANP) dar în continuă derulare. În stadiul actual nu se cunoaște cu exactitate
ce propuneri de proiecte specifice vor fi depuse și cum vor afecta ele ariile protejate Natura 2000.
De asemenea ANANP ca administrator al ariilor naturale protejate continuă procedura de stabilire
a obiectivelor de conservare pentru fiecare habitat și specie de interes conservativ din aceste arii
protejate. De îndeplinirea acestor obiective va trebui să se țină cont în analiza impactului fiecărui
proiect în parte.

3.8 DESCRIEREA STĂRII ACTUALE DE CONSERVARE A ARIILOR NATURALE
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, INCLUSIV EVOLUŢII/ SCHIMBĂRI CARE SE
POT PRODUCE ÎN VIITOR
Întrucât în acest stadiu nu se cunosc cu exactitate ariile protejate ce pot fi potențial afectate prin
proiectele depuse pentru finanțare, această analiză se va realiza la nivelul studiilor de evaluare
adecvată, la nivel de proiect, pentru fiecare proiect susceptibil a avea un impact semnificativ asupra
siturilor Natura 2000.

4 IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI
4.1 FORMELE DE IMPACT ACTUALE ASUPRA SITURILOR NATURA 2000
Principalele forme de impact ce exercită în prezent presiuni asupra siturilor de importanţă
comunitară şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică, relevante pentru PAP 2021 - 2027, sunt
prezentate în cele ce urmează. Sursa datelor este reprezentată de baza de date Natura 2000
disponibilă pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu (European Environment Agency - EEA).
Situri de importanţă comunitară (SCI) - făcând referire strict la sursele de impact relevante pentru
PAP 2021 - 2027, pentru domeniul pescuitului comercial au fost identificate 3 surse de impact
(pescuit cu capcane, vârşe, vintire etc. F02.01.01; pescuit cu plasa F02.01.02; poluarea difuză a
apelor de suprafaţă cauzată de alte surse care nu sunt enumerate H01.09), care se manifestă în
interiorul a 19 situri, pentru domeniul acvaculturii au fost identificate 10 riscuri (piscicultură
intensivă, intensificată F01.01; specii invazive non-native (alogene) I01; “polderizare” –îndiguire
în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc. J02.01.01; Canalizare şi deviere de
apă J02.03; modificarea apelor stătătoare J02.05.03; Captarea apelor de suprafaţă J02.06; Captarea
apelor subterane J02.07; Alte schimbări ale condiţiilor hidraulice cauzate de activităţi umane
J02.15; reducerea conectivităţii de habitat, din cauze antropice J03.02; poluarea difuză a apelor de
suprafaţă cauzată de alte surse care nu sunt enumerate H01.09) care se manifestă în interiorul a 14
situri, iar pentru domeniul procesării au fost identificate 2 surse de impact (alte zone
industriale/comerciale E02.03; poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de alte surse care nu
sunt enumerate H01.09)fără a se putea determina numărul de situri care ar putea fi afectate.
În cazul siturilor de protecţie specială avifaunistică (SPA), pentru domeniul pescuitului comercial
au fost identificate 3 surse de impact care se manifestă în interiorul a 22 de situri, pentru domeniul
acvaculturii au fost identificate 10 surse de impact care se manifestă în interiorul a 23 de situri, iar
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pentru domeniul procesării au fost identificate 2 surse de impact fără a se putea determina numărul
de situri care ar putea fi afectate.

4.2 IDENTIFICAREA FORMELOR DE IMPACT POTENŢIAL
Pentru a putea cuantifica impactul potenţial al proiectelor incluse în cadrul Programului pentru
Acvacultură și Pescuit 2021-2027, asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, primul pas
a constat în identificarea tipurilor de proiecte care pot genera potenţial impact, precum şi a
componentelor de interes comunitar ce pot fi afectate.
În continuare sunt descrise potențialele forme de impact ce pot apărea pentru fiecare domeniu
abordat de PAP (pescuit comercial, acvacultură și procesare) asupra componentelor de interes
comunitar.
4.2.1Pescuitul comercial poate genera efecte cu impact negativ asupra habitatelor și speciilor de
plante și animale acvatice după cum urmează:
A.


B.

Floră și habitate naturale:
Posibila deranjare a unor habitate;
Chiar distrugerea de habitate prin activități de exploatare distructivă (dragare de fund);
Nevertebrate - impactul negativ asupra speciilor de nevertebrate asociate activităților de
pescuit comercial se manifestă cu precădere prin folosirea tehnicilor de dragare de fund
care afectează comunitățile bentonice. (Tillin et al. 2006; Hiddink et al., 2019). Pe de altă
parte studii recente derulate în Marea Neagră au concluzionat că folosirea beam – traulului
pentru capturarea gasteropodului rapana (Rapana venosa) sau a dragei hidraulice pentru
capturarea vongolei (Chamelea gallina) pot avea efecte benefice economice și sociale cu
impact redus de mediu dacă se iau măsuri de control a capacității de pescuit. (Filimon A
2019, Năstase A, 2021)

C. Pești:
 Reducerea numărului acestora prin exploatarea / uciderea lor accidentală sau cu depășirea
cotelor alocate;
 Perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar prin activitățile prestate;
 Poluare accidentală a zonelor de pescuit;
D. Posibila afectare a reproducerii și a supraviețuirii juvenililor de calcan la folosirea dragării de
fundAmfibieni și reptile:
E. Poate exista un anumit impact nesemnificativ de capturare accidentală sau chiar moarte
accidentală cauzată de blocarea în plasele de pescuit, Păsări:
 Capturarea accidentală sau chiar moartea accidentală ca urmare a încurcării în plasele de
pescuit, cu un impact nesemnificativ;
 Posibilă reducere a surselor de hrană pentru păsările ihtiofage ca urmare a exploatării
intense a unor zone de concentrare a peștelui;
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F. Mamifere:
 Capturarea accidentală sau chiar moartea accidentală ca urmare a încurcării în plasele de
pescuit
 Posibilă reducere a surselor de hrană ca urmare a exploatării intense a unor zone de
concentrare a peștelui;
 Poluare accidentală a zonelor de pescuit;
4.2.2 Acvacultura poate genera efecte cu impact negativ asupra habitatelor și speciilor de plante și
animale acvatice după cum urmează:
A. Floră și habitate naturale:
 Posibila afectare/ distrugere a unor habitate ca urmare a amenajărilor pentru creșterea
productivității;
B. Pești:
 Posibila afectare a unor specii de interes conservativ ca urmare a introducerii unor specii
alohtone, de cultură;
 Perturbarea activităţii speciilor de interes comunitar prin activitățile prestate;
 Poluare accidentală a bazinelor sau canalelor de legătură;
C. Amfibieni și reptile:
 Poate exista un anumit impact de capturare accidentală sau chiar moarte accidentală
cauzată de blocarea în plasele de pescuit în perioadele de recoltare, dar nu există studii
științifice pe această temă;
D. Păsări:
 Capturarea accidentală sau chiar moartea accidentală ca urmare a încurcării în plasele de
pescuit în perioadele de recoltare, sau în plasele de protecție, cu un impact nesemnificativ;
 Alungarea sau uciderea prin diverse metode pentru a reduce pierderile din fermele din
interiorul sau din vecinătatea ariilor protejate. Facem precizarea că lipsa planurilor de
management al prădătorilor şi a măsurilor de sprijin pentru fermieri, a compensaţiilor
pentru restricţii şi al susţinerii pisciculturii tradiţionale este sursa unui potenţial impact
asupra păsărilor şi mamiferelor;
E. Mamifere:
 Capturarea accidentală sau chiar moartea accidentală ca urmare a încurcării în plasele de
pescuit, în perioadele de recoltare;
 Alungarea sau uciderea prin diverse metode pentru a reduce pierderile din fermele din
interiorul sau din vecinătatea ariilor protejate. Facem precizarea că lipsa planurilor de
management al prădătorilor şi a măsurilor de sprijin pentru fermieri, a compensaţiilor
pentru restricţii şi al susţinerii pisciculturii tradiţionale este sursa unui potenţial impact
asupra păsărilor şi mamiferelor;
 Poluare accidentală a bazinelor sau canalelor de legătură.
4.2.3 Procesarea poate genera efecte cu impact negativ asupra habitatelor și speciilor de plante și
animale acvatice după cum urmează:
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Singurele efecte negative pentru floră și fauna de interes sunt poluările accidentale produse
ca urmare a defecțiunilor la conductele de canalizare sau reciclarea necorespunzătoare a
deșeurilor rezultate.

4.3 ESTIMAREA SUPRAFEŢELOR DIN INTERIORUL ŞI VECINĂTATEA SITURILOR
NATURA 2000 POTENŢIAL AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
PROPUSE DE PAP
Ţinând cont de nivelul de detaliere al Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021 - 2027 la
acest moment nu putem estima suprafeţele din interiorul şi vecinătatea siturilor Natura 2000
potenţial afectate de implementarea proiectelor ce urmează a fi propuse prin PAP.

4.4 EVALUAREA IMPACTULUI
4.4.1 Evaluarea semnificaţiei impactului
Aprecierea semnificaţiei impactului ţinând cont de nivelul de detaliere al Programului pentru
Acvacultură și Pescuit 2021 - 2027 este dificilă la acest moment.
o Pescuit comercial
Localizarea activității de pescuit comercial este delimitată în zonele unde această activitate este
permisă și corespunde în mare pe toată lungimea fluviului Dunărea, inclusiv Delta Dunării, a
Prutului cu lacul Stânca Costești, litoralul Mării Negre, lacuri de acumulare de pe râurile Olt și
Siret.
Este dificil de cuantificat impactul Programului pentru Acvacultură și Pescuit asupra siturilor
Natura 2000 întrucât nu se cunoaște, la acest moment, ce proiecte se vor depune și pe ce zone. Însă
trebuie precizat că efortul de pescuit și captura totală admisibilă (TAC) se calculează de institute
de cercetare prin evaluarea capturilor din anii precedenți, ca și prin pescuit științific de control.
Așadar eventualele proiecte pentru pescuit comercial nu pot crește efortul de pescuit sau cotele
alocate având doar rolul de a moderniza și eficientiza pescuitul, precum și de a reduce nivelul
poluării și a deșeurilor.
Subliniem faptul că la acest nivel strategic de analiză, semnificația impactului nu reprezintă o
certitudine. Pentru toate siturile, impactul semnificativ poate fi corect estimat doar printr-o
evaluare cumulativă, în fază de proiect, a tuturor propunerilor de intervenţii (existente sau propuse)
în interiorul sau imediata vecinătate a ariilor naturale protejate.
Facem de asemenea precizarea că efortul de pescuit și captura totală admisibilă (TAC) fac obiectul
unor ordine comune anuale ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului,
apelor și pădurilor.
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Prezentăm în continuare o evoluție a efortului de pescuit și a cotelor alocate în zonele unde
pescuitul comercial este permis (Dunăre și Delta Dunării, râul Prut, lacuri de acumulare de pe
râurile Siret și Olt), precum și gradul de suprapunere al acestor zone cu arii protejate din Rețeaua
Natura 2000.
În ceea ce privește efortul de pescuit pentru Marea Neagră ordinele de ministru privind efortul de
pescuit fac referire la ”capacitatea redusă a flotei românești de pescuit” care ”nu impune limitări
în pescuit”, existând doar limitări ale cotelor speciilor de interes comercial.

Tabel 3 Efortul de pescuit din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“ în perioada 2019 – 2021:
Complex/Efort

Dunăre

Marea
Neagră

SomovaParcheş

Gorgova- ŞonteaUzlina
Fortuna

MatiţaMerhei

Roşu- RazimPuiu Sinoie

Insula
Dranov

Total pescari
autorizaţi

1.

Nr. pescari = captura în
tone/ 2 tone/pescar/an

900

400

60

200

300

260

280

700

180

1480

2.

Nr. ambarcaţiuni

60

75

30

50

50

30

60

350

35

740

3.

Nr. setci diferite =
nr. pescari x 15 setci/pescar

1800

2250

900

1500

1500

900

1800

-

1050

11700

4.

Nr. vintire = nr. pescari x
35 pentru Rezervaţia Biosferei
„Delta Dunării“ complexuri

-

1500

2100

3500

3500

2100

4200

24500

2450

42350

5.

Nr. taliene baltă = nr.
pescari x 10

-

1500

600

1000

1000

600

1200

7000

700

11350

6.

Nr. pescari scrumbie

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

1200

7.

Nr. setci scrumbie = 6 setci
/pescar

7200

-

-

-

-

-

-

-

-

7200

8.

Nr. năvoade = nr. pescari/20

-

-

10

10

20

20

20

60

-

140

9.

Nr. taliene marine gigant

-

30

-

-

-

-

-

-

-

30

10. Nr. taliene
Dunăre = 120
pescari x 5

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Nr. taliene
Razim = nr.
pescari x 35

-

-

-

-

-

-

-

24500

-

-

12. Nr. vintire
Razim = nr.
pescari x 10

-

-

-

-

-

-

-

7000

-

-

13. Nr. vintire
Somova = nr.
pescari x 20

-

-

1200

-

-

-

-

-

-

-

14. Nr. taliene balta
Somova = nr. pescari
x 20

-

-

1200

-

-

-

-

-

-

-

Pentru Delta Dunării, efortul de pescuit nu a suferit modificări în ultimii 3 ani.
Tabel 4 Evoluția capturii totale admisibile (TAC) şi a efortului de pescuit din fluviul Dunărea (km
140 - km 1075) în perioada 2019 – 2021:
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Nr.
sect
or

Delimitare sector/ tronson

1

A

B
2

C

3

A
4
B

A
5
B

A
6
B

7

8
9
A

B
10
C

D

11

12

km 140 (amonte
Administraţia
Rezervaţiei Biosferei
„Delta
Dunării“) - km 155
(confluenţă râu Siret)
km 155 (confluenţă
râul Siret)
- km 169 (Smârdan)
km 169 (SmârdanBrăila) km 197 (Gropeni)
km 197 (Gropeni) km 227
(râul Călmăţui),
inclusiv braţul
Vâlciu
km 0 - 98 braţ Măcin
(Vadu
Oii)
km 238 (Vadu Oii) km 300
(Cernavodă)
km 300 (Cernavodă)
- km 366
(aval Chiciu-Ostrov)
km 227 (Gura
Călmăţui) - km
248 (Giurgeni)
km 248 (Giurgeni) km 50
braţ Borcea (Borcea)
km 50 braţ Borcea
(Borcea) km 100 braţ Borcea,
inclusiv
braţul Bala
km 366 (Călăraşi) km 452
(Greaca)
km 452 (Greaca) km 526
(râul Vedea)
km 526 (râul Vedea) km 615
(Gârcov)
km 615 (Gârcov) km 665
km 665 - km 745
(amonte
Rast)
km 745 (amonte
Rast) - km
776 (amonte Desa)
km 776 (amonte
Desa) - km
797 (Calafat)
km 797 (Calafat) km 817
(amonte Cetate)
km 817 (amonte
Cetate) - km 863
(aval PF II), inclusiv
braţul Gogoşu
km 864 (baraj Porţile
de Fier

Total (t)

Pescuit recreativ (t)

Pescuit comercial (t)

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

54,8

54,8

57

8

8

8

46,8

46,8

33/
99

33/
99

33/
99

41,6

41,6

43

5

5

5

36,6

36,6

26/
78

26/
78

26/
78

43,6

43,6

44

7

7

7

36,6

36,6

49

26/
78

26/
78

26/
78

58

61

4,5

4,5

5

53,5

53,5

38

38/
114

38/
114

38/
114

38,7

32,5

34

3,5

3,5

4

35,2

29

37

25/
75

25/
75

25/
90

50,4

53

55

8

8

8

42,4

45

56

30/
90

30/
90

32/
96

52,5

62

62

6

6

6

46,5

56

30

33/
99

33/
99

33/
99

24,6

24

27

2

2

2

22,6

22

25

16/
48

16/
48

18/
54

111,4

224

124

5

5

5

106,4

119

119

75/
225

75/
225

75/
225

51,24

49

5

5

46,24

44

45/
135

45/
135

69,7

56,76

57

5

5

5

64,7

51,76

52

46/
138

47/
141

47/
141

59,9

84,4

86

5

5

5

54,9

79,4

81

39/
117

41/
123

41/
123

59,1

59,1

61

7

7

7

52,1

52,1

54

37/
111

40/
120

40/
120

36,9

36,9

37

4,5

4,5

5

32,4

32,4

32

23/
69

23/
69

23/
69

58

62,8

5

51,3

6,4

24,2

3
125,9

126

13,4

57,8

2021

Nr. ambarcațiuni/
pescari
2019 2020 2021

41/
123

44,9

32/
96

21,2

15/
45

13

112,5

113

25,9

2

23,9

17/
51

24,5

2

22,5

16/
48

41,4

93,1

41,4

42

6

6

6

35,4

35,4

36

93,1

94

20

20

20

73,1

73,1

74

35

25/
75

80/
240

80/
240

25/
75

25/
75

60/
180

60/
180

Nr.
sect
or

Delimitare sector/ tronson
II) - km 943 (baraj
Porţile de
Fier I)
km 943 (baraj Porţile
de Fier
I) - km 1012 (Cozla)
km 1012 (Cozla) - km
1075
(Baziaş)

13

14

Total general

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Nr. ambarcațiuni/
pescari
2019 2020 2021
60/
180

60,1

60,1

61

9

9

9

51,1

51,1

52

42/
126

42/
126

42/
126

150,3

150,3

151

23

23

23

127,3

127,3

128

105/
315

105/
315

105/
315

1234,4

1257,7

1271

146,9

146,9

148

1087,5

1105,8

1123

800/
2400

810/
2430

814/
2442

Total (t)

Pescuit recreativ (t)

Pescuit comercial (t)

Se observă o creștere sub 3% a capturii totale admisibile (TAC) în ultimii 3 ani.
Tabel 5 Sectoarele de pescuit suprapuse peste Rețeaua Natura 2000 și lungimea suprapunerii pe
Dunăre
Nr.
sect
or

1

2

3

4

Delimitare sector/ tronson

km
140
(amonte
Administraţia
Rezervaţiei
Biosferei
„Delta
Dunării“) - km 155
(confluenţă râu Siret)
km 155 (confluenţă râul
A Siret)
- km 169 (Smârdan)
km 169 (SmârdanB Brăila) km 197 (Gropeni)
km 197 (Gropeni) - km
227
C (râul Călmăţui), inclusiv
braţul
Vâlciu
km 0 - 98 braţ Măcin
(Vadu
Oii)
km 238 (Vadu Oii) - km
A 300
(Cernavodă)

Lungime
sector
(km)

Arii protejate suprapuse

Lungime
sector cu
arii
protejate
(km)

15

Delta Dunării (ROSCI0065); Delta
Dunării şi Complexul Razim - Sinoie
(ROSPA0031); Lunca Joasă a
Prutului (ROSCI0105);
Lacul Brateş (ROSPA0121)

5

14

-

-

28

Balta Mică a Brăilei (ROSCI0006);
Balta Mica a Brailei (ROSPA0005)

22

30

Balta Mică a Brăilei (ROSCI0006);
Balta Mica a Brailei (ROSPA0005)

30

Braţul Măcin (ROSCI0012)
Dunărea Veche - Braţul Măcin
(ROSPA0040)
Balta Mica a Brailei (ROSPA0005);
Canaralele
de
la
Hârşova
(ROSPA0017); Canaralele Dunării
(ROSCI0022)

98

62

36

95

62

Nr.
sect
or

Delimitare sector/ tronson
km 300 (Cernavodă) B km 366
(aval Chiciu-Ostrov)

Lungime
sector
(km)

Arii protejate suprapuse

Canaralele Dunării (ROSCI0022);
Dunăre - Ostroave (ROSPA0039)

66

km 227 (Gura Călmăţui)
A - km
248 (Giurgeni)

21

km 248 (Giurgeni) - km
B 50
braţ Borcea (Borcea)

50

Balta Mică a Brăilei (ROSCI0006);
Balta Mica a Brailei (ROSPA0005;
Canaralele
de
la
Hârşova
(ROSPA0017);
Coridorul Ialomiţei (ROSCI0290);
Borduşani - Borcea (ROSCI0278);
Canaralele
de
la
Hârşova
(ROSPA0017); Mlaştina de la Feteşti
(ROSCI0319);
Braţul
Borcea
(ROSPA0012)

5

6

km 50 braţ Borcea
(Borcea) A km 100 braţ Borcea,
inclusiv
braţul Bala

50

km 366 (Călăraşi) - km
B 452
(Greaca)

86

7

km 452 (Greaca) - km
526
(râul Vedea)

74

8

km 526 (râul Vedea) km 615
(Gârcov)

89

9

km 615 (Gârcov) - km
665

40

km 665
(amonte

80

10

A

-

km

745

Braţul
Borcea
(ROSPA0012);
Canaralele Dunării (ROSCI0022);
Dunăre - Ostroave (ROSPA0039
Gura Vedei - Şaica - Slobozia
(ROSCI0088): Dunăre - Olteniţa
(ROSPA0038); Olteniţa - Mostiştea Chiciu (ROSCI0131); Olteniţa Ulmeni (ROSPA0136)
Gura Vedei - Şaica - Slobozia
(ROSCI0088); Dunăre - Olteniţa
(ROSPA0038); Ostrovu Lung Gostinu (ROSPA0090); Vedea Dunăre (ROSPA0108)
Gura Vedei - Şaica - Slobozia
(ROSCI0088);
Vedea - Dunăre
(ROSPA0108); Corabia - Turnu
Măgurele (ROSCI0044); Confluenţa
Olt - Dunăre (ROSPA0024); Suhaia
(ROSPA0102)
Corabia
Turnu
Măgurele
(ROSCI0044); Confluenţa Olt Dunăre (ROSPA0024); Nisipurile de
la
Dăbuleni
(ROSPA0135);
Coridorul Jiului (ROSCI0045)
Nisipurile
de
la
Dăbuleni
(ROSPA0135); Coridorul Jiului
37

Lungime
sector cu
arii
protejate
(km)
66

21

46

36

83

66

72

36

73

Nr.
sect
or

Delimitare sector/ tronson

Lungime
sector
(km)

Arii protejate suprapuse
(ROSCI0045);
Confluenţa Jiu Dunăre (ROSPA0023); Ciuperceni Desa (ROSCI0039)
Ciuperceni - Desa (ROSCI0039);
Calafat - Ciuperceni - Dunăre
(ROSPA0013)
Ciuperceni - Desa (ROSCI0039);
Calafat - Ciuperceni - Dunăre
(ROSPA0013)
Dunărea la Gârla Mare - Maglavit
(ROSCI0299);
Maglavit
(ROSPA0074)
Dunărea la Gârla Mare - Maglavit
(ROSCI0299); Gruia - Gârla Mare
(ROSPA0046);
Blahniţa
(ROSPA0011); Jiana (ROSCI0306)

Rast)

11

12

13

14

km 745 (amonte Rast) B km
776 (amonte Desa)
km 776 (amonte Desa) C km
797 (Calafat)
km 797 (Calafat) - km
D 817
(amonte Cetate)
km 817 (amonte Cetate)
- km 863
(aval PF II), inclusiv
braţul Gogoşu
km 864 (baraj Porţile de
Fier
II) - km 943 (baraj
Porţile de
Fier I)
km 943 (baraj Porţile de
Fier
I) - km 1012 (Cozla)
km 1012 (Cozla) - km
1075
(Baziaş)

Lungime
sector cu
arii
protejate
(km)

31

21

20

46

Jiana (ROSCI0306);
(ROSPA0011)

79

Blahniţa

Porţile de Fier (ROSCI0206); Cursul
Dunării - Baziaş - Porţile de Fier
(ROSPA0026)
Porţile de Fier (ROSCI0206)
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de
Fier (ROSPA0026)

69

63

31

19

18

61

69

63

Tabel 6 Evoluția capturii totale admisibile (TAC) şi a efortului de pescuit pe râul Prut în perioada
2019 – 2021:
Nr. Delimitare
Crt. sector/ tronson

1.

Confluenţă
Dunăre Confluenţă râu
Elan

Pescuit recreativ Pescuit comercial Nr. ambarcațiuni/
(t)
(t)
pescari
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Total (t)

33,5 39

41

5,5

5,5

38

6

28

33,5 35

24/72 24/72 24/72

2.

Confluenţă râu
Elan - km 284
(Drânceni)

6,5

6,5

7

6,5

6,5

7

0

0

0

0

0

0

3.

km 284
(Drânceni) - km
514

6,5

6,5

7

6,5

6,5

7

0

0

0

0

0

0

km 514 - km 544
A(baraj Stânca - 3,5
Costeşti)

3,5

4

3,5

3,5

4

0

0

0

0

0

0

Lac de
acumulare
BStânca - Costeşti 20,4 25,6 27
(km 544 - km
614)

1,4

1,4

1

19

24,2 26

km 614
(ManoleasaCPrut) - km 742
(intrare în
România)

6,1

2,5

2,5

3

3,6

6,1

Total

76,5 89,7 100

4.

8,6

14

25,9 25,9 28

11

50,6 63,8 72

19/57 19/57 19/57

3/9

3/9

3/9

46/13 46/13 46/13
8
8
8

Se observă o creștere a capturii totale admisibile (TAC), cu 30% în ultimii 3 ani.
Tabel 7 Sectoarele de pescuit suprapuse peste Rețeaua Natura 2000 și lungimea suprapunerii pe
Râul Prut
Nr.
sect
or

1

2
3

Delimitare
tronson

Lungime
sector/
sector
(km)

Confluenţă Dunăre Confluenţă râu Elan
Confluenţă râu Elan km 284 (Drânceni)
km 284 (Drânceni) km 514

113

171
230

Arii protejate suprapuse
Lunca Joasă a Prutului (ROSCI0105);
Lacul Brateş (ROSPA0121); Lunca
Prutului-Vlădeşti-Frumuşiţa
(ROSPA0070); Maţa - Cârja Rădeanu (ROSPA0130)
Râul Prut (ROSCI0213); Maţa - Cârja
- Rădeanu (ROSPA0130);
Râul Prut (ROSCI0213)
39

Lungime
sector cu
arii
protejate
(km)

113

171
224

Nr.
sect
or

Delimitare
tronson

sector/

km 514 - km 544 (baraj
Stânca - Costeşti)
Lac de acumulare
B Stânca - Costeşti (km
544 - km 614)
km 614 (ManoleasaC Prut) - km 742 (intrare
în România)
A

4

Lungime
sector
(km)

Arii protejate suprapuse

30

-

70

Lacul Stânca Costeşti (ROSPA0058)

128

-

65

-

742

Total

Lungime
sector cu
arii
protejate
(km)

573

Tabel 8 Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit din lacurile de acumulare de pe râul
Olt pentru pescuit comercial pentru perioada 2019 - 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Delimitare
sector/tronson
Izbiceni
Rusăneşti
Frunzaru
Ioneşti
Băbeni
Drăgăşani
Strejeşti
Total

Total captură (t)
2019
2020
3,83
19,1
19,3
13,60
25,2
20,40
8,7
7,98
14,6
10,58
13,3
9,35
20,4
15,96
120,6
81,70

Nr. ambarcaţiuni**/pescari
2021 2019
2020
2021
30,6 3/9
10/30
10/30
10/30
10/30
35,3 10/30
15/45
40,5 15/45
15/45
5/15
13,5 5/15
5/15
22,6 8/24
8/24
8/24
20,3 8/24
8/24
8/24
12/36
32,3 12/36
12/36
195,1 61/183 68/204
68/204

Se observă o creștere a capturii totale admisibile (TAC) cu 239% în ultimii 3 ani.
Tabel 9 Zonele de pescuit suprapuse peste Rețeaua Natura 2000 și suprafața suprapunerii
Delimitare Suprafață Arii protejate suprapuse
Suprafață
Nr.
sector/
(ha)
suprapusă
crt.
tronson
1095
Confluenţa Olt - Dunăre (ROSPA0024); 1095
1 Izbiceni
Valea Oltului Inferior (ROSPA0106)
1100
2

Rusăneşti

Râul Olt între Mărunţei şi Turnu
Măgurele (ROSCI0376); Valea Oltului
Inferior (ROSPA0106)

40

1100

3

1280

Râul Olt între Mărunţei şi Turnu
Măgurele (ROSCI0376); Valea Oltului
Inferior (ROSPA0106)

1280

470
910
828
2072,76
7755,76

Valea Oltului Inferior (ROSPA0106)
Valea Oltului Inferior (ROSPA0106)
Valea Oltului Inferior (ROSPA0106)
Valea Oltului Inferior (ROSPA0106)

470
910
828
2072,76
7755,76

Frunzaru

4 Ioneşti
5 Băbeni
6 Drăgăşani
7 Strejeşti
Total

Tabel 10 Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit din lacurile de acumulare de pe râul
Siret pentru pescuit comercial pentru perioada 2019 - 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4

Delimitare
sector/tronson
Răcăciuni
Bereşti
Călimăneşti
Movileni
Total

Total captură (t)
2019
2020
3,43
3,59
3,69
3,69
7,34
7,34
5,96
5,96
20,42
20,58

Nr. ambarcaţiuni**/pescari
2021 2019
2020
2021
3,59 4/12
4/12
4/12
3,69 4/12
4/12
4/12
7,34 7/21
7/21
7/21
5,96 6/18
6/18
6/18
20,58 21/63
21/63
21/63

Pentru lacurile de acumulare de pe Siret captura totală admisibilă și efortul de pescuit nu au suferit
practic modificări în ultimii 3 ani.
Tabel 11 Zonele de pescuit suprapuse peste Rețeaua Natura 2000 și suprafața suprapunerii
Delimitare Suprafață Arii protejate suprapuse
Nr.
sector/
(ha)
crt.
tronson
Răcăciuni 1702,3
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău 1
Bereş (ROSPA0063)
Bereşti
1800
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău 2
Bereş (ROSPA0063)

1702,3
1800

Călimăneşti 749,9

Lunca Siretului Inferior (ROSCI0162); 749,9
Lunca Siretului Inferior (ROSPA0071)

Movileni

Lunca Siretului Inferior (ROSCI0162); 900
Lunca Siretului Inferior (ROSPA0071)

3
4

Suprafață
suprapusă

Total

900
5152,2

5152,2

o Acvacultură
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În ceea ce privește activitatea de acvacultură aceasta, cel puțin în formele sale extensive, se
desfășoară în amenajările realizate de-a lungul unor râuri și pâraie, și de-a lungul Dunării (fosta
luncă inundabilă), precum și în Delta Dunării și litoralul Mării Negre.
Tabel 12 Lista amenajărilor piscicole care se află în sau în imediata vecinătate a Rețelei Natura
2000:

Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

Călăraşi

ROSPA0051

SC Piscicola Prod Com SRL/ Amenajarea Rasa716
Gălățui

Călăraşi

ROSPA0055

3.

SC Axis Tel Company SRL/ Iezeru

34,5

Călăraşi

ROSPA0051

4.

SC Sultan SNC/ Lac Potcoava Val Vişinii

11,4

Călăraşi

ROSPA0055

5.

SC AMB Perfect Serv SRL/ Am. Lupşanu V.
67,6
Argovei

Călăraşi

ROSPA0105

6.

SC Fish 99 SRL/ Am. Valea Argovei

1415

Călăraşi

ROSPA0105

7.

SC Ciocănești Piscicola
Ciocănești Dunăre

180

Călărași

ROSPA 0021

8.

SC Piscicola Iezer SRL/Acumularea Iezer

50

Călărași

ROSPA0051

9.

SC Trivale SRL/ Acumularea Făurei

46,5

Călărași

ROSPA0105

10.

SC Ferma Piscicolă Comana SRL/Am.Comana

175

Giurgiu

ROSPA0022

11.

PF Dumitru Ştefan/ Iaz Singureni

9,5

Giurgiu

ROSPA0022

12.

SCGeorge & Peter Import Export SRL/ Am. Petru
21
Rareş

Giurgiu

ROSPA0146

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

1.

SC 3T SRL/ Iezer

21

2.

SRL/

Acumularea

SC Quasimodo Comimpex SRL/
13.

ROSPA0022

Am. Puţu Greci-Zboiu Pătrat

15

Giurgiu

14.

SC Alexandar Parc SRL/ Amenajarea Bila

181

Giurgiu

ROSPA0146

15.

SC Orentex SRL/Acumularea Vlăşcuţa

70

Argeș

ROSCI 0341

16.

SC Mondorama SRL/ Acumularea Adunati si
192,3
Ilfoveni

Dâmbovița

ROSPA 0124

42

Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

SC DONAU FISH SRL – Amenajarea piscicolă
1050,29
Suhaia

Teleorman

ROSPA0102

18.

PFA BĂDUNĂ NINEL – Amenajarea piscicolă
5
Zeton

Teleorman

ROSPA0024

19.

SC CORNEANCA LAC SRL – Amenajarea
11,42
piscicolă Corneanca Lac

Teleorman

ROSPA0146

20.

SC NELY IMPEX SRL – Amenajarea piscicolă
19
Grosu I

Teleorman

ROSPA0148

21.

SC MAG LEASING SRL – Amenajarea piscicolă
26
Grosu II

Teleorman

ROSPA0148

22.

SC Megalit SRL/Amenajarea Găneasa

6,8

Olt

ROSPA0106

23.

SC Popular SRL/Balta Gîscărie

8,8382

Olt

ROSPA0106

24.

SC Milva Prod SRL/Lacul Cernica

300

Ilfov

ROSPA0122

25.

SC Catalina 93 SRL/Iazurile Podișor I și II

29,48

Ilfov

ROSPA0140

26.

SC Piscicola Prahova SRL/Ferma Fulga

254,56

Prahova

ROSPA0112

27.

SC Fish Plan SRL/Boldești-Grădiștea

419,8

Prahova

ROSPA0112

28

Amenajarea Seleuș

70.01

AR

ROSPA0014

29

Amenajarea Bocsig

4

AR

ROSPA0014

30

Amenajarea Nădlac

145.7

AR

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

17.

ROSCI0108
ROSPA0069

31

Amejarea Apa Acra Mocrea

1,47

AR

ROSPA0014

32

Ac. Murani

108

TM

ROSPA0079

33

Amenjarea piscicola Banloc

140,31

TM

ROSPA0127

34

Amenjarea piscicola Sacosu Turcesc

91,42

TM

ROSPA0128

35

SC Intercomexim Bercu SRL

342,76

SM

ROSCI0214,
ROSPA0068

43

Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

311,34

SM

ROSCI0214,
ROSPA0068

SC Sinteza SRL

360

SM

ROSCI0214,
ROSPA0068

38

SC Pro Acva SA Cefa

734,89

BH

ROSCI0025,
ROSPA0097

39

SC Pro Acva SA Cefa

115

BH

ROSPA0097

40

Ferma piscicolă pentru creșterea păstrăvilor și centru
0,4226
de vânzare

BN

ROSCI0051

41

Păstrăvăria Șoimu de Jos

0,2129

BN

ROSCI0051

42

SC Dermatin Construct Srl

6,11

CJ

ROSPA0104

43

Ferma Rotbav - Doripesco SA

164

BV

ROSPA0037

44

Ferma Dumbravita - Doripesco SA

194,19

BV

ROSPA0037

45

Păstrăvăria Măierus - Doripesco SA

0,447

BV

ROSPA0037

46

Lac Hamaradia - Doripesco SA

120

BV

ROSPA0037

47

Pastrav Sâmbata de Sus -Turism Balnear şi
0,4584
Vanatoare

BV

ROSPA0098

48

Pastrăvăria Haiducul SRL

0,330

BV

ROSPA0098

49

Pastrăvaria Dejani SRL

0,31

BV

ROSPA0098

50

Pastrăvăria Orban -Siza Prest Com SRL

0,0231

BV

ROSPA0098

51

Pastrăvăria V Strămbei -AF Strambu Victor

0,122

BV

ROSPA0098

52

Pastravaria Albota-Sobis Solution SRL

0,4

SB

ROSPA0098

53

Ferma piscicola Brădeni SC Ficova SRL

117,9

SB

ROSPA0099

54

Păstravaria Bâlea-Directia Silvica Sibiu

0,6

SB

ROSPA0098

55

Amenajarea Colun-PFA Iancu Ion

2

SB

ROSCI0132,
ROSPA0003

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

36

SC Piscicola S.A.

37

44

Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

300

MH

ROSCI0306,
ROSPA0046

187

MH

ROSCI0306,
ROSPA0046

278

MH

ROSCI0299,
ROSPA0046

210

MH

ROSCI0299,
ROSPA0046

0,59

HD

ROSCI0087,
ROSPA0045

9,46

HD

ROSCI0373

9,1

DJ

ROSCI0299,
ROSPA0074

1798

DJ

ROSPA0010

49,5

DJ

ROSCI0299,
ROSPA0074

0,23

GJ

ROSCI0129

2,38

GJ

ROSCI0069,
ROSPA0035

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

SC Mediator Trans srl
56
(Ferma Rotunda)
SC Comexim srl
57
(Ferma Gruia)
SC Caviar srl
58
(Ferma Girla Mare)
59

Ferma Salcia(necontractat)
SC Valones srl

60
(Amenajarea Piatra Rosie)
SC Lazar Company srl
61
(Amenajarea Branisca)
62

Amenajarea Cetate (necontractata)
Amenajarea Dunareni

63
(necontractata)
SC Omega Andvas Group SRL
64
Amenajarea Maglavit
SC Norda srl
65
(Pastravaria Izvarna)
SC Carpatina Cerna Sat srl
66
Pastravaria Cerna Sat
67

SC Rodna srl, Pastavaria Arcani

0,31

GJ

ROSCI0129

68

AP Oniscani

11.70

Bacău

ROSPA 0072

69

AP Orbeni

15.12

Bacău

ROSPA 0063

45

Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

Bacău

ROSCI 0309

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

70

AP Motoșeni

144.00

71

AP Costești

164.37

Botoșani ROSPA0156

72

AP Dracșani

831,61

Botoșani ROSPA0156

73

AP Hănești

358.37

Botoșani ROSPA0049

74

AP Hudești Crescătorie

239.50

Botoșani ROSPA0049

75

Ac. Cal Alb

168.84

Botoșani ROSPA0049

76

AP Mileanca

137.10

Botoșani ROSPA0049

77

AP Stăuceni

237.02

Botoșani ROSPA0156

78

AP Vișani

664.82

Brăila

79

AP Grădiștea

248.51

Brăila ROSCI0005

80

AP Blasova

404.40

Brăila

81

AP Zăton

82

AP Zăvoaia

83

96.70

ROSPA0004;
ROSCI0005

ROSPA0040;
ROSCI0012

Brăila ROSPA0040

118.46

Brăila

ROSPA0145;
ROSCI0259

AP Cireșu

52.98

Brăila

ROSPA0145;
ROSCI0259

84

AP Însurăței

35.34

Brăila

ROSPA0145;
ROSCI0259

85

AP Seaca

106.22

Brăila

ROSPA0048;
ROSCI0305

86

AP Esna

230.00

Brăila

ROSPA0048;
ROSCI0305

87

AP Plăsoiu

878.76

Buzău

ROSPA0004;
ROSCI0005

46

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

88

AP Robeasca

30.00

Buzău

89

AP Mihăilești

65.00

Buzău ROSPA0112

90

AP Vernești

91

Județ

ROSPA0160;
ROSCI0103

5.90

Buzău

ROSPA0160;
ROSCI0103

AP Mața Rădeanu

585.00

Galați

ROSPA0130;
ROSCI0105

92

AP Șovârca

168.50

Galați

ROSPA0130;
ROSCI0105

93

AP Cotu Chiului

112.18

Galați

ROSPA0070;
ROSCI0105

94

AP Brateș

319,98

Galați ROSPA0121

95

AP Lozova

198.69

Galați ROSPA0071

96

AP Potcoava 2

17.35

Galați

ROSPA0071;
ROSCI0162

97

AP Nămoloasa

37.31

Galați

ROSPA0071;
ROSCI0162

98

AP Zătun

28.95

Galați

ROSPA0121;
ROSCI0105

99

AP Movileni – P. Andrex

100

AP Movileni - Piscicola

101
102

271.52

Iași ROSPA0042

1072.00

Iași

ROSPA0042;
ROSCI0222

AP Vlădeni 1

92.50

Iași

ROSPA0042;
ROSCI0222

AP Vlădeni 2

113.00

Iași

ROSPA0042;
ROSCI0222

47

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

103

AP Țigănași

186.00

Iași

104

AP Belcești

680.00

Iași ROSPA0109

105

Ac. Belcești

427.00

Iași ROSPA0109

106

AP Deleni

211.97

Iași ROSPA0109

107

AP Podișu

152.68

Iași ROSPA0150

108

AP Sârca

44.84

Iași ROSPA0150

109

AP Podu Iloaiei

300.00

Iași ROSPA0150

110

AP Lateș

48.31

Neamț ROSCI0424

111

Păstrăvăria Cheița

0.40

Neamț ROSPA0129

112

Păstrăvăria Bistra

0.70

Neamț ROSPA0129

113

AP Lacul de Argint

37.80

Neamț ROSCI0397

114

AP Fălticeni I

129.30

Suceava

ROSPA0064;
ROSCI0310

115

AP Fălticeni II

123.90

Suceava

ROSPA0064;
ROSCI0310

116

AP Bosanci

59.80

117

AP Rădășeni

119.30

Suceava

ROSPA0064;
ROSCI0310

118

AP Iana/Puiești

144.80

Vaslui

ROSPA0159;
ROSCI 0309

119

AP Mânjești

344.00

Vaslui ROSPA 0162

120

AP Cârja 1

533.16

Vaslui

ROSPA 0130;
ROSCI0105

121

AP Cârja 2

381.38

Vaslui

ROSPA 0130;
ROSCI0105

48

Județ

ROSPA0042;
ROSCI0222

Suceava ROSCI0371

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

122

Ac. Cuibul Vulturilor

Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate
ROSPA0159;

316.40

Vaslui
ROSCI 0309

123

AP Pufești

10.58

Vrancea

ROSPA0071;
ROSCI0162

124

AP Marfishing

25.83

Vrancea

ROSPA0071;
ROSCI0162

125

AP Doaga

5.80

Vrancea

ROSPA0071;
ROSCI0162

126

Păstrăvăria Lepșa

2.48

Vrancea

ROSPA0088;
ROSCI0208

127

SC Delta Samitur srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

128

SC Delta Samitur srl

129

SC Delta Fish Distribution srl

130

SC Captain Service 94 srl

87,6

15,335

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Tulcea

ROSPA0031

Tulcea

Viviere flotabile br.
Măcin km.52

0,2

131

73

SC Florena House srl

0,2

ROSCI0012
132

SC Delta Pike & Carp srl

133

SC Alfarom Com srl

134

SC Gelmin srl

135

SC Gelmin srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

45,54

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

537,46

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

130,27
310
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Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

326

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

SC Eco Danube srl

187

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065I

142

SC Danube Research Consulting srl

2

Tulcea

ROSCI0201,
ROSPA0073

143

SC Her & Stra Cyprinus srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

144

SC Vicki Pond srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

145

SC Albatros Impex srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

146

SC Gip Est srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

147

SC Gip Est srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

148

SC Agri Delta Serv srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

136

SC Rom – Pesc Impex srl

137

SC Simbolic srl

138

SC Piscicola Tour AP Lunca srl

139

SC Piscicola Tour AP Lunca srl

140

SC Eco Danube srl

141

78

302

803

36

630

420
66,6

194,37
226

1480
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Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

299,18

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

SC Delta Fish srl

101,36

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

151

SC Stupina srl

240,59

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

152

SC Obretin srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

153

SC Masiva srl

205,2

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

154

SC Mon-Al srl

248,57

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

155

SC Mon-Al srl

22,5

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

156

SC Ecodelta SA

240

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

157

SC Eldorado srl

159

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

158

SC Eldorado srl

863

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

159

SC Fish Tour Delta srl

420,9

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

160

SC AG Moorkens Patrimonium srl

2454

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

161

SC Piscicola Sarinasuf

703,18

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

162

SC Pedromar srl

182

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

149

SC Pasirom Interactiv srl

150

2109

51

Județ

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

176,64

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

SC Mariocons Hunting srl

163,2

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

168

SC Kiara Laci srl

200

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

169

SC Aqua Pest srl

1278,39

Tulcea

ROSPA0073

170

SC Selpop Fish srl

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

171

SC Piscicola Sofia & Gabriel

409

Tulcea

ROSPA0031,
ROSCI0065

172

SC Aquarom Elite Distributions SRL/ ferma
piscicola Oltina

2174,67

173

SC Arafura SRL/ ferma piscicola Tuzla

40

Constanța

174

Asociatia de Vanatoare si Pescuit „ Iepurasul „
Cernavoda, filiala Vlahii, Balta Vederoasa

487,39

Constanța

175

SC Blancor Imex SRL/ ferma piscicola Corbu I

81,29

Constanța

176

SC Complex Grup SRL/ ferma piscicola Bugeac I

1310,81

Constanța

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

163

SC Pedromar srl

65,69

164

SC Euro Fish srl

165

SC Sofimih Fishing srl

166

SC Mariocons Hunting srl

167

2080

51,4

645

Constanța

ROSCI0172
ROSPA0056
Adiacent ROSPA
0061
ROSCI0071
ROSPA0007
ROSPA0060
ROSCI0149
ROSPA0053

52

Nr.

Denumire societate/

Supraf.

crt

Amenajare Piscicolă

ha

177

SC Complex Grup Agro SRL/ Pepiniera piscicola
Bugeac

339,63

178

SC Cris Fishing SRL/ferma piscicola Zarguzon

233,61

Constanța

179

SC Danubiu Elite SRL/ ferma piscicola Dunăreni

662,12

Constanța

Județ

Constanța

Arii de interes
conservativ
suprapuse sau în
imediata vecinătate
ROSCI0149
ROSPA0053
ROSPA0061
ROSCI0172
ROSPA0054

180

SC Florom SRL/ ferma piscicola Asarlâc

283,60

Constanța

171,41

Constanța

SC Oxipest & Alex SRL/ ferma piscicola
181
Baciu
182
183

ROSPA0040
ROSCI0071
ROSPA0007

SC Rabolus SRL/ ferma piscicola Iortmac Saharlale- Ceamurlia

442,02

SC Rig Service SA/ ferma piscicola Corbu II

449,94

Constanța

391,23

Constanța

Constanța

ROSCI 0172
ROSPA0056

SC Sarda Fish SRL/ferma piscicola
184
Bugeac II

ROSPA0060
ROSCI0149
ROSPA0053

Total

153.791

În acest stadiu nu se poate cunoaște localizarea exactă a proiectelor ce urmează a fi depuse.
De asemenea din informațiile obținute de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură nu
există data cadastrale pentru a putea identifica gradul de suprapunere a fermelor piscicole
funcționale sau abandonate cu ariile protejate din rețeaua Natura 2000. Chiar dacă astfel de date
ar fi disponibile ele nu ar avea nici o relevanță atât timp cât nu se cunoaște localizarea exactă a
proiectelor ce urmează a fi depuse și deci nu se pot face considerații sau estimări asupra
eventualului impact.
Marea majoritate a acestor ferme practică tehnologii semi-intensive, extensive sau combinate ,
care cresc predominant ciprinide autohtone și asiatice, de decenii. Crearea prin lucrări de îndiguire
a luciului de apă pentru aceste ferme, pe zeci, sute de hectare, multe dintre ele fiind construite pe
valea unor pâraie cu debit redus, chiar nesemnificativ, a modificat inclusiv comportamentul
păsărilor dependente de zone umede, care au colonizat aceste zone pe măsură ce ele au fost create.
A contribuit la aceasta și instituirea unor măsuri de protecţie care, pe fondul pescuitului excesiv
din zone naturale predilecte şi al diminuării surselor de hrană (cel puţin pentru speciile ihtiofage),
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au condus la extinderea arealului de răspândire. Pe de altă parte, o altă cauză majoră, valabilă
pentru sudul României, a fost îndiguirea Dunării şi dispariţia bălţilor naturale care constituiau sursa
pescuitului comercial în prima jumătate a secolului trecut şi locul predilect de hrană, cuibărit şi
adăpost al avifaunei şi nu numai. Astfel multe din siturile de protecție specială avifaunistică
(ROSPA-uri) au fost create tocmai pe astfel de amenajări, unde facilitățile apărute prin crearea lor
au permis concentrarea unor specii acvatice cu valoare conservativă. Astfel, nu putem compara
situația din lunca Dunării și din Delta Dunării, locuri predilecte pentru pescuit, cu situația din
Moldova, Transilvania și zona subcarpatică, locuri predilecte pentru piscicultură, de secole. Facem
precizarea că iazurile din Moldova, unele cu vechime de sute de ani, nu au avut pana in 1995
cormorani!
O Procesare:
Întrucât activitățile de procesare se pot realiza în orice locație, pentru această activitate nu se pot
face la acest nivel considerații privind eventualul impact, urmând ca pentru fiecare proiect propus
să se analizeze, la solicitarea autorităților de protecția mediului, impactul pe care aceste investiții
l-ar putea genera.

4.4.2. Categorii de impact
o Impact direct
Impactul direct al activităților de pescuit comercial se poate manifesta prin capturare cu unelte de
pescuit a speciilor de interes conservativ în cantitatea mai mare decât cotele alocate, prin
capturarea accidentală a unor specii protejate care nu fac obiectul pescuitului comercial;
o Impact indirect
Impactul indirect al activităților de pescuit comercial se manifestă prin efecte indirecte ale
pescuitului comercial asupra habitatelor de interes conservativ sau al habitatelor folosite de specii
de interes conservativ. De asemenea prin efecte indirecte determinate de deplasarea la locurile de
pescuit, de transportul capturii, de amenajarea unor adăposturi, centre de debarcare și/sau centre
de primă vânzare.
o Impactul pe termen scurt:
Fiind vorba de activități care se desfășoară, dacă condițiile o permit, în cea mai mare parte a anului,
impactul pe termen scurt este cel produs de activitatea de zi cu zi.
o Impactul pe termen lung:
Impactul pe termen lung este reprezentat de evoluția stocurilor de specii de pești cu valoare
comercială sub acțiunea activităților de pescuit comercial pe parcursul a ani și decenii. Pentru a
preveni impactul pe termen lung se realizează studii asupra stocurilor care stau la baza stabilirii
capturii totale admisibile sau, dacă și unde este cazul, chiar oprirea pescuitului pentru anumite
perioade de timp pentru refacerea acestora.
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o Impactul cumulativ:
Este reprezentat de principalele planuri şi programe existente, propuse sau aprobate, ce ar putea
genera impact cumulativ cu Programul pentru Acvacultură și Pescuit (2021 – 2027) și a fost
analizat în subcapitolul 2.11.
o Impactul rezidual:
Impactul rezidual reprezintă nivelul impactului rămas în urma aplicării măsurilor de evitare
şi reducere a impacturilor.
Considerăm că reducerea impactului estimat în urma implementării proiectelor PAP 2020 - 2027
se poate realiza prin aplicarea măsurilor propuse în cadrul secţiunii 5.1 (măsuri de evitare şi
reducere a impactului). În acest caz particular abordările clasice care folosesc soluții de genul:
evitarea zonelor sensibile și reducerea magnitudinii modificărilor au o aplicabilitate limitată pentru
acvacultură și procesare, și mai puțin pentru pescuitul comercial. Dat fiind că vorbim de activități
curente, impactul este permanent. Pentru pescuitul comercial impactul se poate controla, ca și până
acum, prin stabilirea anuală prin ordine de ministru a unor cote de pescuit, care să mențină capturile
comerciale între niște cote durabile. Și de asemenea prin instituirea unor măsuri de oprire a
pescuitului în anumite zone sau pentru anumite specii, pe perioade mai scurte sau mai lungi.
Pentru acvacultură și procesare trebuie puse în balanță efectele pozitive și negative asupra mediului
ale investițiilor propuse, în special pentru sistemele extensive, semi-intensive şi combinate care
reprezintă un excelent mediu suport pentru biodiversitatea vegetală și animală a zonelor umede.
Reducerea magnitudinii modificărilor are în vedere limitarea investițiilor ce-și propun modificări
radicale a zonelor cu biodiversitate ridicată din rețeaua Natura 2000, sau scoaterea acestora din
zonele rețelei Natura 2000. Menționăm faptul că fără un sprijin adecvat pentru serviciile de mediu
furnizate de către piscicultura crapului şi a speciilor asociate şi a măsurilor care să permită
păstrarea unei raţiuni economice minimale, aceste amenajări riscă să fie transformate în terenuri
agricole.

5. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA SPECIILOR ȘI HABITATELOR
DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR
5.1

MĂSURI DE EVITARE ŞI REDUCERE A IMPACTULUI

În următorii ani, proiectele propuse spre finanțare în cadrul PAP 2021-2027 vor parcurge etape
succesive de planificare, proiectare şi implementare, la nivelul cărora este necesară considerarea
implementării următorului set de măsuri, pentru evitarea şi reducerea impactului asupra reţelei
naționale de situri Natura 2000.
Măsurile propuse sunt formulate într-o manieră generală pentru a acoperi cerinţele categoriilor de
proiecte propuse spre finanțare în cadrul PAP 2021 - 2027.
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Tabel 13 Măsuri propuse pentru evitarea şi reducerea impactului investițiilor PAP 2020 - 2027
asupra siturilor Natura 2000
Componentă/
tip impact

Cod
măsură

M1

Planificare/
proiectare

M2

M3

Măsură

Rezultate
aşteptate

Evaluarea impactului asupra mediului şi
evaluarea adecvată trebuie demarate încă din
debutul proiectării şi continuate pe tot parcursul
dezvoltării şi implementării proiectelor, în
special în cazul acelor propuneri de proiect ce pot
genera efecte asupra siturilor Natura 2000.
Studiile de mediu trebuie să precizeze clar
suprafeţele habitatelor (Natura 2000, ale
speciilor de interes comunitar) afectate de
implementarea proiectelor (inclusiv suprafeţele
corespunzătoare măsurilor de evitare/ reducere/
compensare), iar propunerea măsurilor de
evitare/reducere/compensare trebuie să ţină cont
și de cerinţele ecologice ale habitatelor și
speciilor de interes comunitar.

Pentru toate proiectele ce presupun activități
invazive ( construcţii, defrișări, decolmatări) în
habitatele natural din interiorul sau imediata
vecinătate a siturilor Natura 2000, se
recomandă adoptarea unui program de execuție
a lucrărilor riguros, astfel încât perturbarea
generată să fie minimă pentru speciile de interes
comunitar (de exemplu, să se evite acest tip de
lucrări în perioadele de reproducere/cuibărit,
iernare funcție de speciile semnalate)
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Reducerea
impactului, a
timpului și a
costurilor de
mediu asociate
proiectelor

Evitarea apariţiei
impacturilor

Componentă/
tip impact

Cod
măsură

M4

Pierderea
habitatelor
M5

M6

M7

Măsură

Rezultate
aşteptate

Ierarhia opţiunilor privind aplicarea măsurilor
trebuie să fie următoarea: evitarea impacturilor
asupra siturilor Natura 2000, reducerea
impacturilor, respectiv măsurile compensatorii
atunci când primele două opţiuni (evitare şi
reducere) nu sunt suficiente
Evitarea amplasării proiectelor propuse în
zonele sensibile din interiorul unei arii naturale
protejate (habitate Natura 2000, zone importante
pentru reproducerea şi adăpostul speciilor de
interes comunitar, zonele sălbatice în care
influenţa antropică este redusă)
Pentru reducerea la minimum a suprafeţelor
afectate, în timpul lucrărilor de construcţii,
recomandăm ca organizările de şantier,
depozitele de materiale etc., să fie amplasate în
afara siturilor Natura 2000

Reducerea
impactului asupra
siturilor Natura
2000

Reducerea
impactului asupra
habitatelor

Managementul adecvat al deşeurilor pe perioada
construcţiilor, cu eliminarea periodică a acestora

populațiiAlterarea
habitatelor

M8

M9

Soluţii tehnice pentru evitarea unor eventuale
contaminări prin infiltraţii, scurgeri necontrolate
sau transportul sedimentelor în apele subterane
şi de suprafaţă din interiorul sau imediata
vecinătate a siturilor Natura 2000, precum şi în
amonte de cursurile de apă de suprafaţă

Evitarea
impactului
asupra
componentelor
acvatice

Includerea unor măsuri pentru evitarea
evadării speciilor invazive folosite în sistemele
de creștere dirijată

Controlul
speciilor invazive

57

Componentă/
tip impact

Cod
măsură

M10

M11

M12

M13

M14
Mortalitate

M15

M16

Măsură

Interzicerea utilizării beam-traulului și a dragei
hidraulice în perioada de prohibiție a calcanului
în zonele de reproducere a acestei specii

Rezultate
aşteptate
Creșterea
succesului
reproductiv și
reducerea
mortalității
juvenililor de
calcan

număr limitat de nave care utilizează beamtraulul și draga hidraulică

Reducerea
impactului asupra
habitatelor și
faunei bentonice

Controlul calității apei la evacuările fermelor de
acvacultură

Controlul
eutrofizării

Captura maxim admisă (TAC) pentru navele ce
utilizează beam-traulul și draga hidraulică

Reducerea
mortalității
organismelor
bentonice

Pentru toate proiectele propuse în interiorul sau
imediata vecinătate a siturilor Natura 2000, este
necesară identificarea şi includerea unor soluţii
tehnice fezabile pe perioada construcției precum
obligația vehiculelor de a nu părăsi calea rutieră,
eventual limitarea vitezelor de circulaţie pentru
a evita mortalităţi ridicate pentru specii de
interes comunitar.

Reducerea ratelor
de mortalitate
pentru speciile de
interes comunitar

În cazul proiectelor de reabilitare/extindere a
infrastructurilor existente, se recomandă
includerea unor soluţii pentru reducerea
mortalităţii accidentale

Reducerea ratelor
de mortalitate
actuale pentru
speciile de interes
comunitar

Verificarea regulată a uneltelor de pescuit
pentru reducerea mortalității accidentale, cu
precădere la păsări și mamifere

Reducerea ratelor
de mortalitate
actuale pentru
speciile de interes
comunitar
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Componentă/
tip impact

Perturbarea
activităţii
speciilor de
interes comunitar

Cod
măsură

M17

M18

Monitorizare şi
măsuri
suplimentare

M19

5.2

Măsură

Pentru toate proiectele propuse în interiorul sau
imediata vecinătate a siturilor Natura 2000, este
necesară aplicarea unor soluţii tehnice pentru
limitarea creşterii nivelului de zgomot, în
special la nivelul zonelor de reproducere,
cuibărire, concentrare, pentru speciile de interes
comunitar, astfel încât să nu existe pierderi din
teritoriile/ habitatele favorabile acestor specii.

Pentru toate proiectele propuse în interiorul sau
vecinătatea siturilor Natura 2000, este necesară
implementarea unor programe multianuale de
monitorizare pentru evaluarea impactului
rezidual, precum şi a succesului măsurilor de
evitare/reducere/compensare implementate.

În cazul proiectelor de reabilitare ce pot viza
construcţii, atât în interiorul cât şi în exteriorul
siturilor Natura 2000, trebuie acordată atenţie
prezenţei speciilor de interes comunitar. În
situaţia identificării prezenţei liliecilor sau a
păsărilor cuibăritoare trebuie luate măsuri
pentru evitarea perturbării în perioada de
creştere a puilor / cuibărire precum şi pentru
evitarea creșterii mortalității accidentale.

Rezultate
aşteptate

Reducerea
perturbării
datorată
zgomotului

Controlul
impacturilor
generate de
obiectivele de
investiţii propuse
asupra reţelei
Natura 2000

Evitarea
impacturilor
asupra speciilor
Natura 2000 în
afara siturilor

MONITORIZARE

Implementarea programului de monitorizare începe odată cu finalizarea lucrărilor, însă este
necesar ca scopul programului de monitorizare să fie stabilit încă de la începutul dezvoltării
fiecărui proiect în parte, pe parcursul etapei de planificare şi proiectare.
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Evaluarea eficienţei măsurilor de evitare, reducere şi compensare (după caz) constă în
implementarea unor programe de monitorizare menite să identifice dacă măsurile îndeplinesc sau
nu scopul pentru care au fost propuse.
Programul de monitorizare trebuie să includă un protocol de colaborare cu instituţiile care au
atribuţii de monitorizare: ANANP, GNM şi ANPM.
Programul de monitorizare trebuie:





să includă observaţii frecvente asupra stării de conservare a habitatelor şi speciilor pentru
protecţia cărora siturile Natura 2000 au fost desemnate, pentru a confirma că acestea nu au
fost afectate de implementarea proiectului şi că măsurile de evitare/reducere/compensare
propuse au fost eficiente pentru a evita orice deteriorare a stării de conservare a speciilor
şi habitatelor ţintă;
să identifice problemele neprevăzute ce nu au putut fi anticipate în etapele de planificare
ale unui proiect;
să includă proceduri pentru a permite implementarea de măsuri corective sau adaptative
pentru a putea răspunde problemelor neprevăzute.

Scopul, obiectivele, calendarul şi gradul de detaliere al unui program de monitorizare depind de
tipul şi complexitatea proiectului, precum şi de caracteristicile sitului/siturilor Natura 2000 afectate
de implementarea acestuia, şi trebuie stabilite în faza de planificare a proiectului.
În procesul de elaborare a programelor de monitorizare trebuie să se ţină cont de următoarele două
componente esențiale:



Monitorizarea măsurilor (monitorizarea de rutină): se concentrează pe verificarea şi
controlul eficienţei măsurilor propuse prin măsurarea unor variabile locale;
Monitorizarea efectelor măsurilor asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar: se
concentrează pe efectele ecologice ale măsurilor de evitare/reducere/compensare propuse
şi este menită să identifice schimbările generate la nivelul habitatelor, în distribuţia
speciilor de interes comunitar, în dinamica populaţiilor.

Criteriile importante de care trebuie să se țină cont la planificarea unui program de monitorizare:







Definirea unor obiective clare de monitorizare;
Definirea clară a rezultatelor așteptate pentru măsurile de reducere a impactului;
Analiza condițiilor inițiale;
Selectarea unor specii indicatori (specii care reacționează rapid la fragmentarea habitatelor)
și monitorizarea acestora;
Pentru rezultate mai precise monitorizarea trebuie continuată și după finalizarea fazei de
construire a obiectivului analizat;
Datele monitorizării trebuie standardizate și stocate pentru a fi disponibile tuturor factorilor
interesați.

Procedura elaborării unui program de monitorizare în 6 pași (după Iuell et al, 2003):
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1. Analiza caracteristicilor proiectului, a condițiilor inițiale (specii, habitate, caracteristici de
relief) și propunerea măsurilor de evitare/ reducere/ compensare;
2. Selectarea și descrierea măsurilor ce urmează a fi evaluate și monitorizate. Selecția va ține
cont de criterii clare și va include toate măsurile a căror eficiența nu este încă bine definită;
3. Identificarea nevoilor specifice de monitorizare când sunt afectate specii și habitate
periclitate. Acestea necesită metodologii complexe de monitorizare care să se desfășoare
în paralel cu programul obișnuit de monitorizare;
4. Descrierea detaliată a activităților de monitorizare:
 Obiectivul care trebuie atins, cu descrierea variabilelor pe care se va concentra
evaluarea;
 Speciile și habitatele monitorizate;
 Protocoalele de monitorizare, cu folosirea unor metodologii standardizate.
Monitorizarea ar trebui să acopere o perioadă de 3 ani. Aceasta deoarece evaluarea
eficienței măsurilor trebuie să permită animalelor o perioadă normală de adaptare
la modificările apărute;
 Proceduri de stocare și analizare a informațiilor obținute;
5. Definirea conținutului raportului de monitorizare, cu un minimum de informații care să
conțină:
 Descrierea măsurilor monitorizate și metodologia folosită;
 Identificarea măsurilor ineficiente și motivația care a dus la această concluzie;
 Includerea de noi măsuri care să îmbunătățească eficiența celor inițiale;
 Recomandări pentru îmbunătățirea proiectării viitoarelor măsuri.
6. Stabilirea unui sistem de diseminare a rezultatelor
Întrucât la acest moment al analizei, informaţiile cu privire la localizarea și impactul proiectelor
ce ar urma a fi propuse spre finanțare în cadrul PAP 2021- 2027, nu sunt cunoscute, nu se poate
propune un program detaliat de monitorizare a efectelor tuturor proiectelor asupra siturilor Natura
2000. Însă propunem un set relevant de indicatori de monitorizare ai PAP 2021 - 2027, ce pot fi
luate în considerare de titularii proiectelor individuale, precum şi de custozii/administratorii
siturilor Natura 2000 şi autoritățile de protecţia mediului.
Tabel 14 Indicatori de monitorizare propuși pentru Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021
- 2027
Nr.
crt.

Ţintă

Indicator

Suprafeţele de habitate Natura 2000 din interiorul
1 siturilor de interes comunitar afectate ireversibil ca
urmare a implementării proiectelor propuse prin
PAP
Valorile acestor suprafeţe să fie
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Suprafeţele de habitate Natura 2000 din interiorul
siturilor de interes comunitar afectate reversibil de
2 lucrările de construcţii aferente proiectelor propuse
prin PAP

nesemnificative la nivelul fiecărui
habitat Natura 2000/ habitat al
speciilor de interes comunitar ce
face obiectul conservării în fiecare
Suprafeţele habitatelor speciilor de faună de interes sit potenţial afectat.
comunitar din interiorul siturilor Natura 2000
3 afectate de unul sau mai mulţi factori perturbatori
(ex. prezenţă umană, zgomot) ca urmare a
implementării proiectelor propuse prin PAP
Mortalitatea speciilor de faună de interes comunitar Mortalitate cât mai redusă
4 din interiorul siturilor Natura 2000 rezultată ca
urmare a operării proiectelor propuse prin PAP

Evaluarea succesului măsurilor de evitare a Cât mai apropiat de situaţia
5 întreruperii conectivităţii ecologice (structuri pentru constatată în analizele privind
asigurarea permeabilităţii, conectivităţii laterale şi condiţiile iniţiale.
longitudinale).
6. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND
SPECIILE DE INTERES COMUNITAR POTENŢIAL AFECTATE
6.1
CONSIDERENTE GENERALE ŞI LIMITĂRI
Considerând extinderea teritorială a programului analizat la nivelul întregii țări, nivelul strategic
de abordare al evaluării, precum şi faptul că, în acest stadiu informațiile cu privire la localizarea și
impactul proiectelor ce ar urma a fi propuse spre finanțare în cadrul PAP 2021- 2027 nu sunt
cunoscute, facem următoarele considerații:
1. Analiza s-a realizat la nivel naţional în vederea asigurării unei abordări unitare a evaluării;
2. Ca urmare a extinderii spaţiale la nivelul întregului teritoriu naţional, studiul nu a putut
implica activităţi de teren pentru colectarea de date şi informaţii, bazându-se în principal
pe datele existente și pe părerea experților;
3. Întrucât nu se cunoaște, în această etapă, decât cu aproximație, localizarea proiectelor ce
urmează a fi depuse, aprecierea impactului s-a făcut la nivel general, pe baza specificului
zonelor unde aceste proiecte urmează a fi propuse (Marea Neagră, fluviul Dunărea, râul
Prut, lacurile de acumulare de pe râurile Siret și Olt – pentru pescuitul comercial; pâraiele
și râurile unde există amenajări piscicole funcționale, nefuncționale sau posibile);
4. Întrucât aceste date sunt foarte vagi nu s-au putut face referiri la planuri de management
sau formulare standard (unde nu există planuri de management) , acestea urmând să fie
luate în considerare la analiza punctuală a impactului fiecărui proiect în parte;
5. Datorită acestor limitări aprecierea impactului este pur teoretică bazată predominant pe
experiențele anterioare și pe părerea experților;
Din aceste considerente acest studiu reflectă doar o imagine de ansamblu a impactului și nu o
evaluare detaliată a impactului programului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar.
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7. CONCLUZII
Analiza realizată în prezentul studiu ne permite să formulăm următoarele concluzii:
1. Ținând cont de limitările specificate anterior considerăm că implementarea Programului
pentru Acvacultură și Pescuit nu ar putea afecta în mod semnificativ reţeaua națională de
situri Natura 2000 în ansamblul său. Această concluzie se bazează pe aprecierea teoretică
a impactului, pe datele puse la dispoziție de beneficiar, pe experiența anterioară și pe
părerea experților.
2. Un număr de 9 SCI-uri şi 17 SPA-uri ar putea fi afectate de implementarea PAP, pe proiecte
în domeniul acvaculturii;
3. Un număr de 18 SCI-uri şi 21 SPA-uri ar putea fi afectate de implementarea PAP, pe
proiecte în domeniul pescuitului comercial;
4. Impactul pescuitului comercial este redus de faptul că speciile de interes conservativ nu
sunt, în marea majoritate, de interes comercial, captura acestora, când se produce, fiind
accidentală. În plus în fiecare an prin ordin comun, pe baza studiilor institutelor de
specialitate, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului, apelor și
pădurilor stabilesc cote de pescuit pe specii, zone și limitează efortul de pescuit;
5. De asemenea impactul acvaculturii, mai ales atunci când este durabilă, cum sunt marea
majoritate a fermelor din, sau din vecinătatea rețelei Natura 2000, este redus, chiar pozitiv,
deoarece aceste ferme sunt o atracție pentru păsări (majoritatea de importanță
conservativă), dar fermele din Natura 2000 nu au posibilitatea să aplice pentru măsuri de
acva-mediu, pentru că articolul 26 din OUG57/2007 nu a fost pus în aplicare, pentru
acvacultură, nici după 10 ani de la promulgarea legii de aprobare a ordonanţei ;
6. Toate potențialele impacturi semnificative identificate pot fi evitate printr-o evaluare
specifică a impactului la nivel de proiect, precum şi prin evaluarea cumulativă la nivelul
fiecărui sit şi aplicarea corectă, în baza acestor evaluări, a măsurilor de evitare şi reducere
propuse în cadrul acestui studiu;
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