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1.4. Denumirea proiectului :  
 
“ PARC EOLIAN, RACORD LA SEN SF. ELENA “- extravilan com. Coronini , jud. 
Caras Severin  
 
1.5. Descrierea proiectului si a  etapelor acestuia : 
 
Proiectul «  Parc eolian, racord la SEN Sf. Elena , extravilan com. Coronini , jud. 

Caras-Severin »  are ca scop analizarea conditiilor in care se poate construi un parc eolian 
pe un teren in suprafata totala de 60.000 mp , constituit din parcele separate, proprietate 
privata si concesiuni , conform actelor de proprietate , pentru care s-a eliberat  Certificatul 
de urbanism nr. 81/20.03.2008 eliberat de Consiliul Judetean Caras Severin, titular SC 
COZMIRCOM BLUE SA, identificat prin Plan de incadrare.  

Parcul va include 24 turbine eoliene, amplasate  in extravilanul localitatii Sf. 
Elena, com. Coronini, jud. Caras Severin Destinatia propusa prin Planul Urbanistic General 
pentru terenurile pe care se vor amplasa turbinele eoliene este de teren arabil si pasune 
impadurita.  

Fiind o zona deluroasa , amplasamentul nu este strabatut de sisteme de 
irigatii. 

 
fig . 1. harta judetului Caras Severin  
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Zona de amplasament  se situeaza astfel:  
   

 la nord : Corhanu Mare   , localitatea Garnic ,la  aproximativ 4 km ;  
 la sud : fluviul Dunarea , la aproximativ 700 - 800 m ; 
 la est: localitatea Liborajdea , la aproximativ 2,0 km   
 la vest : localitatea Coronini , la  aproximativ 700-750 m . 

 
Coordonatele STEREO 1970 al turbinelor eoliene preconizate a se monta 

se regasesc in Tabelul nr. 1 
 

    
Coordonate Stereo 

70 
Nr. 

WGT 
Nume 
WGT x y 

1 SF1 240285 359812 
2 SF2 240959 359583 
3 SF3 242444 359548 
4 SF4 241929 359763 
5 SF5 240062 361232 
6 SF6 239877 360883 
7 SF7 239176 361187 
8 SF8 241446 359046 
9 SF9 239940 360486 
10 SF10 239481 360055 
11 SF11 239517 357644 
12 SF12 241710 358812 
13 SF13 240140 360164 
14 SF14 240121 356611 
15 SF15 241496 358451 
16 SF16 240957 358908 
17 SF17 241795 358175 
18 SF18 242213 357966 
19 SF19 238212 358837 
20 SF20 238293 359211 
21 SF21 238308 359595 
22 SF22 239932 357458 
23 SF23 238909 361552 
24 SF24 238319 358491 

 
 
Etapele de realizare a unui parc eolian sunt : 
 

I. construire-montaj  : 
- pregatirea amplasamentului si a organizarii de santier : In fig.2 este prezentata 

organizarea de santier in care se regaseste : 
 
Assembly area- zona de asamblare  
Turning area- zona de întoarcere  
Site roads- drumuri de şantier  
Access roads – drumuri de acces  



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

8                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

Storage area – zona de depozitare  
Site boundary – perimetrul şantierului  
Site entrance – intrarea pe santier  
Public road – drum public  
Construction area – Zona de construcŃie   
Installation area – zona de instalare  
 
 

 
fig.2 detalii despre organizarea de santier (sursa Siemens Wind Power ) 

 
 
 

- lucrari de excavare si realizare a fundatiei – sapaturile se realizeaza cu utilaje 
specifice    ( excavatoare ), dimensiunea fundatiilor fiind de 16,5 m x 16,5 m = 
272,25 mp. Adancimea fundatiei va fi de 2,80 m ( fig.3). La aceasta adancime unde 
se gaseste stratul bun de fundare se toarna o sapa de egalizare de 0,15 m , dupa 
care se amplaseaza structura de rezistenta ( 1,80 m ). 
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fig.3    Sectiune fundatie ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 

In Studiul geotehnic intocmit de SC GEOSOND SRL se mentioneaza ca planul 
propus prin PUZ se incadreaza conform NP 074-2007 in categoria geotehnica 1 – lucrari 
cu risc geotehnic redus . 

- lucrari de amenajare cai de acces si trasee cabluri electrice : In cazul PUZ-ului 
studiat, pe drumurile de acces care vor avea o latime de 5,0 m se va aseza un strat de 
piatra de grosime cuprinsa intre 20-40 cm . Traseul de drum a fost astfel ales incat sa nu 
fie afectate terenurile private care nu sunt in proprietatea titularului de PUZ .  
 

- Cantitatea de piatra necesara reabilitarii drumurilor de exploatare este de : 
   19546 m x 5 , 0 m x 0,3 m = 29319 mc piatra 
- Cantitatea de piatra necesara amenajarii drumurilor interne :  
     936 m x 5,0 m  x 0,3 m = 1404 mc piatra  
 TOTAL cantitate piatra utilizata pentru drumuri 30.723 mc . 
 
  In fig .4 s-a prezentat o sectiune de acces drum , dupa reabilitare si/sau 
construire. Se poate observa ca pentru amenajarea drumurilor se va folosi piatra ( o 
grosime de 30-50 cm ), cu o granulatie cuprinsa intre 20-50 mm, care vor fi compactate. 
Daca constructorul va considera necesar se va insera si un material textil . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

10                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

 
fig. 4    Sectiune drum de acces dupa reabilitare si/sau construire 

( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 

Pentru amenajarea drumurilor se va folosi piatra ( intr-un strat de 40-50 cm ), 
cu o granulatie cuprinsa intre 20-50 mm, care va fi compactata. Daca constructorul 
va considera necesar se va insera si un material textil . 
 
 

-                   asamblare turbine si asezarea acestora pe pozitie 
 
Fiecare centrala eoliana este prevazuta cu un post de transformare propriu, 

amplasat in exteriorul  centralei. Rolul postului de transformare este de a 
transforma energia electrica la  tensiunea optima de transport. Dimensiunea 
postului de transformare este de 2x3,0= 6 mp. 

Cele 24 centrale eoliene vor fi racordate prin cablu subteran la o statie de 
conexiuni  si in continuare la LEA 110 KV, existenta . 

 
- Conexiunile dintre turbinele eoliene se va realiza cu ajutorul cablurilor 

subterane (fig.5), amplasate pe cat posibil de-a lungul drumurilor si a cailor de 
comunicatie existente     ( De ).  

- Traseul drumurilor de exploatare care vor fi reabilitate are o distanta 
de  19546 ml . De asemenea se vor amenaja drumuri interne in lungime de 936 ml  .  

-  TOTAL drumuri : 20.482 ml . 
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fig.5 Sectiune de drum si pozitionare cabluri electrice 

( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 
 
Conexiunile informatice dintre turbinele eoliene se va realiza cu ajutorul 

cablurilor subterane( fig.5 ) din fibra optica. Un cablu de medie tensiune  este 
alcatuit din 12 fibre rasucite cu diametru de 11,7 mm, invelite intr-un material 
protector din PVC, amplasate pe cat posibil de-a lungul drumurilor si a cailor de 
comunicatie existente ( De ).  
 

Zona de instalare a turbinelor cuprinde mai multe subzone, fiecare cu 
cerinŃe diferite şi nu este rezervată exclusiv componentelor macaralelor şi turbinelor 
ci şi diferitelor funcŃii precum zonă de lucru cu unelte, zonă de platforme şi 
containere etc. 
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fig.6 zona de instalare a turbinelor (sursa Siemens Wind Power ) 

 
legenda : 
 
Part of the road – parte din drum  
Road requirements – cerinŃe privind drumul 
 In fig.7. se ilustreaza amplasarea Zonei de constructie si a macaralei principale 
fata de fundatia turbinei . 
 

 
 
 

fig.7 Zona de contructie-pozitia macara pricipala (sursa Siemens Wind Power ) 
 
 
 In fig. 8 si fig. 9 s-au evidentiat doua tipuri de platformele pentru macarele,  in 
timpul lucrarilor si dupa ridicarea turbinelor eoliene . 
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fig.8 Platforma macara in timpul lucrarilor ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 

 
 

fig.9 platforma macara dupa ridicare turbine eoliana 
( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 

 
 

II. Exploatare-functionare: in general, pentru intretinerea turbinelor sunt 
necesare doua revizii anuale de verificare si intretinere, iar la 2-3 ani, in functie de 
locatie si specificatiile producatorului se schimba uleiul si lichidul de racire. 

 
III. Dezafectare : Durata de viata a unei turbine eoliene este 20-25 ani. 

Dupa aceasta perioada urmeaza teoretic, etapa de demolare a turbinelor eoliene. 
Aceasta etapa presupune dezmembrarea rotorului cu cele trei pale; a nacelei, 
cutiei de viteze si sistemului de comanda; a pilonului  ( turnului ) si a fundatiei. 
Practic, daca investitorul doreste poate sa reamplaseze o alta turbina pe 
locatie,acest lucru se poate face daca tipul de turbina ramane acelasi, prin simpla 
schimbare a sistemului de prindere. Daca se modifica tipul de turbina se va reface 
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fundatia. La dezafectare se va reface terenul afectat de fundatii si drumuri . Betonul 
din fundatii se va concasa si se va refolosi ( la amenajare drumuri sau diverse 
lucrari de umplutura), iar cablurile electrice, care au o durata de viata de 40 ani se 
inlocuiesc . Cablurile uzate sunt predate unitatilor de profil care le vor valorifica . 

Centralele eoliene vor fi amplasate respectind normele de pozitionare  
unele fata de altele si a distantelor de protectie fata  de elementele construite sau 
protejate prin lege, ale zonei; drumuri publice, retele de transport curent electric, 
canale si antene de irigatii ( conform prevederilor din Norma Tehnica privind 
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta af erente capacitatilor 
energetice , publicate in Monitorul Oficial, partea I, nr. 865/18.12.2007 )- Tabelul nr. 
2 . 

 
TABEL nr.2 : Distante de siguranta aferente instalatiilor eoliene 
 

Denumirea obiectivului 
invecinat  centralei eoliene 

Distanta 
de 
protectie 
-m- 

Distanta 
de siguranta 
-m- 

De unde se 
masoara 

distanta 
de siguranta 

Drumuri publice de interes  
national sau de interes 
judetean 
 
Drumuri publice 
comunale,drumuri publice 
vicinale, drumuri de utilitate 
privata 

1) 
 
 
 
1) 

H2) + 3m3) 
 
 
 
5) 6) 

4) 
 
 
 
4) 

Cai ferate  
 
LEA 
 
Centrale eoliene  
 
Linii aeriene de Tc 

1) 
 
1) 
 
1) 
 
1) 

H2) + 3m7) 
 
H2) + 3m 
 
9) 
 
H2 + 3m 

4) 
 
4) 
 
4) 
 
4) 

Conducte supraterane de 
fluide  
Inflamabile 
 
Locuri si cladiri istorice 

1) 
 
 
1) 

H10) + 3m 
11) 
 
 
1) 

4) 
 
 
4) 

Instalatii de extractie petrol si  
gaze naturale, de pompare  
petrol , statii de reglare , 
masurare 
gaze naturale 

 
1) 

 
H10) + 3m 
11) 

 
4) 

Poduri 1) H3) + 3m 12) 4) 
 Baraje , diguri 
Cladiri locuite 
 Cladiri cu substante 
inflamabile , cu pericol de 
explozie sau incendiu 
Aeroporturi   
Instalatii de emisie receptie 
Tc 
Zone cu flora sau fauna 
protejate 
Terenuri de sport omologate 

1) 
1) 
1) 
 
 
1) 
1) 
 
1) 
1) 
 

H2) + 3m 
H13) 
H2) + 3m 
 
 
14) 
14) 
 
14) 
H2) + 3m 

4) 
4) 
4) 
 
 
4) 
4) 
 
4) 
4) 

Parcaje auto pe platforme in 
aer  liber 

1) H2) + 3m 4) 
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Legenda : 

Tc – telecomunicatii 
NOTE : 

1) Conturul fundatiei pilonului de sustinere plus 0,2 m imprejur  
2) Inaltimea pilonului plus lungimea palei  
3) Distanta pana la axul drumului nu va fi mai mica de 50 m 
4) Se masoara de la marginea constructiei supraterane : pentru o amenajare cu 

mai multe aggregate ( ferma ) se considera distanta de la agregatul cel mai 
apropiat de obiectivul invecinat  

5) Egala cu lungimea de pala , turbina mai putin de 30 m  
6) Distanta centralei eoliene fata de drumul de utilitate privata propriu nu se 

normeaza  
7) Distanta pana la axul caii ferate nu va fi mai mica de 100 m 
8) Amenajari eoliene cuprinzand unul sau mai multe agregate ( ferma ) 

apartinand altui operator economic  
9) Distanta dintre agregatul a carui zona de siguranta o stabilim si agregatul cel 

mai apropiat apartinand celelilate ferme eoliene va fie egala cu 7 x diametrul 
rotorului celui mai mare agregat , atunci cand acestea sunt dispuse pe directia 
vantului predominant, turbine 4 x diametrul rotorului celui mai mare agregat , atunci 
cand acestea sunt dispuse perpendicular pe directia vantului predominant 

10)  Inaltimea pilonului x 1,5 plus lungimea paletei  
11) daca obiectivul este ingradit , distanta de siguranta se masoara pana la 

ingradire  
12)  dupa caz , se stabileste distanta H + 3m , daca peste pod trece un drum 

national, un drum judetean sau o cale ferata , tinandu-se seama si de notele 3) si 
7), turbine o distanta egala cu lungime de o pala , dar nu mai putin de 30 m , daca 
peste pod trece un drum communal, un drum vicinal sau un drum de utilitate 
publica  

13)  inaltimea pilonului x 3 ; aceasta distanta se poate reduce fata de zona de 
locuinte, cu acordul comunitatii locale , pana la o valoare minima egala cu inaltimea 
pilonului plus lungimea palei + 3m ; distanta instalatiei eoliene destinata satisfacerii 
consumului propriu al unei zone va fi cel putin egala cu inaltimea pilonului plus 
lungimea palei + 3m ; distanta instalatiei eoliene proprii a unei locuinte nu se 
normeaza  

14)  se stabileste cu avizul autoritatii competente , care sunt mentionate in 
certificatul de urbanism . 

 
Prin acest proiect se propune construirea unui parc eolian alcatuit din 24 

centrale eoliene de tip GAMESA G90 cu o capacitate de 2.0 MW /turbina si turbine 
SIEMENS cu o capacitate de 2.3 MW/turbina . 

Caracteristicile tehnice ( tabelul 3) ale  turbinelor  eoliene propuse a se monta 
sunt: 

Tabelul nr.3 
 

 
 
 
 
 
 

 

Turbina 
nr. 
 

Tip turbina 
 

Inaltime 
Pilon 

(m) 

Raza 
rotor 
(m) 

Inaltime 
maxima 
(m) 

1 G90-2 MW 105 45.0 150.0 

2 SIEMENS 
2,3MW 

90.0 46,5.0 135.5 
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fig.10 Plansa model turbine ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 
 
 
 

PărŃile principale ale turbinelor eoliene ( fig.10 ) sunt : 
- rotorul cu cele trei pale ; 
- nacela cu generatorul, cutia de viteze si sistemul de comanda; 
- pilonul ( turnul ) cu diametrul la baza de 4,64 m  ; 
- fundatia . 

 
In principiu, cele mai importante părŃi componente ale turbinelor eoliene         

( fig.11 ), sunt: 
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fig. 11.    Partile componente ale turbinei eoliene ( sursa www.windpower.org ) 
 
 

- butucul rotorului; 
- paletele cu lungime de 42,5 m ; 
- nacela; 
- pilonul; 
- arborele principal (de turaŃie redusă); 
- multiplicatorul de turaŃie cu roŃi dinŃate; 
- dispozitivul de frânare; 
- arborele de turaŃie ridicată; 
- generatorul electric; 
- sistemul de răcire al generatorului electric; 
- sistemul de pivotare; 
- girueta; 
- anemometrul; 
- sistemul de control (controller). 
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Butucul rotorului (fig.12) are rolul de a permite montarea paletelor turbinei 
şi este montat pe arborele principal al turbinei eoliene. În figura 13 este  prezentat 
montajul paletelor pe butucul rotorului . 
 

 
 

Fig. 12   . Butuc de turbină eoliană si palete ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 
  Paletele (fig.13 ) reprezintă unele dintre cele mai importante componente 
ale turbinelor eoliene şi împreună cu butucul alcătuiesc rotorul turbinei. Cel mai 
adesea, paletele sunt realizate cu aceleaşi tehnologii utilizate şi în industria 
aeronautică, din materiale compozite, care să asigure simultan rezistenŃă 
mecanică, flexibilitate, elasticitate şi greutate redusă. Uneori se utilizează la 
construcŃia paletelor şi materiale metalice sau chiar lemnul. În figura 14  este 
prezentata paleta unei turbine eoliene de mari dimensiuni , iar in fig. 15 modul in 
care se realizeaza montajul rotorului . 
 
 

 
 

Fig.  13  . Paletă de turbină eoliană ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
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Fig. 14 . Montaj rotor  ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 
 
  Nacela are rolul de a proteja componentele turbinei eoliene, care se 
montează în interiorul acesteia şi anume: arborele principal, multiplicatorul de 
turaŃie, dispozitivul de frânare, arborele de turaŃie ridicată, generatorul electric, 
sistemul de răcire al generatorului electric şi sistemul de pivotare. 
  În figura 15  este prezentat interiorul unei nacele de dimensiuni mari , iar in 
fig.16 modul in care se monteaza nacela. 
 

 
 

Fig.15. Interiorul unei nacele ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
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Fig.16 . Montaj nacela ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 
 

 
 

Fig.  17   Montajul turnului/pilonului unei turbine eoliene de mari dimensiuni 
( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
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  Pilonul are rolul de a susŃine turbina eoliană şi de a permite accesul în 
vederea exlploatării şi executării operaŃiilor de întreŃinere, respectiv reparaŃii. În 
interiorul pilonilor sunt montate atât reŃeaua de distribuŃie a energiei electrice 
produse de turbina eoliană, cât şi scările de acces spre nacelă. În figura  18 este 
prezentată fundaŃia unui pilon, iar în figura 19 este prezentat un tronson de pilon 
pentru susŃinerea unei turbine eoliene. 
 

 
Fig. 18 Armatura  fundaŃiei unui pilon de turbină eoliană 

( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 

 
 

Fig.19 . Tronson al unui pilon de turbină eoliană 
( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
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 Arborele principal al turbinelor eoliene are turaŃie redusă şi transmite mişcarea 
de rotaŃie, de la butucul turbinei la multiplicatorul de turaŃie cu roŃi dinŃate. În funcŃie 
de tipul turbinei eoliene, turaŃia arborelui principal poate să varieze între 20…400 
rot/min. În figura 20  este prezentat un asemenea arbore. 
 
 

 
 

Fig.20 . Arborele principal al unei turbine eoliene 
( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 

 
Multiplicatorul de tura Ńie cu ro Ńi din Ńate are rolul de a mări turaŃia de la 

valoarea redusă a arborelui principal, la valoarea ridicată de care are nevoie 
generatorul de curent electric. În figura 20  , pe arborele principal, este montat şi 
multiplicatorul de turaŃie. În figura 21 este prezentat principiul de funcŃionare al 
acestei componente, iar în figura 22 este prezentat un multiplicator de turaŃie 
eolian. 
 

 
 

Fig.21. Principiul de funcŃionare al multiplicatorului de turaŃie eolian 
(sursa www.windpower.org ) 
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Fig.22  . Multiplicator de turaŃie eolian (sursa www.windpower.org ) 

 
 

 Dispozitivul de frânare este un dispozitiv de siguranŃă şi se montează pe 
arborele de turaŃie ridicată, între multiplicatorul de turaŃie şi generatorul electric. 
Viteza de rotaŃie a turbinei este menŃinută constantă prin reglarea unghiului de 
înclinare a paletelor în funcŃie de viteza vântului şi nu prin frânarea arborelui 
secundar al turbinei. Dispozitivul de frânare (cel mai adesea hidraulic, iar uneori 
mecanic) este utilizat numai în cazul în care mecanismul de reglare a unghiului de 
înclinare a paletelor nu funcŃionează corect, sau pentru frânarea completă a 
turbinei în cazul în care se efectuează operaŃii de întreŃinere sau reparaŃii. În figura 
23 este prezentat un asemenea mecanism. 
 

 
Fig.23  Dispozitiv de frânare eolian (sursa www.windpower.org ) 

  
Arborele de tura Ńie ridicat ă denumit şi arbore secundar sau cuplaj, are 

rolul de a transmite mişcarea de la multiplicatorul de turaŃie la generatorul electric. 
TuraŃia acestui arbore, ca şi cea a generatorului electric, are valori între 
1200…1800 rot/min. În figura 24 este prezentat un arbore de turaŃie ridicată, 
montat pe multiplicatorul de turaŃie. 
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Fig.24 . Arbore de turaŃie ridicată (sursa www.windpower.org ) 

 
 

Generatorul electric are rolul de a converti energia mecanică a arborelui de 
turaŃie ridicată al turbinei eoliene, în energie electrică. Spirele rotorului se rotesc în 
câmpul magnetic generat de stator şi astfel, în spire se induce curent electric. 
Există atât generatoare electrice care furnizează curent continuu (de regulă pentru 
aplicaŃii casnice şi turbine de dimensiuni reduse), cât şi generatoare electrice cu 
curent alternativ într-o gamă extrem de variată de puteri. În figura 25 este prezentat 
generatorul electric al unei turbine eoliene . 
 

 
Fig.25. Generator electric eolian (sursa www.windpower.org ) 

 
   
  Sistemul de r ăcire al generatorului electric preia excesul de căldură 
produs în timpul funcŃionării acestuia. Răcirea este asigurată de un ventilator 
centrifugal, iar generatoarele de putere mai redusă au răcirea asigurată de 
ventilatoare axiale. Uneori sistemul de răcire al generatoarelor electrice este 
proiectat să funcŃioneze cu apă de răcire, caz în care există un circuit suplimentar 
pentru răcirea apei. 
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  Sistemul de pivotare al turbinei eoliene, are rolul de a permite orientarea 
turbinei după direcŃia vântului. Componentele principale ale acestui sistem sunt 
motorul de pivotare şi elementul de transmisie a mişcării. Ambele componente au 
prevăzute elemente de angrenare cu roŃi dinŃate. Acest mecanism este antrenat în 
mişcare cu ajutorul unui sistem automatizat, la orice schimbare a direcŃiei vântului, 
sesizată de giruetă. În figura 26 este prezentat motorul sistemului de pivotare, iar în 
figura 27 elementul de transmisie. 
 
 

 
Fig.26    motorul sistemului de pivotare (sursa www.windpower.org ) 

 
 
 

 
Fig.  27    Elementul de transmisie al sistemului de pivotare (sursa www.windpower.org ) 

 
 
  Girueta este montată pe nacelă şi are rolul de a se orienta în permanenŃă 
după direcŃia vântului. La schimbarea direcŃiei vântului, girueta comandă automat 
intrarea în funcŃiune a sistemului de pivotare al turbinei. În cazul turbinelor de 
dimensiuni reduse, nacela este rotită automat după direcŃia vintului cu ajutorul 
giruetei, fără a fi necesară prezenŃa unui sistem suplimentar de pivotare. În figura  
28 este prezentată o giruetă. 
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Fig.28     Girueta (sursa www. windpower.org ) 

 
 

Anemometrul este un dispozitiv pentru măsurarea vitezei vântului. Acest 
aparat este montat pe nacelă şi comandă pornirea turbinei eoliene când viteza 
vântului depăşeşte 3…4m/s, respectiv oprirea turbinei eoliene când viteza vântului 
depăşeşte 25m/s. În figura  29 este prezentat un anemometru cu cupe. 
 

 
Fig.29 . Anemometru cu cupe (sursa www.windpower.org ) 

   
Controler-ul este calculatorul principal al unei turbine eoliene, care cel puŃin 

în cazul turbinelor de puteri mari, este integrat într-o reŃea de calculatoare, care 
controlează buna funcŃionare a tuturor componentelor. De regulă controler-ul este 
amplasat în nacelă, iar alte calculatoare pot fi amplasate inclusiv la baza pilonilor. 
În figura 30 este prezentat un controler din componenŃa unei turbine eoliene. 
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Fig.30. Controler ( sursa SC Blue Line Energy SRL ) 
 
 
 
BILANTUL TERITORIAL 
 

Bilantul teritorial este calculat pentru suprafata rezultata din insumarea parcelelor 
proprietate particulara. 
 Suprafata studiata , in care sunt incluse si parcelele de amplasament este de 
13,66 ha  cu regim de inaltime  maxim 150 m.  

 
Tabelul 4. -Bilantul teritorial  

 

A.  BILANT TERITORIAL    

POT=0.553%     
     

SUPRAFATA TOTALA  EXISTENT PROPUS 
din care: HA % HA % 

  9.9471 100 9.9471 100 

SUPRAFATA CONSTRUITA - - 0.0550 0.553 

ALEI CAROSABILE - - 0.4655 4.680 
PLATFORME SI ALEI 
PIETONALE - - 0.0770 0.774 

TEREN 
AGRICOL+NEPRODUCTIV 9.9471 100 9.3496 93.993 

 
POT maxim =  1% 

 
SUPRAFATA CONSTRUITA EOLIENE : 2,32 x 2,32 x 3,14 x 24 = 405,6 mp 
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SUPRAFATA CONSTRUITA TRANSFORMATOARE : 2 x 3 x 24 =144 mp 
 
 TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA  : 549,6  mp = 0,055 ha 
SUPRAFATA DRUM DIN INTERIORUL PARCELEI :1662,0 ml x  5,0 = 8310,0 mp 
=0,831 ha 
 

SUPRAFATA PLATFORMA EOLIENE : 32,1(( diferenta dintre suprafata platformei   ( 7 x 7 
=49 mp )-suprafata construita de 16,9 mp )) x 24 = 770,4 mp= 0,077 ha  
SUPRAFATA PLATFORME DE DEPOZITARE ( pe langa turbine) : 1152mp = 0,11 ha 
           TOTAL PLATFORME : 1922,4 mp 
 
SUPRAFETE OCUPATE DE ALEI CAROSABILE :  
Suprafata drumurilor : 1662 ml x 5,0 m = 8310,0 mp = 0,8 ha 
 
SUPRAFATA SCOASA DIN CIRCUITUL AGRICOL : 
 
1320 mp + 8310,0 mp =  9630 mp =0,96 ha  
 
 

Dupa implementarea proiectului din totalul suprafetelor agricole vor fi 
transformate in curti constructii numai terenurile ocupate de fundatii , trotuarele de garda al 
inelului bazal, alei de acces, alei carosabile din parcela si platformele de lucru ( 55 mp). In 
plus, pentru fiecare turbine eoliana se va crea o alee carosabila de lungime diferita de la 
parcela la parcela si o latime de 4 m . 

 
Se vor scoate din circuitul agricol o suprafata de 0,96 ha .  
In tabelul 5 este prezentat bilantul teritorial pe categoriile de folosinta : 
 

Tabelul nr.5 

B.  BILANT TERITORIAL PE CATEGORII DE FOLOSINTA   
         

CATEGORIA 
DE 

FOLOSINTA 

ARIA 
CONSTRUI

TA   -ha- 
% 

ALEE 
CAROSABI

LA   -ha- 
% 

PLATFORME 
PERMANENT

E   -ha- 
% 

TOTAL 
TEREN 
PARCE
LA   -
ha- 

% 

ARABIL 0.0275 0.27
6 0.3105 3.122 0.0385 0.38

7 6.0622 60.9
4 

FANAT 0.0069 0.06
9 0.1100 1.106 0.0096 0.09

7 3.5249 35.4
4 

PASUNE 
IMPADURITA 0.0206 0.20

7 0.0450 0.452 0.0289 0.29
0 0.36 3.62 

  0.0550 0.55
3 0.4655 4.680 0.0770 0.77

4 9.9471 100 

 
Platformele pentru organizarea de santier se realizeaza pe ultimul tronson al 

drumului de acces ( la capatul acestuia ), de o parte a drumului, cu doua extensii 
dreptunghiulare de 2 x 12 = 24 mp. Acestia sunt de fapt suporti metalici pe care vor fi 
depozitate cele 3 pale ale centralei eoliene si care vor fi demontati ulterior construirii . In 
completarea necesarului de platforme de lucru va fi folosit spatiul ramas liber dintr-o 
platforma patrata cu dimensiunile de 7 x 7 = 49 mp, din care se foloseste ca arie construita 
16,9 mp, pentru cilindrul bazal al turbinei . Diferenta de la 16 , 9 mp la 49 mp va fi folosita in 
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timpul executiei pentru depozitarea diverselor parti ale utilajelor si dupa executie, pentru 
parcare .  

 
 
 

Nu se vor depozita tronsoane ale turnului pe amplasament deoarece acestea 
se vor deforma.Tronsoanele de turn aduse se vor monta direct din autospecialele de 
transport, care sunt prevazute cu suporti specifici pentru nedeformare . 

 
 

1.6. Durata etapei de functionare  
 
Durata de functionare a unei turbine eoliene este de 20-25 ani ( dupa cartea 

tehnica ). Astfel, se poate aprecia ca durata etapei de functionare a parcurilor 
eoliene, daca vor fi exploatate corect, va fi de 20-25 ani . 

 
1.7. Informatii privind productia si resursele folo site  
 
Energia eoliana este energia obtinuta din forta vantului ce bate pe suprafata 

pamantului. Exploatata, ea poate fi transformata in energie mecanica pentru 
pomparea apei, de exemplu, sau macinarea graului, la mori ce functioneaza cu 
ajutorul vantului. Prin conectarea unui rotor la un generator electric, turbinele de 
vant moderne transforma energia eoliana in energie electrica . 

Pentru ca vantul este o sursa de energie curata si interminabila, turbinele 
eoliene sunt instalate acolo unde intensitatea vantului permite puterii vantului sa 
poata fi exploatata, pentru a suplini sursele traditionale de energie electrica (de ex. 
producerea energiei prin arderea combustibililor fosili ) . 

Pentru ca viteza vantului variaza in timpul zilei, sezonului sau anilor, energia 
generata de vant e o resursa intermitenta. In zonele de pe glob cu actiune 
puternica a vantului turbinele functioneaza in jur de 60% din timpul anului . Chiar si 
asa vantul poate fi insuficient pentru ca turbinele sa functioneze la capacitate 
maxima . 

Pentru parcul eolian Sf. Elena se estimeaza o productie de 120.000              
MW/an la un numar de 2550 ore de functionare/turbina ( 30 % dintr-un an ) . 

La capacitate maxima nu vor functiona niciodata datorita faptului ca resursa 
eoliana este necontrolabila, scopul urmarit este ca turbina eoliana sa fie rentabila 
din punct de vedere economic, iar acest lucru se realizeaza chiar daca aceasta nu 
functioneaza la capacitate maxima. 

 
1.8. Informatii despre materii prime, substantele s au preparatele 

chimice 
 
In procesul de producere a energiei electrice din exploatarea potentialului 

eolian nu se foloseste decat forta vantului ca materie prima. Astfel, se poate afirma 
ca in acest tip de activitate se utilizeaza o “ materie prima “ curata, fara a se folosi 
substante si preparate chimice .   

 
1.9. Informatii despre poluantii fizici si biologic i care afecteaza mediul, 

generate de activitatea propusa  
 
Pentru un parc eolian poluarea fizica este determinata de zgomot, radiatii 

electromagnetice si flickering ( reflectarea ). 
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Zgomot si vibratii  

 
 Zgomotul este provocat de curenŃii de aer produşi la rotirea palelor. Este de 
cunoscut faptul că orice maşină cu părŃi mobile provoacă un anumit nivel de 
zgomot şi în această privinŃă turbinele eoliene nu sunt o excepŃie. Turbinele de 
ultima generatie sunt in general silenŃioase în funcŃionare şi, în comparaŃie cu 
zgomotul traficului rutier, feroviar, aerian şi al celui produs pe şantiere pentru a 
enumera doar câteva, zgomotul acestor turbine este chiar foarte mic. SoluŃiile 
tehnice anti-zgomot includ modificarea formei elicelor şi reducerea vitezei de rotire 
a acestora. Turbinele de dimensiuni mari, care sunt de obicei utilizate în câmp 
deschis, sunt în general plasate la mai mult de 400 de metri de cea mai apropiată 
locuinŃă. La această distanŃă zgomotul produs de turbina care generează curent 
electric este aproximativ acelaşi cu acela al unui râu aflat la 50-100 m sau a 
frunzelor fremătătoare în briza plăcută. Este similar cu zgomotul dintr-o cameră de 
zi normală cu un şemineu aprins sau într-o cameră de lectură a unei biblioteci sau 
într-un birou liniştit, dotat cu aer condiŃionat. 
 Intr-un studiu efectuat de Asociatia Americana a Energiei Eoliene au fost 
ierarhizate nivelurile zgomotelor produse de diferite surse. Astfel, se poate aprecia 
ca zgomotul produs de centralele eoliene se situeaza sub zgomotul produs in 
interiorul unui autovehicul, intr-o casa sau birou, la distante mai mari de 400 m. 
 
 

 
 

fig. 31- nivel de zgomot  (sursa ACNUSA )  
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Influenta caracteristicilor  terenurilor asupra zgomotului 

 
 Intr-un studiu efectuat de Agentia Franceza pentru securitatea mediului si a 
muncii se mentioneaza ca nivelul de zgomot este influentat de distanta la care se 
face masuratoarea si caracteristicile terenului pe care se face amplasarea 
turbinelor eoliene. Astfel, din figurile alaturate, nr.32 si 33 se poate vedea ca pe un 
teren denivelat nivelul de zgomot creste comparativ cu terenurile plate. 
 
 
 
 

 
fig.32  Propagarea zgomotului pe un teren plat ( sursa :afsset ) 

 
 Din fig. 32 se poate vedea faptul ca pentru un teren plat , zgomotul produs de o 
turbina eoliana este mai putin important, comparativ cu zgomotul produs de traficul 
rutier . 
 

 
fig.33 .Propagarea zgomotului pe un teren denivelat ( sursa :afsset ) 

 
 In fig. 33 s-a figurat impactul zgomotului produs de o turbina eoliana amplasata pe 
un teren denivelat ( pe o panta ascendenta, culme de deal, etc.) .In acest caz, daca 
turbina eoliana nu este amplasata la distanta suficient de mare fata de locuinte       
( 500 m, conform conform prevederilor din Norma Tehnica privind delimitarea 
zonelor de protectie si de siguranta aferente capac itatilor energetice , publicate 
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in Monitorul Oficial, partea I , nr. 865/18.12.2007 ), impactul produs de zgomot 
poate fi deranjant . 
  

 

 

Influenta vegetatiei asupra zgomotului 

 
 Studii experimentale efectuate in Franta ( Acustica si Tehnici –nr.23,24 –N.  
Barriere, Y. Gabillet ) pentru determinarea influentei vegetatiei asupra zgomotului 
au aratat  ca  sunt trei efecte principale determinate de prezenta vegetatiei : 

- de atenuare a zgomotului ; 
- de difuzie ; 
- de modificare a profilului meteorologic. 

 
 Pe un teren plat, efectul produs de zgomotul produs de turbina eoliana fata de 
locuinte nu este influentat de existenta /inexistenta vegetatiei , datorita faptului ca 
inaltimea unei turbine este mult mai mare decat inaltimea perdelei forestiere             
( fig.34). 

 
 

fig.34- Influenta vegetatiei de pe un teren plat 

 
Cele trei efecte mai sus mentionate ( de atenuare a zgomotului ,de difuzie si 

de modificare a profilului meteorologic ) se manifesta atunci cand turbinele se 
pozitioneaza pe terenuri denivelate .  
 
 

 
fig. 35- Influenta vegetatiei de pe un teren denivelat ( sursa :afsset ) 
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 Asa cum se poate vedea din fig.35 existenta vegetatiei forestiere amplasate intre 
eoliene si receptor pe un teren denivelat , poate avea ca efect diminuarea 
zgomotului produs. 
 
 
Influenta topografiei terenului asupra zgomotului 
 

In functie de inaltimea obstacolului, distantele sursa – obstacol si obstacol-
receptor, precum si caracteristicile terenului (plat sau denivelat ) se poate observa 
o crestere/descrestere a nivelului de zgomot . 

Pentru zonele cu relief inalt , casele sunt in general adapostite de vant. 
Experienta arata ca nivelul zgomotului rezidual nu variaza cu viteza vantului ( ex. la  
6 m/s ) si valorile zgomotului de fond sunt in jur de 25 dB . 
 

 
 

fig. 36- harta de zgomot la o viteza de 6 m/s pe un teren denivelat ( sursa :afsset ) 
 
 
Zgomotul produs de fauna 
 

Sunetul produs de fauna salbatica ( cantece de pasari,insecte, broaste etc ) 
poate deveni important, in functie de momentul din zi in care manifesta si de sezon. 
Dimineata, la rasarit de soare, pentru o perioada limitata de timp apar cresteri ale 
nivelului de zgomot datorat in special pasarilor. Acest cor este amplificat primavara 
si vara . In mod similar , zgomotul produs de broaste creste nivelul de zgomot pe 
timp de noapte pentru cateva luni. 

 Este important de semnalat faptul ca frecventa emisiilor produse de fauna 
salbatica poate sa depaseasca 2000 Hz. 
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Nivelul de zgomot si conditiile meteorologice 
 

Conditiile meteorologice au un impact semnificativ asupra nivelurilor de 
zgomot, la distanta mare fata de sursa ( mai mare de 100 m ). Dupa cum rezulta 
din diagramele urmatoare ( fig.37 ,38 ,39 ), la distante mari influenta conditiilor 
meteorologice asupra propagarii sunetului se explica printr-o modificare a 
traiectoriilor sonore. Aceste traiectorii se pliaza pe  schimbarile in verticala a 
profilului de viteza a sunetului  . 

 
fig .37  influenta vantului la temperatura constanta ( sursa :afsset ) 

 
 
 

Aceste profile sunt estimate a respecta  profilele verticale de temperatura si 
de vant . In cazul in care variatia de profil vertical de viteza sunetului este 
zero,traiectoria razelor sunetului este rectilinie ( conditii cunoscute sub numele «  
omogene « . 
 
 

 
 

fig .38  influenta gradientului de temperatura la  vant  zero ( sursa :afsset ) 
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  In cazul in care variatia  profilului pe verticala a vitezei sunetului este pozitiv 
( gradient de temperatura pozitiv ), traiectoria razelor sonore sunt curbe fata de sol 
( asa numitele conditii favorabile de raspandire ). 
   

In cazul in care variatia profilului pe verticala a vitezei sunetului este 
negativ ( gradient de temperatura negativ ), conditiile sunt «  impotriva 
raspandirii » . 

 
 

 
 

fig.39 cazul unei inversiuni de temperature ( sursa :afsset ) 
 
   Ultimul caz corespunde unei inversiuni de temperatura ( se poate produce 
in timpul noptii , cand este mai rece si vantul lipseste ). 
 

Analiza impactului acustic pentru parcul eolian Sf.  Elena  
 

In vederea determinarii impactului zgomotului produs de turbinele eoliene ce 
vor fi construite in parcul SF. Elena  s-a efectuat o modelare numerica a site-ului, in 
functie de topografie, vegetatie , numar turbine eoliene . 

Pentru a defini nivelurile acustice induse de parcurile eoliene s-a luat in 
considerare influenta vantului, absorbtia atmosferica, efectul de sol si efectul de relief. 
Modelarea ia in considerare ca vantul sufla din toate directiile .  

Modelarea se bazează pe nivelul global al sunetelor emise de turbinele 
eoliene .Astfel, curbele izofonice la viteze de 4 m/s, 6 m/s, respectiv 10 m/s 
demonstreaza ca la distante mai mari de 500 m nivelul zgomotului este sub 40 dB(A). 

De asemenea , trebuie mentionat ca din masuratorile efectuate s-a constatat 
ca viteza vantului in zona parcului eolian Sf. Elena nu depaseste 6,5 m/s . Din aceasta 
cauza  se estimeaza ca zgomotul inregistrat nu va depasi 35 dB(A) . 

In conformitate cu OM nr. 536/1997, art 17 : « Nivelul acustic echivalent 
continuu (Leq ), masurat la 3 m de peretele exterior al locuintei la 1,5 m inaltime de sol 
NU trebuie sa depaseasca 50 dB(A) si curba de zgomot 45 . 

In timpul noptii ( orele 22.00-6.00 ) nivelul acustic echivalent continuu trebuie 
sa fie redus cu 10 dB(A) , fata de valorile din timpul zilei ( respectiv 40 dB(A) » . 

- In STAS 10009-88 « Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de 
zgomot urban » , pct. 2.5 se mentioneaza ca : « la limita fatadei valoarea limita a lui 
Leq este de 50 dB(A) , fara sa se specifice vreun interval orar. Daca nu se poate 
respecta conditia de 50 dB(A) la fatada cladirii , atunci masurile adoptate trebuie sa 
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asigure valoarea admisibila a nivelului de zgomot interior din cladiri ( 35 dB(A)- ziua, 
cu ferestrele inchise ). 

Avand in vedere cele mentionate mai sus se poate aprecia ca NU VA EXISTA 
UN IMPACT produs de zgomotul produs de functionarea parcul eolian Sf. Elena 
asupra sanatatii populatiei . 

 
Radiatii  

 
Un câmp electromagnetic (radiaŃie sau undă electromagnetică) este 

format dintr-un câmp electric (E) şi un câmp magnetic (H), perpendiculare între ele 
şi perpendiculare pe direcŃia de propagare care oscilează sinusoidal între valorile 
pozitive şi cele negative cu o frecvenŃă f. DistanŃa dintre două valori maxime 
pozitive (sau negative) se numeşte lungime de undă, mărime invers proporŃională 
cu frecvenŃa f. Câmpul poate fi împărŃit în două componente principale – 
componenta reactivă şi cea radiativă.  

Componenta reactiv ă se referă la energia înmagazinată în regiunea 
din apropierea sursei şi este responsabilă de efectele asupra omului. Această 
regiune se găseşte în jurul sursei, până la o distanŃă de aprox. 1/6m~2m şi se mai 
numeşte şi regiunea câmpului apropiat. Măsurătorile în câmp apropiat sunt dificile, 
deoarece chiar introducerea sondei pentru măsurare poate modifica substanŃial 
câmpul. 

Componenta radiativ ă se găseşte la distanŃe mai mari de o lungime 
de undă,această regiune numindu-se şi regiunea câmpului îndepărtat, în care unda 
electromagnetică poate fi descrisă ca o undă plană, raportul dintre intensitatea 
câmpului electric şi cea a câmpului magnetic fiind constant. Această caracteristică 
este importantă, deoarece face suficientă măsurarea unei singure componente a 
câmpului, cea electrică sau cea magnetică. Între cele două regiuni mai există o 
zonă de tranziŃie, în care predomină componenta radiativă. Deoarece lungimea de 
undă este invers proporŃională cu frecvenŃa, aceste regiuni variază. 

Densitatea de putere (se măsoară în watti/ m2) este produsul dintre 
intensitatea câmpului electric şi a câmpului magnetic (puterea undei) raportat la 
suprafaŃa prin care se propagă undă. Pentru evaluarea expunerii la frecvenŃe mai 
mici de 100 kHz, studiul efectuat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din 
Essex arată că se recomandă utilizarea intensităŃii câmpului electric din Ńesuturi, 
deoarece această mărime fizică se corelează cu efectele biologice şi este la rândul 
ei corelată cu densitatea de curent. Pentru frecvenŃe mai mari se utilizează rata de 
absorbŃie specifică a energiei SAR (Specific Absorbtion Rate) care se corelează cu 
pătratul intensităŃii câmpului electric din Ńesut. SAR este rata cu care energia undei 
este absorbită într-un Ńesut de masă m şi se măsoară în watti /kg (W/kg). Această 
mărime fizică variază punctual în corp, deoarece câmpul electric se modifică odată 
cu poziŃia corpului, iar conductivitatea Ńesuturilor este diferită. Pentru evaluarea 
expunerii la radiaŃiile electromagnetice (EMF) neionizante din banda microunde şi 
radiofrecvenŃă, literatura de specialitate recomandă, potrivit studiului, două tipuri de 
abordări: 

1. măsurarea puterii sau a altor caracteristici ale câmpurilor 
electromagnetice (intensitatea câmpului electric sau magnetic) în condiŃii 
standardizate de laborator sau în condiŃii variabile de teren; 

2. evaluarea expunerii prin dozimetrie computaŃională sau prin 
dozimetrie bazată pe fantome, deoarece caracteristicile câmpurilor 
electromagnetice depind sensibil de prezenŃa omului în aproprierea surselor de 
radiaŃii. 
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Ultimul tip de dozimetrie se bazează pe caracteristicile câmpului 
măsurat şi pe un model anatomic (fantomele reprezintă structuri ale corpului, de 
cele mai multe ori configuraŃii ale capului uman construite din materiale cu 
rezistenŃă electrică (asemănătoare cu cea a Ńesuturilor biologice). Avantajul 
principal al acestui tip de dozimetrie îl reprezintă posibilitatea măsurării puterii 
câmpului electric şi magnetic din interiorul corpului într-o situaŃie dată, dezavantajul 
major fiind reprezentat de dificultăŃile de calculare ale puterii câmpului 
electromagnetic în timpul numeroaselor mişcări ale corpului uman. 

Radia Ńiile electromagnetice sunt, în esenŃa lor, un flux variabil de 
linii invizibile de forŃe de natură electrică şi magnetică, ce se propagă simultan în 
spaŃiu şi în timp cu viteza de trei sute mii km/s. 

Ca şi în cazul radiaŃiilor electromagnetice, amploarea şi persistenŃa 
efectelor biologice rezultate din impactul radiaŃiilor corpusculare cu materia 
organică depind de distanŃa de la care se realizează iradierea, densitatea radiaŃiei 
şi durata iradierii. 

Faptul ca implementarea parcului eolian se efectueaza in extravilanul 
localitatii Sf. Elena , iar distanta celei mai apropiate turbine este de minim 500 m      
( fata de loc. Sf. Elena ),efectul radiatiilor electromagnetice asupra populatiei este 
nesemnificativ. 

 
 
 
Unde electromagnetice 

 
Undele radio şi microundele sunt folosite într-o gama variata în scopul 

comunicarii. Orice structura mare mobilă poate produce interferenŃe 
electromagnetice. Turbinele eoliene pot cauza interferenta prin reflectarea 
semnalelor electromagnetice de palele turbinelor, astfel încât receptorii din 
apropiere preiau atât semnalul direct cât si cel 
reflectat. InterferenŃa se produce deoarece semnalul reflectat este intârziat atât 
datorita lungimii de unda si frecventelor proprii ale turbinei cât si efectului Doppler 
datorat rotirii palelor. InterferenŃa este mai pronunŃată pentru materiale metalice 
(puternic reflectante) şi mai slaba pentru lemn sau epoxi (absorbante). Palele 
moderne,construite dintr-un longeron metalic de rezistenta, îmbracat cu poliester 
armat cu fibră de sticla sunt partial transparente la undele electromagnetice. 

Frecventele de comunicatie nu sunt afectate semnificativ dacă lungimea de 
unda a emitatorului este de 4 ori mai mare decât înaltimea totala a turbinei. Pentru 
turbine comerciale uzuale, limita frecventei este de 1,5-2 Hz (150 - 200 m). Teoretic 
nu exista o limita superioara. 

Tipurile de semnale pentru comunicarea civila si militara care pot fi afectate 
prin interferenta electromagnetica includ emiterea semnalelor pentru radio 
siteleviziune, microundele, comunicaŃia radio celulară si variate sisteme de control 
ale traficului aerian sau naval. 

Interferenta cu un numar mic de receptori de televiziune este o problema 
ocazionala care se poate rezolva printr-o gama relativ ieftina de masuri tehnice, ca 
de exemplu folosirea mai multor transmitatori şi/sau receptori directionati, sau 
difuzarii prin retea de cablu (fig.40). 
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fig.40 Interferenta electromagnetica ( sursa www.windpower.org ) 

 

 
- intr-un studiu privind caracteristicile electromagnetice ale turbinelor eoliene tip 

GAMESA, comandat de titularii proiectului Departamentului Tehnic al producatorului 
de centrale eoliene – se fac urmatoarele precizari : 

-„ In ultimii ani, energia eoliana si-a facut prezenta peste tot in lume . Acest fapt a 
condus la suspiciunea ca turbinele eoliene pot fi o posibila sursa de interferente pentru 
radarele si sistemele de pozitionare aeriene . 

RCS ( sectiunea transversala a obstacolului =radar cross section )-este un 
parametru necesar pentru a estima impactul turbinelor eoliene in radio-comunicarea 
existenta intre un emitator tx si un receptor rx . In fig. nr.41 s-a imaginat un obstacol 
intre un emitator si un receptor. Transmitatorul emite undele electromagnetice care 
ajung la obstacol si-i induc curenti electrici si magnetici superficiali. Obstacolul 
disperseaza o parte din semnalul primit de la emitator spre receptor si transmite mai 
departe undele electromagnetice spre receptor . 

 
Fig.41   – transmiterea undelor electromagnetice intre un emitator si un receptor 
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In acest caz, pentru a determina pozitia geografica a emitatorului , 
receptorului , obstacolului si a calcula unghiul undelor electromagnetice ( unghiul de 
incidenta si cel de dispersie ), RCS este definit ca zona echivalenta in care toate 
undele electromagnetice primite de obstacol sunt retransmise spre receptor . 

RCS nu depinde numai de geometria , dimensiunea si materialul din care este 
confectionat obstacolul , ci si de polarizarea campului electric , frecventa sau directia 
pe care este amplasat emitatorul ( radarul ). 

In cazul turbinelor eoliene sunt trei componente principale care pot avea 
influenta asupra RCS : 

- turnul – obstacolul cel mai important, deoarece este fizic mare si este 
construit din materiale bune reflectoare radar ; 

- nacela – care practic nu are nici un efect in calcularea RCS total ; 
- palele turbinei, care au o suprafata mult mai mica fata de celelalte 

componente ale turbinei, insa pot genera reflectarea undelor electromagnetice . 
 
Studiul a fost efectuat pe turbine tip Gamesa G90, cu inaltimea turnului de 

100 m, pe doua frecvente diferite de emisie ( 2,9 si 5,6 GHz ) si polarizare orizontala 
(TE ), respectiv verticala (TM) a undelor electromagnetice. In simulare, transmitatorul 
are o pozitie fixa in ceea ce priveste turbinele eoliene ( 200m) –fig.42, iar receptorul 
se deplaseaza 360 grade, pentru mentinerea distantei de 200m ( fig. 43).  

 

 
Fig.42-  Amplasarea unei turbine eoliene intre un emitator (tx) si un receptor (rx) 
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Fig.43 - deplasarea receptorului in functie de rotirea palelor si mentinerea distantei de 200 m  

 
 

Pentru a calcula variatia RCS in raport cu timpul, miscarea de rotatie a palelor 
turbinelor eoliene este considerata in timp real ( pasul = 0,1 s ). 
 

 
Fig. 44   - diferite pozitii ale palelor turbinelor eoliene  

 
Simularea variatiei RCS in timp s-a efectuat la o viteza a rotorului de 20 

rpm si schema din fig. 45.  
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Fig.45   -Variatia RCS in timp 

 
1. Simularea emisiilor undelor electromagnetice la o frecventa de 2,9 GHz 
 
In diagramele ce urmeaza valoarea RCS este afisata pentru fiecare pozitie a 

receptorului si un unghi de incidenta de 0 rad ( 00 ) . Pozitia palelor pentru aceasta 
simulare este prezentata in fig.46    : 

 
Fig.46 –pozitia palelor  
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Fig.47    – RCS estimat pentru polarizare orizontala 
 
 

 
 

Fig. 48 -RCS estimat pentru polarizare verticala  
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Modificarea RCS in timp este prezentata in diagramele prezentate in fig. 47 si   

48. 
 

 
 

Fig.49  – simulare cu polarizare orizontala ( TE ) 
 

 
 

Fig.50 – simulare cu polarizare verticala ( TM) 
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2. Simularea emisiilor undelor electromagnetice la o frecventa de 5,65 GHz 

In acest caz pozitia palelor este identica cu cea prezentata in fig. 46 . 
 

 
 

Fig.51  – RCS estimat pentru o polarizare verticala  
 

 
Fig.52 - RCS estimat pentru o polarizare orizontala  
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Modificarea RCS in timp este prezentata in diagramele prezentate in fig. 51  si 52. 

 

 
Fig. 53  - Simulare pentru o polarizare orizontala ( TE)  

 
 
 
 

 
 

Fig.54   – simulare pentru o polarizare verticala (TM) 

 
 
CONCLUZIILE simularii : 
 
- Valorile maxime estimate pentru RCS sunt cuprinse intre 35 si 40 dBms              
( pentru Turbinele eoliene tip Gamesa G90 cu inaltimea turnului de 100 m); 
- Valorile RCS sunt asemanatoare atat pentru polarizarea verticala, cat si cea 
orizontala a undelor electromagnetice; 
- Turnul turbinelor eoliene este componenta care contribuie cel mai mult la calculul 
RCS; 
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- Valoarea maxima RCS pentru turn corespunde unei incidente perpendiculare a 
undei electromagnetice; 
- Valoarea RCS depinde de asemenea si de pozitia palelor . Acestea se manifesta 
identic la o viteza a rotorului de 20 rpm si o periodicitate de 1,05 s.  
- Valoarea RCS depinde de pozitia emitatorului fata de turbinele eoliene. 

 
In scopul validarii rezultatelor prezentate ( calculul RCS ) au fost efectuate 

masuratori ale undelor electromagnetice pentru un parc eolian din localitatea 
Facinas Puerto din Spania, folosind aceeasi metoda . 

Rezultatele masuratorilor au relevat faptul ca valorile obtinute prin estimari 
sunt cu 15 – 25 dB mai mari, fata de valorile efectiv determinate . 

Avand in vedere datele prezentate se poate estima ca impactul undelor 
electromagnetice pentru parcul eolian Sf. Elena va fi nesemnificativ, avand in vedere 
distanta fata de diversi receptori ( cea mai apropiata locuinta se afla la o distanta  de 
minim 500 m si statia de radio-relee la peste 300 m  ). 

De asemenea , din observatiile efectuate asupra avifaunei din zona unor 
parcuri eoliene  puse in functiune nu au fost identificate influente si modificari de 
comportament ale speciilor de pasari identificate, impactul undelor 
electromagnetice produse prin functionarea turbinel or fiind nesemnificativ  . 

 

 

Reflectarea ( Flickering-ul )  

 
Un efect care poate fi receptat si de la distante mai mari, deci de mai multi 

localnici vecini ai parcului eolian, este fenomenul de licarire al palelor când sunt 
batute direct de soare, care ar putea fi deranjant. Acest fenomen se produce numai 
în zilele senine de la rasaritul soarelui pâna la prânz si este perceput numai când 
vântul bate dinspre directia privitorului, ceea ce înseamna cel mult câteva zeci de 
ore pe an, practic în orice configurare a parcului eolian si topografie alocului. Prin 
faptul ca palele sunt vopsite în alb fenomenul este mult estompat. 
 Fenomenul de reflectare nu a fost legiferat in nici o tara membra a Uniunii 
Europene , asa cum s-a intamplat cu zgomotul de exemplu. Cu toate acestea, în 
Germania, în cazul unui proces juridic ,sentinta pronunŃata a decis un numar de  30 
de ore pe an ca fiind limita suportabilă de proiecŃie a fenomenului de reflectare .  
 Din punct de vedere tehnic este posibil sa se prevada, in urma unor calcule 
laborioase trigonometrice, ora , ziua si durata efectului stroboscopic, in functie de 
datele astronomice ( pozitia soarelui , inaltimea acestuia fata de pamant, anotimp ). 
Este insa imposibil de prezis viteza si directia vantului pe zile si ore , astfel ca 
prognoza sa fie exacta . 
 Cu toate acestea , pentru parcurile eoliene , ca de altfel ca pentru orice constructii 
se poate estima acest fenomen de reflectare ( flickering ). 
 Pentru parcul eolian in studiu s-a analizat  situatiile cele mai nefavorabile si 
anume : soarele străluceşte tot parcursul anului, toată ziua, de la rasarit pana la 
apus, turbinele eoliene funcŃioneaza tot timpul şi rotoarele sunt întotdeauna 
orientate perpendicular pe razele de soare, iar punctele in care s-a calculat 
fenomenul sunt direct expuse . 

Acest caz este foarte puŃin probabil să apară deoarece efectele posibile sunt 
reduse prin: 

 - existenta vegetatie din jurul casei, 
 - faptul că fiecare punct de primire (casa) nu are o fereastră cu care se 

confruntă parcului eolian,  
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- probabilitate mică de plasare a palei exact pe linia dintre soare şi casa, 
 - probabilitatea apariŃiei vântului exact în acest moment,  
- expunerea la soare specifica site-ului . 
 
 
Factori care se iau in considerare pentru site (tabel nr. 6) : 
 

 Factori de corectie 
Directia rotorului 0.62 
Frecventa de 
aparitie 

0.78 

Expunere la soare 0.51 
 
 
 
CONCLUZII:  
 
Impactul flickeringului asupra zonei locuibile este  extrem de redus.  
Este important de remarcat faptul c ă valorile din studiu sunt maxime si 

au luat in considerare cele mai defavorabile situat ii .  
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2. PROCESE TEHNOLOGICE 
 
 
  2.1. Procese tehnologice de productie  
 
Sistemul eolian are un principiu simplu de functionare( fig.55 ) . Palele sunt 

puse in miscare de vant , iar acestea la randul lor activeaza generatorul turbinei. 
Pentru a multiplica viteza de actiune asupra axului central , in componenta 
sistemului gasim si un multiplicator de viteza .  

 
 
 
 

 
 

Fig .55   . Principiul de functionare al turbinei eoliene 
(sursa www.windpower.org ) 

 
Turbinele eoliene au doua destinatii majore : includerea intr-un parc eolian 

sau furnizarea de energie locuintelor izolate . In cazul din urma, turbinele eoliene 
sunt folosite impreuna cu panourile solare si baterii pentru a furniza constant 
electricitate in zilele innorate , fara vant . 

Puterea generata de o turbina eoliana este direct proportionala cu 
densitatea vantului,aria acoperita de o miscare completa a palelor rotorului si 
patratul vitezei vantului .  
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2.2. Activitati de dezafectare  

 
Dezafectarea unui parc eolian presupune, cu exceptia turnarii fundatiei, 

aceleasi operatiuni ca in faza de constructii-montaj.  
Avand in vedere ca durata de exploatare a unei turbine variaza intre 20-25 

de ani, dupa parcurgerea acestei perioade, investitorul poate opta pentru inlocuirea 
turbinei sau demontarea acesteia . 

a) inlocuirea turbinei – (cu turbine de acelasi tip daca fundatia nu a fost 
afectata de eventuale infiltratii de apa ) presupune urmatoarele operatiuni : 

-izolarea turbinei din punct de vedere electric ; 
-se va cobora rotorul, nacela,palele cu ajutorul unor macarale de mare tonaj ; 
-dezasamblarea turnului metalic ; 
-partea de turn montata in fundatie se va sectiona ; 
-daca se doreste schimbarea turbinei ( de putere mai mare de cele mai multe ori ) 
este nevoie sa se refaca fundatia , conform noului proiect ). 

b) demontarea turbinei presupune urmatoarele operatiuni : 
-suplimentar fata de operatiunile descrise la punctual a) se vor mai desfasura : 
 - dezafectarea fundatiei, recuperarea fierului beton si concasarea betonului in 
vederea refolosirii sale ca material de umplutura pentru drumuri, locuri precizate de 
autoritatile locale ; 
-Substatiile de transformare se vor dezafecta si se vor transporta la firmele 
specializate in reciclarea lor ; 
- dezafectarea traseului cablurilor electrice poate ramane la alegerea investitorului , 
avand in vedere ca durata de viata estimata este de 45-50 de ani , sunt pozate la 
adancimi care permit desfasurarea lucrarilor agricole si nu creaza dificultati zonei . 
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3. Deseuri  
 
 
 

 Generarea deseurilor : 
 Deseuri rezultate in faza de constructie-montaj a parcului eolian 
 
In aceasta faza deseurile preconizate pot fi clasificate : 

- menajere  si/sau asimilabile acestora ; 
- deseuri din materiale de constructie ( daca se rebuteaza sarje de betoane ) 
- plastic (din ambalaje, cabluri etc.) 
- metalice ( de la armaturi si utilajele de pe santier ale caror piese se pot 

defecta) 
- anvelope, acumulatori ; 
- uleiuri uzate, alte produse petroliere ; 
- hartie,carton ( din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier . 

 
 Deseuri rezultate in faza de exploatare a parcului  eolian  
In timpul functionarii parcului eolian pot sa apara urmatoarele categorii de deseuri : 

- uleiul mineral prezent in diferite echipamente ale turbinei ; 
- deseuri metalice, izolatori ( din inlocuire ); 
- deseuri menajere ( pot apare la interventiile efectuate de specialisti anual) . 

 
 
 Managementul deseurilor  
 

Deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate, in conditii de 
siguranta, in conformitate cu legislatia in vigoare . Astfel, se va amenaja un spatiu 
pentru colectarea selectiva a deseurilor pe timpul organizarii de santier ( PET, 
Hartie/carton, menajer, metalice, acumulatori uzati, anvelope uzate ). Evidenta 
deseurilor se va intocmi cu respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 . 

 
 Eliminarea si reciclarea deseurilor  

 
Eliminarea si reciclarea deseurilor reciclabile ( PET , hartie, carton, 

metalice)se va face prin contractarea unor firme specializate si autorizate in 
desfasurarea unor astfel de activitati . 

Eliminarea deseurilor menajere se va face prin contractarea acestui serviciu 
cu o firma specializata si autorizata de catre autoritatea de mediu .  
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4. Impactul potential, inclusiv cel transfrontiera,  asupra 
componentelor mediului si masuri de reducere a aces tora  

 
 
4.1. Apa 
 

JudeŃul Caraş Severin, cu un relief predominant muntos, prezintă o reŃea de ape 
curgătoare, ape subterane şi lacuri, bine conturată. 

ReŃeaua hidrografică, cuprinzând mare parte din bazinul râurilor Timiş, Caraş, Nera, 
Cerna şi ale afluenŃilor Dunării în zona defileului – are aspect radiar, axându-şi obârşia în 
nordul orohidrografic al MunŃilor Banatului; excepŃie fac apele din bazinul Cerna, afluenŃii de 
pe dreapta Timişului, cu izvoarele în munŃii łarcu—Godeanu şi Poiana Ruscă. 

 

 
 

Fig. nr. 56 : Harta hidrografica a jud. Caras Severin 
 

 
Râurile. Principalul colector al apelor din judeŃ, râul Timiş, îşi adună apele de pe o 

suprafaŃă de 5.248 kmp, în cadrul căreia relieful prezintă cele mai variate forme. Lungimea 
sa însumează 87 km, debitul mediu multianual ajungând la 35,96 mc/s la ieşirea din judeŃul 
Caraş- Severin. Izvoarele sunt în zona platoului MunŃilor Semenic unde are loc 
îngemănarea mai multor pâraie şi ogaşe, dintre care mai importante sunt Semenicul, 
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Grădiştea şi Brebu. După ce scapă din încătuşarea barajului de la „Trei Ape”, pe o direcŃie 
NV—SE îşi sapă o vale îngustă şi adâncă în şisturile cristaline ale MunŃilor Semenic, cursul 
său având un pronunŃat caracter torenŃial, cu pante de scurgere mari (20 - 25 m/km ). În 
dreptul localităŃii Teregova îşi schimbă direcŃia de curgere spre nord, tăindu-şi un sector 
scurt de chei până în amonte de Armeniş, unde primeşte apele bogate ale Hidegului (Râul 
Rece) ce-şi are izvoarele în łarcu - Godeanu. 

În aval, albia Timişului începe să se lărgească traversând culoarul depresionar al 
Caransebeşului, unde primeşte pe dreapta o serie de afluenŃi care fac să sporească 
considerabil debitul său; este vorba de Feneş şi Sebeş, ape cu caracter tipic montan ce 
drenează versanŃii vestici ai sistemului muntos łarcu - Godeanu - Muntele Mic. În aval de 
oraşul Caransebeş, Timişul primeşte pe cel mai mare afluent al său, râul Bistra. Bistra îşi 
adună apele din zona circurilor glaciare ale MunŃilor łarcu şi până la confluenŃa cu Timişul 
curge printr-un culoar tectonic, pe o lungime de 46 km, drenând un bazin de recepŃie de 
908 kmp, alcătuit din versanŃii nordici ai sistemului Godeanu - łarcu - Muntele Mic şi cei 
sudici ai 
masivului Poiana Ruscă. 

AfluenŃii de pe stânga Timişului ce vin din MunŃii Semenic şi prelungirile acestora 
spre nord sânt pâraie scurte şi de mică importanŃă . 

La nord de localitatea Sacu, Timişul iese din judeŃul Caraş-Severin. 
Un alt afluent al Timişului cu obârşia în judeŃul Caraş-Severin este Pogănişul cu care 

îşi uneşte apele în judeŃul Timiş. Pogănişul izvorăşte din culmile mai joase din nordul 
MunŃilor Semenic, străbătând de-a lungul celor 65 km dealurile Sacoş - Zăgujeni, 
depresiunea Ezeriş şi câmpia Şipotului, unde meandrează puternic, ieşind din judeŃ în aval 
de localitatea Vermeş. 

SuprafaŃa bazinului său este de 696 kmp, altitudinea medie a acestuia fiind de 230 
m, iar panta medie bazinală de 90 m/km. Igăzăul şi Tăul sunt afluenŃii săi mai însemnaŃi. 
Timişul primeşte pe ultimul său mare afluent, Bârzava, pe teritoriul Iugoslaviei, râu care îşi 
adună apele de pe o suprafaŃă de 971 kmp. 

Râul Bârzava, cu obârşia în zona versantului vestic al Semenicului, captează în 
cursul superior prin canalul Semenic pâraiele ce drenează o suprafaŃă bazinală de 30 kmp 
(25 kmp în bazinul de recepŃie al Timişului superior şi 5 kmp în bazinul Nerei), iar prin 
canalul Zănoaga preia din bazinul Nerei superioare apele de pe o suprafaŃă de recepŃie de 
aproape 13 kmp. Acest surplus de ape a fost necesar pentru acoperirea cerinŃelor de apă 
potabilă şi industrială ale municipiului ReşiŃa, în care scop s-au construit barajele de 
acumulare Gozna, Valiug şi Secu pe Bârzava şi Trei Ape pe Timişul superior. După ce 
traversează municipiul ReşiŃa, Bârzava taie transversal MunŃii Dognecei, iar de la Bocşa, 
unde înregistrează un debit mediu multianual de 4,14 mc/s, intră în Câmpia MoraviŃei, 
lărgindu-şi tot mai mult albia care prezintă un curs meandrat şi divagări. În aval de 
localitatea Şoşdea, Bârzava iese de pe teritoriul judeŃului Caraş-Severin. 

Caraşul îşi are obârşia în izbucul Caraş, apele acestuia provenind din pâraiele care 
străbat şisturile cristaline ale Culmii Certej, Puşcaşu Mare (MunŃii Aninei) şi se pierd apoi în 
peticul calcaros de la Cârneala, după ce străbate 76 km pe teritoriul Ńării noastre, Caraşul 
vărsându-şi apele în Dunăre, pe teritoriul Iugoslaviei. SuprafaŃa bazinului său de recepŃie 
este de 1.118 kmp, în cadrul căreia relieful are altitudini şi pante medii cu valori de 10 
m/km, respectiv 26m/km. Pe parcursul celor 85 km, aspectul văii se modifică în funcŃie de 
tipul de relief străbătut. În cursul superior unde confluează cu Comarnicul şi Buhuiul, valea 
Caraşului are aspectul unei văi tipic montane cu sectoare de chei, lărgindu-se treptat în 
cursul mijlociu în zona colinară, unde-şi dezvoltă o albie majoră cu lăŃimi de 1 km pentru ca 
în final, la ieşirea din câmpia piemontană a Caraşului, să se despletească în numeroase 
braŃe cu puternice meandre, într-o luncă cu lăŃimi de până la 3 km. Debitul său şi al 
afluenŃilor de pe stânga este puternic influenŃat de prezenŃa calcarului din MunŃii Aninei, 
unde îşi au izvoarele. 
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Dintre afluenŃii primiŃi de pe stânga, mai importanŃi sunt: Gîrlişte, Jitin, Lişava, Ciclova şi 
Vicinic, iar pe dreapta pâraiele cu izvoarele în MunŃii Dognecei îi sporesc volumul apelor ce 
ajung, la Vărădia, la un debit mediu multianual de 6,35 mc/s. Dintre acestea, mai 
însemnate sunt: Dognecea şi CiornovăŃ. 

Nera îşi are izvoarele sub vârful Piatra Goznei din zona golului montan al 
Semenicului, unde este cunoscut sub numele de Nergana; de aici îşi poartă apele spre sud, 
tăindu-şi o vale îngustă în cristalinul Semenicului, pe o distanŃă de 26 km, în care primeşte 
aportul unor afluenŃi cu un debit bogat: NergăniŃa, Coşava şi Helişag.De la Pătaş, Nera îşi 
schimbă cursul spre sud-vest, pentru a pătrunde în depresiunea Almăjului unde îşi 
domoleşte apele într-o albie largă. Aici colectează apele celor mai importanŃi afluenŃi, de pe 
dreapta (venind din MunŃii Aninei): Minişul, Lăpuşnicul, Mocerişul şi Ducinul - râuri scurte cu 
pante mari de scurgere şi cu debite bogate, iar de pe stânga (izvorând din MunŃii Almăjului): 
Prigorul, Rudăria, Bănia şi Şopot. De la Şopotu Nou şi până la Sasca Montană, pe o 
lungime de 22 km Nera traversează platourile calcaroase Liciovacea - Cărbunari, tăindu-şi 
unele dintre cele mai lungi, mai sălbatice şi mai frumoase chei din Ńară, prelungite şi pe 
afluentul său din acest sector: Beiul. De la ieşirea din chei şi până la vărsarea în Dunăre, 
Nera primeşte pâraiele mici din MunŃii Locvei, lărgindu-şi tot mai mult albia.Cursul Nerei are 
o lungime de 131 km, o suprafaŃă a bazinului de 1.360 kmp, cu altitudine medie de 550 m şi 
o pantă medie de 30 m/km, în sectorul său inferior înregistrând (la Sasca) un debit mediu 
multianual de 13,2 mc/s. 

Cerna îşi are izvoarele pe versantul sud-estic al MunŃilor Godeanu şi, pe întregul său 
traseu de 84 km, prezintă caracteristicile unui râu de munte cu o vale puternic adâncită, cu 
numeroase sectoare de chei, patul de calcare pe care curge în amonte de Băile - 
Herculane şi panta mare de scurgere (30 m/km) influenŃează în mare măsură regimul său 
hidrologic. Cerna intră în judeŃul Caraş-Severin la punctul de confluenŃă cu pârâul Craiova, 
după ce a parcurs 24 km pe teritoriul judeŃului Gorj. Cursul său urmăreşte fidel traseul unui 
sistem longitudinal de falii cu direcŃia NE-SV, flancat pe stânga de MunŃii MehedinŃi (judeŃul 
MehedinŃi), iar la dreapta de MunŃii Cernei. Până la Băile Herculane debitează în Cerna şi 
numeroase izbucuri (rezultate ale „văilor oarbe din zona calcaroasă”) şi izvoare 
termominerale, debitul ei mediu multianual ajungând aici la 15,8 mc/s. 

În aval de oraşul Băile Herculane, Cerna confluează cu râul Belareca, schimbându-şi 
direcŃia de curgere spre sud, iar dincolo de TopleŃ intră în judeŃul MehedinŃi după ce a 
parcurs 49 km, pe teritoriul judeŃului nostru vărsându-se în Dunăre, la Orşova, în lacul de 
acumulare de la PorŃile de Fier. 

Belareca, cel mai important afluent al Cernei, cu o suprafaŃă bazinală de 706 kmp şi 
o lungime de 35 km, îşi adună izvoarele de pe versantul sud-vestic al MunŃilor Cernei, 
primind în cursul superior o serie de pâraie mici: Ranica, Studena, Ciumerna. Abia după ce 
pătrunde în depresiunea Mehadica colectează afluenŃi mai mari: Valea BolvaşniŃa (cu 
izvoarele în MunŃii Cernei), Mehadica (cu izvoarele în MunŃii Semenic, adunând şi apele 
pâraielor: Belentin,LuncaviŃa, Domaşnea şi Globu) şi Sverindin (cu izvoare în MunŃii 
Almăjului). Înainte de confluenŃa cu Cerna, debitul mediu multianual al Belarecăi este de 
6,6 mc/s, iar altitudinea şi panta medie a bazinului de recepŃie este de 400 m/km şi 
respectiv 18 m/km. 

Dunărea mărgineşte la sud judeŃul, pe o lungime de 60 km. De la confluenŃa cu râul 
Nera şi până în aval de localitatea Cozla, străbate unul dintre cele mai frumoase defilee din 
Europa, traseul său prezentând numeroase sectoare înguste cu lăŃimi de 200-300 m, sau 
bazinete unde lăŃimea albiei atinge deseori 1,5 km, lăŃimea maximă de 5 km înregistrându-
se în zona ostrovului Moldova Veche. 

Prin construirea barajului hidroenergetic de la PorŃile de Fier şi prin ridicarea nivelului 
apelor, albia Dunării şi-a modificat configuraŃia. 

AfluenŃii pe care îi primeşte sunt râuri scurte, cu pante mari de scurgere şi debite 
relativ bogate, antrenând un volum mare de aluviuni şi material dislocat din albie. De pe 
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versanŃii sudici ai MunŃilor Almăjului, Dunărea colectează apele râurilor: Radimna, Boşneag 
(care traversează oraşul Moldova Nouă), Liborajdea, SicheviŃa, OreviŃa, Berzasca şi Sirinia. 
Caracterul specific al regimului hidrologic al râurilor din judeŃul Caraş-Severin este 
determinat de specificul climatic al Banatului sudic, rezultat al suprapunerii maselor de aer 
atlantic cu aerul mediteranean şi adreatic, ceea ce generează caracterul moderat al 
temperaturilor, perioadele de încălzire din timpul iernii, începerea timpurie a primăverii, 
precum şi cantităŃile medii plurianuale de precipitaŃii relativ ridicate (800 – 1.400 mm). 

La definirea caracterului regimului hidrologic concură în egală măsură şi relieful, 
întrucât există un raport strâns de interdependenŃă între altitudinea, gradul de împădurire, 
panta de scurgere, densitatea reŃelei, constituŃia petrografică şi valorile scurgerii. Relieful 
înalt constituie un baraj în calea maselor de aer umed, pe versantul expus înregistrându-se 
valori maxime ale precipitaŃiilor medii anuale care, la rândul lor, imprimă valori ridicate 
scurgerii medii. Fenomenul se poate observa bine pe versantul vestic al MunŃilor łarcu şi 
Godeanu, unde se înregistrează cea mai ridicată medie a precipitaŃiilor, ceea ce 
influenŃează valorile ridicate ale scurgerii pentru Cerna, Hideg şi Bistra. În sectoarele înalte 
montane sunt identificate şi valori ridicate ale densităŃii reŃelei hidrografice de 0,7 – 0,9 
km/kmp, faŃă de 0,3 – 0,5 km/kmp, valori întâlnite în sectoarele joase de câmpie, unde şi 
pantele de scurgere sunt reduse, în aceste condiŃii, scurgerea medie multianuală 
înregistrându-se în zona înaltă Godeanu – łarcu 40 l/s/kmp, în Semenic 20 l/s/kmp, iar în 
zona câmpiei piemontane a Caraşului 3 l/s/kmp. Sectoare ale bazinelor Nera, Cerna şi 
Caraş instalate pe calcare suferă puternice modificări ale scurgerilor fie datorită pierderilor 
de apă, fie prin aportul apelor provenite pe cale subterană din izbucuri. Pentru reŃeaua 
hidrografică din partea de sud a Banatului este caracteristică scurgerea celui mai mare 
volum de ape primăvara, în lunile martie – mai, iar cea mai redusă cantitate este 
înregistrată în lunile de toamnă, septembrie – decembrie.  

Datorită succesiunii unor ani ploioşi şi încălzirilor bruşte survenite primăvara în 
MunŃii Banatului, cantităŃilor excepŃionale ale precipitaŃiilor care se suprapun perioadei 
topirii zăpezilor (stratul de zăpadă înregistrează grosimea medie multianuală cea mai mare 
din Ńară în Semenic), sunt generate viituri cu efecte catastrofale pe majoritatea râurilor din 
judeŃ. Asemenea viituri s-au observat în anii: 1910 – 1912, 1938 – 1939, 1942, 1955, 1966, 
1970, 1975, 1978 – când apele Nerei au atins cota de 616 cm, apropiată de inundaŃia 
istorică din 1910 când a fost distrusă localitatea Şopotu Nou de către apele Nerei. 

În vederea reducerii efectelor distrugătoare ale apelor, s-au executat deja lucrări de 
regularizare şi îndiguire a albiilor pe râurile Miniş, Bistra, Cerna şi Bârzava, elaborându-se 
un vast program de amenajare complexă a râurilor, ce va asigura apărarea tuturor 
localităŃilor şi obiectivelor economice amplasate de-a lungul principalelor cursuri de apă din 
judeŃ. 

VariaŃia temperaturii apei urmează îndeaproape variaŃia temperaturii aerului şi, în 
funcŃie de individualitatea proprie a fiecărui bazin, media anuală a temperaturii apei 
oscilează de la un bazin la altul, astfel: 7,6 °C pe Timi ş; 12,3 °C pe Bârzava; 9,9 °C pe 
Caraş; 8,8 °C pe Nera; 8,7 °C pe Cerna. 

Fenomenele de iarnă pe râuri apar rar, fiind mai evidente pe tronsoanele din treapta 
montană.  

În chimismul apelor, se constată predominanŃa bicarbonaŃilor cu conŃinut bogat de 
oxigen, cu un pH mediu şi slab alcalin (6,8 – 7,4). ConŃinutul de oxigen dizolvat variază în 
funcŃie de relief, menŃinându-se în toate râurile din treapta montană la peste 10 mg/l şi 
scăzând la 9,3 mg/l doar în Caraş, în zona de câmpie unde pantele mici de scurgere nu 
mai permit o bună aerare a apei. 

SubstanŃele organice sunt în general de origine alohtonă, dar în sectoarele inferioare 
ale unor râuri din câmpie apar de origine autohtonă, generate de dezvoltarea zoo- şi 
fitoplantonului. 

Cantitativ, substanŃele organice oscilează între 5,4 mg/l şi 7,7 mg/l. 
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Mineralizarea apei este mică în sectorul montan şi submontan, iar în cel de câmpie 
este medie, atingând valori de 176 mg/l în Timişul superior în zona montană şi de 381 mg/l 
în Caraşul inferior în zona de câmpie; mineralizare medie în cursul superior au râurile care 
traversează zona de calcar: 297 mg/l pe Caraşul superior. 

 
Lacurile ocupă un loc important în hidrografia judeŃului, predominând cele de natură 

antropică, efect al dezvoltării economico-sociale a aşezărilor, al necesarului tot mai sporit 
de apă potabilă şi industrială, al adăugării funcŃiei de agrement unora dintre lacuri.Lacurile 
naturale ocupă suprafeŃe restrânse, cele mai însemnate şi care au stat în atenŃia 
specialiştilor fiind lacurile carstice. 

„Lacul Dracului” provine din bararea gurii unei peşteri de către aluviunile Nerei şi prin 
prăbuşirea bolŃii peşterii în zona intrării. Apa din lac provine din Nera prin intermediul 
fisurilor carstice. SuprafaŃa lacului este de 700 mp, adâncimea maximă de 9,3 m, iar 
volumul total este de 3.197 mc. La nivelele ridicate, suprafaŃa lacului se măreşte cu 
aproximativ 50 mp, iar volumul creşte la peste 3.900 mc. 

Lacul „Ochiul Beiului” este instalat într-o dolină formată deasupra unui izvor 
vaucluzian. Morfometric, lacul se prezintă cu o suprafaŃă de 284 mp, adâncimea maximă de 
3,6 m şi un volum de 313 mc. Debitul bogat al izvorului submers face ca lacul să trimită un 
emisar cu debit de 0,3 mc care, după confluenŃa cu pârâul BeuşniŃa, poartă denumirea de 
pârâul Bei. Apa lacului, având în permanenŃă temperatura scăzută, dizolvă o mare cantitate 
de oxigen (peste 10 mg/l), ceea ce favorizează abundenŃa păstrăvului indigen. 

Ambele lacuri constituie puncte de mare atracŃie turistică încadrate peisajului mirific 
al RezervaŃiei Naturale „Cheile Nerei - BeuşniŃa”. 

Lacul crio-nival „Baia Vulturilor”, de mică întindere, din platoul Semenic şi câteva 
mici lacuri glaciare completează reŃeaua de lacuri din judeŃ. Acestea din urmă şi-au 
cantonat apele în clădirile glaciare de mici dimensiuni din MunŃii łarcu – Godeanu: Iezerul 
de sub Baicu, Iezerul łarcu, Tăurile Pietrei etc. 
 

Lacurile antropice (de baraj) au apărut odată cu dezvoltarea industrială a judeŃului 
şi,ulterior, pentru producerea energiei electrice, alimentarea cu apă potabilă şi industrială a 
municipiului ReşiŃa şi a altor centre, folosinŃe piscicole şi atenuarea undei de viitură. 

La OraviŃa, intensificarea în trecut a exploatării minereurilor neferoase şi a prelucrării 
lor, consumul tot mai mare de apă a generat apariŃia celor două lacuri de pe Valea OraviŃei, 
lacuri care s-au păstrat până astăzi. Sunt lacuri mici aflate într-un avansat stadiu de 
colmatare, cu suprafeŃe de 8,8 ha (Lacul Mare) şi 2,2 ha (Lacul Mic) şi cu volumele de cca. 
11.000 mc (Lacul Mare) şi 420 mc (Lacul Mic), utilizate astăzi în scop piscicol, Lacul Mare 
şi pentru agrement. Sunt construite baraje şi pe Valea Dognecei, tot pentru alimentarea cu 
apă a exploatărilor miniere. Lacurile sunt astăzi colmatate şi prezintă suprafeŃe de 5,8 ha 
(Lacul Mare) şi 3,1 ha (Lacul Mic) şi volume de cca. 450.000 mc şi respectiv 156.400 mc, 
fiind folosite în prezent pentru piscicultură. Lacul Mic, cunoscut şi sub numele de „Lacul cu 
nuferi”, constituie un plăcut loc de agrement. 

Pentru asigurarea debitului de apă necesar industriei din bazinul carbonifer Anina, a 
fost amenajat în anul 1884 un mic lac subteran prin bararea cursului pârâului Buhui, la 
ieşirea din peştera Buhui. Ulterior, în amonte de sectorul subteran al acestui pârâu, s-a 
construit un baraj lung de 60 m care a adunat în spatele lui un volum de ape de 500.000 
mc, lacul actual având o suprafaŃă de 9,8 ha. Lacul serveşte şi în prezent la alimentarea cu 
apă a oraşului Anina. Tot pe cursul pârâului Buhui, a fost amenajat în anul 1940 Lacul 
Mărghitaş, cu un volum de apă de cca. 200.000 mc şi o suprafaŃă de aproximativ 4 ha, 
iniŃial fiind utilizat pentru o microcentrală. Astăzi acesta acumulează şi funcŃiile de agrement 
şi alimentare cu apă a complexului turistic de aici. 

Cele mai importante lacuri rămân însă cele din cadrul amenajărilor hidrotehnice de 
pe cursurile Bârzavei şi Timişului superior, legate între ele prin sistemul de derivaŃii şi 
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canale colectoare ale tuturor apelor din MunŃii Semenicului. FuncŃiile acestor lacuri sunt 
multiple: alimentarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului ReşiŃa, producerea de 
energie electrică (în salba de centrale hidroelectrice: Breazova – Crăinicel, Grebla), 
agrement, piscicultură şi atenuarea undelor de viitură. 

Pe Bârzava se succed, din amonte de localitatea Văliug până în apropierea ReşiŃei, 
lacurile Gozna, Văliug şi Secu. Denumirile lacurilor care se succed pe Bârzava sunt folosite 
în unele lucrări şi de către localnici ca: Văliug, Breazova, Secu, iar în evidenŃa Cadastrului 
Apelor Române şi în hărŃile topografice 1:50 000, sunt date denumirile de: Gozna, Văliug şi 
Secu. 

Lacul de acumulare Gozna, pus în funcŃiune în anul 1953, are o suprafaŃă de 66,2 
ha şi un volum de apă de 11.997.000 mc, fiind folosit pentru hidrocentrale Crăinicel şi 
Grebla şi ca bazin piscicol în cadrul complexului turistic Crivaia. 

Lacul de acumulare Văliug funcŃionează din anul 1909 în scop hidroenergetic şi 
pentru alimentare cu apă. Are o suprafaŃă de 12,6 ha şi un volum de 1.130.000 mc. 

Lacul de acumulare Secu construit în anul 1963, cu o suprafaŃă de 105,67 ha şi un 
volum de 15.132.000 mc, serveşte la alimentarea cu apă, apărarea municipiului ReşiŃa 
împotriva inundaŃiilor, având şi rol de agrement în cadrul staŃiunii turistice Secu. 

Pe cursul superior al Timişului s-a construit în anul 1970 lacul de acumulare „Trei 
Ape”, cu o suprafaŃă de 52.612 ha şi un volum de 6.340.000 mc. Punerea în valoare a 
acumulării „Trei Ape” se face prin pomparea apei în derivaŃia „Semenic” de unde, prin lanŃul 
de hidrocentrale, ajunge în instalaŃiile industriale din ReşiŃa. 

 

 
 

Fig. 57  « Trei ape-lac artificial » 
 

Lacurile antropice de dimensiuni mici, destinate industriei şi cu funcŃii de agrement, 
mai există în vecinătatea oraşului Bocşa: lacurile Hârtoape şi Medreş. Lacuri de interes 
piscicol sunt:păstrăvăriile de la Poiana Mărului (0,13 ha) pe râul Bistra, de la Semenic (0,65 
ha) pe Bârzava superioară şi crescătoriile de crap de la Greoni (7,3 ha) pe pârâul Lişava şi 
cea de la Petrilova. Armai fi de amintit acumularea PorŃilor de Fier care se prelungeşte şi în 
judeŃul Caraş-Severin, sau şirul de bălŃi din defileul Dunării care, prin amenajări 
corespunzătoare de scoatere de sub revărsările Dunării la ape mari, ar putea fi 
transformate în excelente crescătorii de peşte. 

Programul naŃional de amenajare a cursurilor de apă prevede construirea pe 
teritoriul judeŃului Caraş-Severin a noi lacuri de acumulare pe râurile : Timiş, Bistra – 
Poiana Mărului, 
Bârzava, Poneasca, Miniş, Cerna şi Belareca. Prin acestea se vor asigura valorificarea 
potenŃialului hidroenergetic, necesităŃile de apă potabilă şi industrială, se vor reglementa 
debitele la ape mari înlăturându-se efectele distructive ale apei la inundaŃii şi se vor pune în 
valoare noi zone de agrement în cadrul unora dintre cele mai pitoreşti locuri ale MunŃilor 
Banatului. 
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Apele subterane. Modul de manifestare a apelor subterane în judeŃul Caraş-Severin 
este o rezultantă a condiŃiilor climatice, morfologice, hidrologice şi, în special, a condiŃiilor 
litologice, ceea ce explică dinamica apelor freatice şi valorile principalilor parametri 
hidrologici – mai mare spre rama montană şi mai mică spre zonele joase . 

Aceasta explică şi direcŃia principală de scurgere a apelor freatice, orientate dinspre 
rama montană spre zone joase. În perioadele de alimentare a orizontului acvifer freatic (cu 
predilecŃie primăvara), în zonele înalte se acumulează un volum mare de apă în subteran, 
care se drenează repede spre zonele mai joase şi spre principalele râuri. În aval viteza 
apelor scade datorită permeabilităŃii reduse a stratelor acvifere , drenajul se face greu, în 
anumite condiŃii apele se ridică şi băltesc la suprafaŃa terenului. 

În general, mineralizarea lor creşte dinspre rama montană spre zona de câmpie sau 
depresionară, dar este puternic influenŃată şi de litologia pe care o străbate.Nivelele 
hidrostatice medii se situează la adâncimi cuprinse între 2 - 5 m în zonele joase şi peste 5 
m în zonele înalte. Amplitudinea de variaŃie anuală a nivelului hidrostatic atinge uneori 
valori mari (3 - 4 m), dar în general are valori cuprinse între 1 - 3 m. În luncile râurilor, 
freaticul este cantonat în aluviuni de diferite granulometrii, fiind alimentat cu apă din 
precipitaŃii şi din infiltraŃiile provenite din râuri, direcŃia de curgere a apei freatice fiind 
suprapusă direcŃiei de curgere a râurilor. 

Pe terasele râurilor, principala sursă de alimentare cu apă a freaticului o constituie 
infiltraŃiile venite de pe versanŃii munŃilor, infiltraŃii rezultate din precipitaŃii şi din apele de 
şiroire.  

În zona de contact a regiunilor joase cu rama montană sau a munŃilor apar strate 
acvifere sub presiune ce debitează artezian, puse în evidenŃă prin foraje de alimentare cu 
apă în zona Bozovici, OraviŃa şi ZorlenŃu Mare. 

Un regim deosebit au apele subterane cantonate în calcare mezozoice din banda 
ReşiŃa- Moldova Nouă şi MunŃii Cernei. Acestea provin din apa meteorică care circulă prin 
reŃeaua fisurocarstică, reapărând la zi la nivelele inferioare sub formă de izbucuri, cu debite 
bogate care ridică mult volumul debitelor râurilor ce străbat sectoare de chei: Caraş, Nera, 
Cerna, Miniş, Gîrlişte, Vicinic, Bei. 

În zonele de fractură de la contactul dintre formaŃiunile eruptive şi calcar, care 
alcătuiesc substratul pe care curge Cerna, există o intensă circulaŃie a apelor subterane 
provenite din infiltraŃii – fracturile având o extindere foarte mare în profunzime, până la 
aproximativ 1.200 m. De aici, apele infiltrate reapar pe malurile Cernei sub formă de izvoare 
termo-minerale ascendente de-a lungul faliilor. 

Toate izvoarele manifestă la suprafaŃă un regim artezian generat de diferenŃa de 
nivel dintre punctul de infiltraŃie a apei şi cel de apariŃie. Această diferenŃă de nivel are o 
valoare de aproximativ1.200 m, considerând altitudinea afluenŃilor şi izvoarele Cernei la 
1.800 m şi cea a staŃiunii la 160 m. Izvoarele din grupa sudică a staŃiunii au o presiune 
arteziană ce poate ridica apa până la 50 m deasupra solului. 

Originea apelor termo-minerale de la Băile Herculane a fost stabilită ca fiind în 
principal vadoasă. Ceea ce este caracteristic izvoarelor termale este constanŃa debitului, cu 
excepŃia izvorului Hercules I, al cărui debit suferă variaŃii sezoniere. Mineralizarea lor este 
cuprinsă între 3 – 6 g substanŃe dizolvate/litru şi este caracterizată prin prezenŃa NaCl (1,7 - 
3,5 g/l) şi a H2S, hiposulfitului şi sulfhidrat de sodiu, care le imprimă caracterul sărat şi 
sulfuros. Temperatura izvoarelor principale variază între 40 - 54 °C, iar apele la locul numit 
„Şapte izvoare calde” sunt dintre cele mai radioactive ape din Ńară. 

Prin efectele curative ale apelor sale şi prin vechimea exploatării lor, staŃiunea 
balneoclimaterică Băile Herculane este cotată ca una dintre cele mai vechi şi renumite 
staŃiuni din Europa. De altfel, în judeŃul Caraş-Severin mai apar izvoare termo-minerale în 
zonele de fractură Mehadica – Cuptoare şi OraviŃa – Ciclova. Cele de la Mehadica sunt 
apropiate calitativ de apele de la Băile Herculane, dar nu sunt captate şi amenajate. La 



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

58                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

Ciclava Montană, lângă OraviŃa, apele termale apar în formaŃiuni pliocene, au temperaturi 
de 27 °C şi sunt exploatate într-un ştrand termal.  

 
 
 

fig. 58 : Amplasare parc eolian si distantele fata de localitati si Dunare  
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Impactul prognozat de proiect asupra factorului de mediu APA este 
NESEMNIFICATIV . 
 
 
4.2. Aerul 
 

Clima –  Este de tip continental-moderat cu influenŃe submediteraneene. 
Temperatura medie anuală variază în funcŃie de altitudine, înregistrându-se astfel 10-11 
grade Celsius în zona deluroasă şi de câmpie şi 4-9 grade Celsius la munte. PrecipitaŃiile 
cresc de la 700 mm/mp în zonele joase la 1400 mm/mp în MunŃii łarcu şi Godeanu. 

Datorită aşezării judeŃului în partea de SV a Ńării, nu departe de Marea Adriatică şi la 
adăpostul MunŃilor CarpaŃi, teritoriul său se integrează climatului temperat –continental 
moderat, subtipul bănăŃean, cu nuanŃe submediteraneene. 

Subtipul climatic bănăŃean se caracterizează prin circulaŃia maselor de aer atlantic şi 
prin invazia maselor de aer mediteranean, ceea ce conferă caracter moderat regimului 
termic, cu frecvente perioade de încălzire în timpul iernii, cu primăveri timpurii şi cantităŃi 
medii multianuale de precipitaŃii relativ ridicate. Predominarea în tot cursul anului, a 
advecŃiei maselor de aer umed din vest şi sud vest, precum şi activitatea frontală mai 
intensă – dau principala caracteristică climatică a Banatului. 

Regimul termic. Urmărind repartizarea valorilor medii ale temperaturilor aerului, 
remarcăm o variaŃie apreciabilă a acestora în funcŃie de altitudine. DiferenŃa de temperatură 
între Lugoj şi Caransebeş este redusă (0,4 °C), ca şi cea de altitudine (77 m). FaŃă de 
aceasta, în regiunile muntoase diferenŃele valorilor medii ating 6 °C (între Caransebe ş şi 
Cuntu), respectiv 10 °C (între Caransebe ş şi łarcu). Temperatura medie anuală, în 
comparaŃie cu Caransebeşul, este de 1,1 °C, mai mic ă la Teregova, cu 3,0 °C la Brebu Nou 
şi cu 6,7 °C la Semenic. 

DiferenŃa este evidentă şi în ceea ce priveşte temperaturile medii lunare. Luna 
ianuarie are valori ceva mai ridicate la Caransebeş (- 0,8 °C), Lugoj (- 1,0 °C), fa Ńă de alte 
localităŃi din Câmpia Română situate la aceeaşi altitudine cum ar fi Craiova sau Găeşti. 
Acest fenomen se explică prin invazia destul de frecventă a maselor de aer maritim 
subtropical ce se deplasează din Bazinul Mediteranean spre est – nord – est. De menŃionat 
că în spaŃiul montan temperatura cea mai scăzută nu se  înregistrează în prima lună a 
anului, ci în februarie, situaŃie condiŃionată de intensificarea maselor de aer rece continental 
ce vin dinspre nord şi nord – nord-est. 

În lunile de vară temperaturile medii sunt în continuă creştere, dar mai moderate de 
la o lună la alta, comparativ cu lunile de primăvară. Începând cu luna august – pentru 
zonele joase – şi septembrie pentru regiunile montane, valorile încep să scadă progresiv. 
Analizând temperatura medie pe anotimpuri, se constată că iernile sunt relativ aspre în 
regiunile muntoase (la Cuntu - 3,4 °C, Semenic – 4, 8 °C, iar pe łarcu – 8,3 °C), în timp ce 
la Caransebeş (0,4 °C) şi OraviŃa (0,8 °C) valoarea temperaturii este pozitiv ă. Cu toate 
acestea în zonele piemontane, iernile sunt mai puŃin aspre, însă tot cu temperaturi 
negative, de exemplu la Bozovici valoarea este de –2,8 °C. 

Faptul se datorează aerului rece ce se scurge de pe munŃii Semenicului şi łarcului 
înspre zonele depresionare, unde se acumulează şi provoacă permanent o scădere a 
temperaturii. Pe Semenic, Muntele Mic şi łarcu, unde nu există ceaŃă, are loc o insolaŃie 
puternică, care determină uneori temperaturi mai ridicate decât în zonele depresionare. 

Anotimpul de vară este în general moderat, comparativ cu cel de iarnă: Cuntu 
12,5°C,Semenic 12,3 °C, łarcu 7,8 °C în regiunea muntoas ă, temperatura crescând treptat 
în depresiuni: OraviŃa (20,1 °C), Bozovici (18,8 °C), Caransebe ş (20,1 °C). Anotimpul de 
primăvară se instalează brusc în zone joase, pe când în regiunea muntoasă vine mai lent şi 
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cu temperaturi mai scăzute (-1,8 °C la łarcu, 2,4 °C la Semenic, 2,9 °C la Cuntu). Aceast ă 
diferenŃă între cele două anotimpuri 
este mai accentuată pe platforma Semenic şi Muntele Mic şi mai atenuată în culoarul Timiş-
Cerna, Valea Dunării, depresiunea Almăjului. Toamna este mai caldă decât primăvara cu 
aproximativ 1°C, în regiunile joase; în cele montan e, diferenŃa se accentuează cu peste 3°C 
faŃă de primăvară. În acest anotimp, temperatura nu scade prea mult în raport cu 
altitudinea, straturile superioare ale aerului fiind mai calde toamna decât primăvara. CurenŃii 
dominanŃi sunt cei descendenŃi, ceea ce explică temperaturile mai ridicate faŃă de 
primăvară care contribuie la topirea imediată a zăpezilor timpurii. 

Climatul Defileului Dunării este submediteraneean, caracterizat printr-o temperatură 
anuală mai ridicată decât în restul Ńării: 10-11 °C, iar la Or şova 11,8 °C, cea mai ridicat ă 
valoare din Ńară. 

Deci temperatura medie a lunii ianuarie variază între 0 şi – 1,0 °C, iar cea a lunii iulie 
între 21 °C şi 23 °C. În cadrul acestui defileu s-au stabilit do uă tipuri de topoclimate: 
topoclimatul de tip Moldova - Berzasca şi topoclimatul de tip Orşova - Băile Herculane, 
ultimul el însuşi factor curativ, complementând eficacitatea apelor minerale termalizate. 

Regimul vânturilor. FrecvenŃa anuală a vânturilor pe anumite direcŃii prezintă unele 
deosebiri condiŃionate de caracterul circulaŃiei generale şi de relief. Pe łarcu se remarcă o 
frecvenŃă în general mai ridicată, cu predominarea vânturilor din nord, nord-est şi sud-est. 
Pe Cuntu frecvenŃa este mai redusă în comparaŃie cu łarcu şi se evidenŃiază dominarea, în 
primul rând, a vânturilor din sectorul sud-estic şi apoi din sud şi nord-est. Pe platforma 
Semenic în cea mai mare parte a anului domină vânturile din sud, sud-est şi nord, nord-
vest. În culoarul Timişului, vânturile cu cea mai 
mare frecvenŃă sunt cele din sud-est, datorită orientării similare a culoarului. Pe pantele 
Muntelui Mic şi Semenicului, cât şi în regiunile depresionare, vara, pe timp frumos, sunt 
frecvente brizele de munte sau vale. În zona Defileului Dunării direcŃia dominantă a 
vânturilor este din sectorul vestic şi estic remarcându-se, ca amplitudine, slaba frecvenŃă a 
vânturilor din sud şi nord. Caracteristic este vântul Coşava, deosebit de intens în sectorul 
vestic al defileului cu direcŃie sud-est către nord-est. 

Regimul precipita Ńilor atmosferice. Analizând cantităŃile de precipitaŃii atmosferice, 
constatăm că ele cresc în raport cu altitudinea. Astfel la Caransebeş cantitatea medie 
anuală este de 737,2 mm, la Bozovici de 666 mm, la OraviŃa de 806 mm, pe łarcu de 
1.045 mm, pe Platforma Semenic de 1.126 mm şi pe Cuntu de 1.242,5 mm. VersanŃii 
vestici primesc cantităŃi mai mari de precipitaŃii decât cei estici. La Văliug, situat pe 
versantul vestic al MunŃilor Semenic, cantitatea medie de precipitaŃii este de 1.002,1 mm, 
pe când la Brebu Nou, deşi localitatea este situată la numai 11 km distanŃă, se 
înregistrează o cantitate medie anuală de 936 mm. 

În ceea ce priveşte repartiŃia precipitaŃiilor atmosferice în sezonul cald şi în cel rece, 
se constată aceeaşi creştere în raport cu altitudinea şi o diferenŃă accentuată între 
semestrul cald, comparativ cu cel rece (504,3 mm la staŃiile extreme). Cele mai mari 
cantităŃi de precipitaŃii din zona montană se înregistrează în lunile iunie şi iulie, iar în zonele 
joase în lunile mai şi iunie. Pe Muntele Mic şi pe platforma Semenic apare un al doilea 
maxim de precipitaŃii, mai ales în lunile noiembrie-decembrie. 

CantităŃile maxime diurne cad tot în perioada caldă a anului, în lunile august şi 
septembrie, cauzate în primul rând de procesele locale de natura termică convectivă, 
precum şi de intensificarea activităŃii frontului rece. Trebuie remarcat faptul că există o 
deosebire accentuată între cantităŃile de precipiŃii căzute în 24 de ore în regiunea înaltă, 
muntoasă şi cele din zonele joase cu 60 - 70,4 mm,mai ridicate la Semenic si łarcu. 

În afară de averse de ploaie, în zona montană se produc averse şi sub formă de 
zăpadă, fiind mult mai frecvente decât în zonele joase semnalate, de obicei, în lunile aprilie, 
mai şi iunie odată cu activitatea fronturilor vestice şi nord-vestice. 
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Numărul mediu anual al zilelor cu sol acoperit de zăpada creşte de asemenea cu 
înălŃimea: în câmpie este de 52 la Caransebeş; 53,4 la OraviŃa; 90,5 la Semenic; 87 la 
Cuntu şi 103 la łarcu cu o frecvenŃă maximă în februarie (17). 

Numărul mediu anual al zilelor cu sol acoperit de zăpada creşte de asemenea cu 
înălŃimea: în câmpie este de 52 la Caransebeş; 53,4 la OraviŃa şi 32,7 la Bozovici, ajunge la 
143 zile la Cuntu, 160,3 zile pe Semenic şi 186 zile la łarcu. Pe culmile MunŃilor Tarcu 
zăpada se depune sporadic chiar şi în lunile de vară, cu o frecvenŃă mică: 1,0 zile în iunie şi 
1,0 zile în iulie, iar în august s-a semnalat strat de zăpada. 

 
Zona in care se va amplasa parcul eolian Sf. Elena  are in proportie de 60,94% 

incadrarea ca terenuri arabile, fanete 35,44 %, pasune impadurita 3,62 %  . La aceasta 
data pasunea impadurita a fost distrusa, in zona nu mai exista arbusti si/sau arbori.  

 Impactul existent se datoreaza activitatilor agricole – utilizarea utilajelor agricole, 
deoarece pe tot terenul arabil pe care se doreste amplasarea turbinelor eoliene s-au 
dezvoltat culturi de-a lungul anilor . 

In fazele de constructie-montaj si de dezafectare a parcului eolian datorita 
intensificarii traficului din zona studiata prin proiect  se va constata o crestere a 
poluantilor proveniti din surse mobile . Avand in vedere insa ca aceste lucrari nu se vor 
desfasura simultan la toate cele 24 de turbine, se preconizeaza ca nu se vor inregistra 
depasiri ale concentratiilor maxim admise pentru poluantii relevanti: PM10, 
NO2,SO2,COx. 

Conform Metodologiei Corinaire cantitatile de poluanti emisi in atmosfera de la 
surse mobile se calculeaza dupa urmatoarea formula :  

Q = f x V, 
unde: 
Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, exprimată în 

kilograme; 
f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant în funcŃie de tipul de combustibil 

şi de tipul de sursă mobilă, exprimat în kg/litru de combustibil; 
V - cantitatea de combustibil, exprimată în litri. 
 
Factorii de emisie "f" utilizaŃi pentru calcularea cantităŃilor de poluanŃi emise în 

atmosferă de la sursele mobile sunt următorii: 
1. pentru surse mobile care utilizează motorină: 
a) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau 

egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile 
nerutiere) - (non Euro): 

f = 0,0132 kg NOx/litru motorină; 
f = 0,0006 kg SO2/litru motorină; 
f = 0,0063 kg pulberi/litru motorină; 
f = 0,0000028 kg poluanŃi organici persistenŃi/litru motorină; 
f = 0,000000008 kg cadmiu/litru motorină; 
b) autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau 

egală cu 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile 
nerutiere) - (Euro): 

f = 0,0115 kg NOx/litru motorină; 
f = 0,0006 kg SO2/litru motorină; 
f = 0,0011 kg pulberi/litru motorină; 
f = 0,0000028 kg poluanŃi organici persistenŃi/litru motorină; 
f = 0,000000008 kg cadmiu/litru motorină; 
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Consumul mediu de motorina pentru utilajele care vor fi utilizate la constructia 
parcurilor eoliene Sf. Elena este cuprins intre 6 si 12 l/h/utilaj. Utilizand formula de calcul 
mentionata anterior se obtin : 0,0792 – 0,1584 µg NOx/utilaj , 0,00036-0,00072 µg 
SO2/utilaj, 0,0378-0,0756 µg pulberi/utilaj , 0,0000168-0,0000336 µg poluanti organici 
persistenti/utilaj si 0,000000048-0,000000096 µg cadmiu/utilaj . 

Conform Ordinului MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului din 
25/06/2002 privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor 
de evaluare a dioxidului de sulf, azot monoxidului de carbon, ,pulberilor in suspensie, 
plumbului,benzenului si ozonului in aerul inconjurator ) , valorile limita sunt : 

- pentru dioxid de sulf : 
- Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 350 µg/m3 

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 125 µg/m3 
- Valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic si iarna ) : 20 

µg/m3 
 
- pentru dioxid de azot si oxizi de azot  : 
- Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 200 µg/m3 

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 40 µg/m3 
- Valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic si iarna ) : 30 

µg/m3 
 
- pentru pulberi in suspensie  PM10: 
- Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 50 µg/m3 

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 40 µg/m3 
 
- pentru monoxid de carbon : 
- Valoarea limita  pentru protectia sanatatii umane : 10 mg/ m3 
 
- pentru benzen : 
- Valoarea limita  pentru protectia sanatatii umane : 5 µg/ m3 
 
- pentru plumb : 
- Valoarea limita  pentru protectia sanatatii umane : 0,5 µg/ m3 
 
Prin compararea valorilor obtinute cu concentratiile maxim admise se poate 

concluziona ca impactul gazelor de ardere de la motoarele utilajelor utilizate la 
constructia parcului eolian vor fi nesemnificative . De asemenea , trebuie mentionat ca 
acest impact este diminuat  de caracteristicile zonei ( topografie, anotimp, vant etc.) ,de 
distanta fata de sursa ( la aproximativ 100 m concentratiile de poluanti scad la 10% ) si 
de faptul ca utilajele nu functioneaza simultan . 

 Pentru limitarea emisiilor de pulberi se recomanda ca drumurile sa fie 
umectate in perioada secetoasa . 

 De asemenea se recomanada ca utilajele si mijloacele de transport utilizate 
sa fie in stare tehnica buna .  

 
Pe timpul functionarii parcului eolian atmosfera nu  va fi afectata de 

functionarea  turbinelor . 
 
 
 

4.3. Solul 
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CondiŃiile pedogenetice specifice din această parte a Ńării au condus la formarea 

unor soluri  variate a căror succesiune zonală se suprapune etajării morfologice. Unele 
condiŃii locale petrografice şi de umiditate au determinat apariŃia solurilor intrazonale. 

Grupa cernoziomurilor, reprezentată prin cernoziomuri semicarbonatice, levigate, 
sărăturate, ocupă suprafeŃe restrânse în Valea Dunării. Datorită condiŃiilor fizico-chimice 
bune sunt utilizate pentru cultivarea cerealelor. 

Grupa solurilor argiloiluviale brune şi argiloiluviale podzolice este întâlnită în 
Depresiunea Almăj şi în zona Dealurilor Vestice. În zonele mai înalte, aceste soluri sunt 
continuate de soluri brune: Dealurile Bozoviciului, zona înaltă a Depresiunii Almăjului, 
dealurile Sacoş – Zăgujeni, partea înaltă a Depresiunii Caraşului dinspre M-Ńii łarcu, 
Depresiunea Ezeriş. Aceste soluri – cu însuşiri fizico-chimice moderate şi bune – necesită 
îngrăşăminte pentru creşterea gradului de fertilitate. 

Pentru combaterea eroziunii au fost luate măsuri în ceea ce priveşte 
îmbunătăŃirile funciare. 

Grupa solurilor brune şi brune acide, alături de cele ale grupei anterioare, ocupă 
suprafeŃe în zona munceilor Locvei, Aninei, Dognecei şi Arenişului. Aceste soluri au o 
fertilitate scăzută, fiind utilizate pentru păşuni şi fâneŃe, pomicultură, iar pe unele suprafeŃe 
se cultivă cartofi şi porumb. 

Grupa solurilor brune podzolice şi podzolurilor, răspândite pe trepte de relief mai 
înalte, ocupă suprafeŃe mai întinse în M-Ńii Semenic, Almăj şi în partea estică a judeŃului, în 
M-Ńii łarcu-Godeanu, Cernei şi Poiana Ruscă. 

Grupa solurilor acide, de pajişti este foarte răspândită în zonele cele mai înalte 
ale judeŃului de peste 1.700 m altitudine, în arealul de pajişti alpine şi subalpine ale MunŃilor 
łarcu, Godeanu,Cernei şi Muntele Mic. 

Grupa solurilor litomorfe, reprezentată prin rendzine (negre şi brune), s-a format 
pe un strat calcaros în condiŃii de umiditate şi datorită prezenŃei învelişului forestier. 
Acestea ocupă toată zona calcaroasă cuprinsă între ReşiŃa şi Moldova Nouă. Sub formă de 
petice se întâlnesc rendzine roşiibrune şi terra rosa în MunŃii Aninei şi Locvei. În 
Depresiunea „Golf” a OraviŃei se află soluri negre şi brune, compact – argiloase, numite 
vertisoluri, în perimetrul ce uneşte localităŃile Ticvaniu Mare – Iam – Berlişte – NicolinŃ – 
Ciuchici – Slatina Nera – Ilidia – Răcăşdia – Broşteni – OraviŃa. Prin folosirea 
amendamentelor creşte fertilitatea vertisolurilor, fiind utilizate în cultura grâului, florii 
soarelui, trifoiului roşu. 

Grupa solurilor hidromorfe. Cele mai răspândite sunt solurile pseudogleice 
întâlnite pe terasele Timişului între Buchin şi Sacu, pe terasele Bistrei în aval de OŃelu Roşu 
şi în Câmpia Gătaei. În urma lucrărilor de ameliorare prin drenaj, aceste soluri sunt cultivate 
cu grâu, porumb, floarea soarelui, ovăz şi orzoaică. 

Grupa solurilor slab dezvoltate şi de luncă. Regosolurile dezvoltate în fâşii se află 
pe pantele înclinate din Dealurile Vestice, în dreptul liniei aproximative ce uneşte localităŃile 
Forotic – Doclin, Fizeş, apoi între localităŃile Ciuchici – Ilidia, iar în partea nordică a judeŃului 
în jurul localităŃii Copăcele. 

Litosolurile sunt prezente în Lunca Nerei, între localitatea Slatina Nera şi Naidăş. 
În luncile Timişului, Bârzavei şi Pogănişului s-au dezvoltat soluri aluviale foarte fertile. 

 
 

Procese geomorfologice actuale si degradarea terenu rilor –  in zona 
geografica unde se doreste amplasarea parcului eolian, diversitatea si intensitatea 
proceselor actuale este in general redusa , activitatea maxima avand loc in timpul ploilor 
torentiale din lunile de vara, deosebit de frecvente pentru judetul Caras Severin. Ca 
specifice se remarca eroziunea in suprafata si procesele fluvio-torentiale 
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Implementarea proiectului va determina producerea unor diverse forme de impact 
asupra solului . Astfel, se va modifica categoria de folosinta a terenurilor pe care se vor 
amplasa turbinele eoliene din agricol, pasune , pasune-impadurita,  arabil in teren curti-
constructii . 

 
Terenul destinat fundatiilor si traseului de cabluri electrice va fi afectat pe perioada 

de functionare a parcului eolian , prin modificarea texturii si a componentei acestuia. 
Proiectul prevede reabilitarea terenurilor dupa finalizarea constructiilor si dupa 

etapa de desfiintare/demolare . 
In urma efectuarii studiului geotehnic , s-a constatat ca ca zona perimetrului de studiu 
apartime extremitatii vestice a Zonei de Molasa ( depresiunea Getica ), care se intinde 
intre Valea Dambovitei si Dunare . Depresiunea getica ,in timpul miscarilor laramice ( de 
ridicare a zonei cristaline din muntii Meridionali ) a preluat rolul de arie de sedimentare , 
evaluand ca atare in Paleogen si Neogen. 
 In zona arealului prospectat apar formatiuni acoperitoare de deluviu care se 
aseaza pe roca de baza, reprezentata de calcare . 
 Pentru identificarea stratificatiei s-au efectuat : 

- trei foraje geotehnice ( F1-F3 ) , cu adancimi cuprinse intre 2.3 ÷ 4,4 m ; 
- trei penetrari dinamice cu con , una de tip mediu ( PDM1) si doua de tip greu ( 

PDG2 si PDG3 ). 
 
 Forajele geotehnice si rezultatele analizelor de laborator au pus in evidenta 
urmatoarea stratificatie a terenului in adancime : 
 
1.forajul F1 – a atins adancimea de 2,50 m si a traversat urmatoarele tipuri de pamanturi, 

pe intervale de adancime : 
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 La data executiei forajului geotehnic apa subterana nu a fost intalnita . 
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1. forajul 2 – a atins adancimea de 4,30  m  
..

 
 La data executiei forajului geotehnic apa subterana nu a fost intalnita . 
 

2. forajul F3 - a atins adancimea de 3,60 m si a traversat urmatoarele tipuri de 
pamanturi , pe intervale de adancime : 
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La data executiei forajului geotehnic apa subterana nu a fost intalnita . 

 
 Rezultatele obtinute in laborator au indicat ca , din punct de vedere 

geotehnic, loessurile sunt reprezentate prin prafuri argiloase (63 probe ), prafuri 
nisipoase argiloase    ( 17 probe ) si argile prafoase ( 2 probe ), plastic vartoase –tari , 
cu plasticitate mijlocie , uscate-umede . Din punct de vedere al granulometriei , 
procentul fractiunilor granulometrice variaza intre limitele : argila = 15 -37 % ,praf = 
42- 65 %, nisip = 10 – 37 %. 

 
 Conform STAS 6054/77 : “ teren de fundare – adancimi maxime de inghet 
–zonarea teritoriului Romaniei “ in zona cercetata adancimea maxima de inghet 
este de 90 cm . 
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 Terenul avand destinatia arabil si pasune exista o antropizare a zonei data 
de activitatile agricole ( monoculturi ) si pasunat . 
 In absenta implementarii parcului eolian calitatea solului nu ar avea o 
evolutie pozitiva decat daca s-ar practica o agricultura ecologica ( rotirea culturilor, 
eliminarea utilizarii pesticidelor si ingrasamintelor chimice ) si s-ar elimina 
pasunatul . 

         
  

Se recomanda ca depozitarea solului excavat sa se realizeze pe orizonturi 
pedologice, astfel incat solul fertil sa poata fi reutilizat dupa constructia turbinelor 
eoliene, la amenajarea taluzelor .  

 Sursele de poluare a solului pot apare numai in perioada de constructie- 
montaj si de dezafectare a parcului eolian, avand in vedere ca vor fi folosite utilaje 
la care pot sa apara defectiuni tehnice care sa conduca la pierderi de produse 
petroliere pe sol. In aceste situatii se recomanda sa existe cuve cu nisip si/sau 
substante absorbante, care sa preia eventualele scurgeri de produse petroliere si in 
functie de gravitatea poluarii se vor contacta firme specializate si autorizate in 
depoluarea solului, pentru inlaturarea efectelor negative. 

De asemenea, pot apare pierderi de materiale ( din excavatii sau beton, 
agregate etc.) sau depozitari necontrolate de deseuri menajere .  
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4.4 Geologia subsolului  
 

Geologia –  Aproape tot teritoriul judeŃului Caraş-Severin aparŃine ca structură 
geologică orogenului CarpaŃilor Meridionali, care este constituit din două unităŃi 
geotectonice principale: Autohtonul Danubian şi Cristalinul Getic care suportă cuverturi 
sedimentare. 

Autohtonul Danubian se întâlneşte în partea sudică şi sud-estică a judeŃului, 
reprezentând unul dintre nucleele vechi ale cristalinului carpatic. El suportă către partea 
superioară trei zone principale de sedimentare: zona Drencova, zona Svinecea-SviniŃa şi 
zona Presacina. 

Cristalinul Getic se întâlneşte în zona nordică, centrală şi nord-estică a 
judeŃului, fiind constituit din două serii cristaline: seria mezocatazonală de Semenic şi seria 
epizonală de Locva- Poiana Ruscă. 

Zona ReşiŃa-Moldova Nouă, orientată NNE-SSV, este constituită în special 
din calcare jurasice şi cretacic inferior, iar în carbonifer şi liasic sunt cantonate importante 
zăcăminte de huilă. 

Magmatismul laramic, de vârstă paleocenă, este reprezentat prin banatite – 
întâlnite la Ocna de Fier, Dognecea, Surduc, OraviŃa, Ciclova, Ilidia, Sasca Montană şi 
Moldova Nouă. 

În ceea ce priveşte relieful judeŃului Caraş-Severin, acesta se caracterizează 
printr-o mare diversitate: 65,4% din suprafaŃă o constituie relieful muntos, 16,5% relieful 
depresionar, 10,8% dealurile şi 7,3% câmpiile. 

Mun Ńii. Această treaptă de relief este reprezentată prin MunŃii Banatului, 
partea vestică a CarpaŃilor Meridionali (M. łarcu, M. Cernei şi M. MehedinŃi) şi prin M. 
Poiana Ruscă – sectorul de sud al acestora – ce aparŃin, de fapt, MunŃilor Apuseni. 

Masivul Poiana Ruscă se înalŃă sub forma unui bloc deasupra zonelor 
depresionare învecinate. În teritoriul Caraş-Severinului sunt situate doar culmile sud-vestice 
ale masivului, în care predomină şisturi cristaline, dar se întâlnesc şi suprafeŃe ocupate de 
calcare şi dolomite cristaline sau sedimente cretacice (gresii, marne). În partea centrală a 
masivului se găsesc vârfurile Padeş (1.374 m) şi Rusca (1.355) din care pornesc radiar, 
spre periferie, culmi prelungi şi netede. 

MunŃii łarcu, situaŃi în partea vestică a CarpaŃilor Meridionali, sunt delimitaŃi 
de culoarul Timişului la vest, culoarul Bistrei şi depresiunea HaŃegului la sud, văile Hideg, 
Râul Şes şi Râul Mare la sud-est. În aceşti munŃi se pot separa trei subunităŃi: Masivul 
Petreanu-cu înălŃime maximă în Vf. Pietrii (2.192 m); Masivul łarcu-care culminează cu Vf. 
łarcu (2.190 m) şi masivul Muntele Mic cu înălŃimea de 1.802 m în vârful cu acelaşi nume. 
Masivul Petreanu, alcătuit din şisturi cristaline şi granit, prezintă două culmi principale 
perpendiculare, culmea orientată SV-NE având cele mai mari înălŃimi în vârfurile Custurii 
(2.093 m), Bloju (2.165 m), Pietrii (2.192 m) şi Pereanu (1.895 m). Din Vf. Pietrii se 
îndreaptă spre NV o altă culme principală, cu vârfurile Cununii (2.105 m), Murgani (1.964 
m), Sturu (1.823 m) şi Zănoaga (1.595 m). Masivul łarcu alcătuit din şisturi cristaline, 
graniŃe şi roci sedimentare prezintă mai multe culmi care se desprind din Vf. łarcu. Spre 
nord-est există o culme pe care se găsesc vârfurile Căleanu (2.190 m), Mătania (2.160 m) 
şi Baicu (2.123 m), iar spre nord-vest porneşte culmea Jigorei care face legătura cu 
Muntele Mic şi, printr-o ramificaŃie, cu culmea Pleşa (1.413 m). Pe Pârâul Lung şi Hideg s-
au format depresiunile Poiana Plopului şi Poiana Ruscăi. 

Masivul Muntele Mic alcătuit din Şisturi cristaline, străpunse de granite, atinge 
înălŃimea maximă în Vf. Muntele Mic (1.802 m) din care se desprind culmi împădurite. La 
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confluenŃa Bistrei Mărului cu Şucu, se dezvoltă depresiunea Poiana Mărului în care se 
găseşte staŃiunea cu acelaşi nume. Pentru MunŃii łarcului este caracteristică prezenŃa 
circurilor glaciare în regiunea de izvoare a Bistrei Boului, a văii Pietrei şi a Văii Peceneaga 
sau din partea înaltă a masivului (Groapa Căleanului, Căldarea ŞuculeŃului, Căldarea 
Izvorului, Căldarea Mutătoarea). 

MunŃii Godeanu sunt alcătuiŃi din şisturi cristaline puternic metamorfozate 
peste care se găsesc roci sedimentare. Pe teritoriul judeŃului Caraş-Severin se găseşte 
numai partea estică a acestora cu Vf. Olanu (1.991 m) din care pornesc culmi radiare. În 
zona de nord a Vf. Godeanu (2.229 m) s-au format văi glaciare (GropiŃa, Cîrnea), ia spre 
sud, circuri glaciare (Godeanu, Balmoşu). Din muntele Moraru se desprinde culmea Moraru 
– Gugu care atinge înălŃimea maximă în Vf. Gugu (2.291 m) şi se termină spre Branu 
(2.226 m). 

MunŃii Cernei sunt limitaŃi de depresiunea Mehadica, Valea Hidegului, Valea 
Cernei şi Valea Olanului şi sunt alcătuiŃi dintr-o culme principală paralelă cu Cerna şi alta 
secundară, care are direcŃia NS. Pe culmea principală sunt dispuse vârfurile Dobrii (1.928 
m), Cailor (1.856 m), Baldoveni (1.800 m), Vlaşcu Mare (1.608 m), Vlaşcu Mic (1.734 m), 
Arjana (1.513 m); înălŃimile scad, în general spre sud. Spre est se găseşte depresiunea 
Cornereva care se continuă spre nord cu depresiunea Rusca. MunŃii Cernei sunt alcătuiŃi 
din şisturi cristaline care dau, de altfel, cele mai mari înălŃimi şi din conglomerate, gresii şi 
calcare. 

MunŃii MehedinŃi – desfăşuraŃi parŃial pe teritoriul judeŃului – au ca înălŃimi 
proeminente ColŃul Pietrei (1.229 m) şi Domogled (1.105 m). Diversitatea alcătuirii lor 
petrografice se evidenŃiază şi în relief, remarcându-se prezenŃa şisturilor cristaline cărora le 
corespunde Culmea Cernei, cu înălŃimi în jur de 1.100 m. Crestele Ciucevelor şi GeanŃurilor 
fiind formate din calcare, râurile de aici dând naştere la chei adânci şi sălbatice (Cheile 
Corcoaei). De la valea Arşasca spre SV apar calcare, marnocalcare, gresii şi conglomerate 
care au dat naştere la martori de eroziune (Piatra Cloşanilor, Vârful lui Stan). 

MunŃii Almăjului – sunt alcătuiŃi în cea mai mare parte din filite, cuarŃite, 
gnaise, aparŃinând cristalinului danubian, străpunse de granite şi granodiorite; în unele 
regiuni apar şi roci sedimentare (conglomerate şi calcare). Prezintă mai multe culmi 
principale între care cea mai importantă este aceea cu direcŃia NS, marcată de vârfurile 
Cîrşa Mare (1.167 m), Cherbelezu (1.102 m), Omeniscu Mare (897 m) şi Urzica (873 m). 
Din Vf. Cherbelezu se desprinde spre vest o altă culme în cadrul căreia întâlnim vârfurile 
Svinecea Mare (1.224 m), Curmătura Băniei (1.069 m) şi Tîlva Blidarului (898 m). În 
cuprinsul acestor munŃi apar sectoare de chei – pe Sirina, Putna şi Rudăria. 

MunŃii Semenicului, care culminează în Vîrful Piatra Goznei (1.447 m), 
reprezintă un important nod orohidrografic. În ceea ce priveşte constituŃia lor geologică, aici 
pot fi separate două serii cristaline: seria de Miniş şi seria de Sebeş. Relieful coboară la 
nord de Vf. Semenic până spre Vf. Nemanu Mare (1.122 m). În regiunea izvoarelor 
Timişului se găseşte depresiunea Gărâna formată prin eroziune diferenŃială. În munŃii 
Semenic nu se întâlnesc urme glaciare, ci doar efectele modelării periglaciare (depresiuni 
nivale, văluriri, vârfuri piramidale etc.). 

MunŃii Dognecei, situaŃi în partea de NV a MunŃilor Banatului sunt alcătuiŃi din 
şisturi cristaline străpunse de banatite. De la Ezeriş, pe direcŃia NE – SV, se dezvoltă un 
sinclinal de calcare şi gresii. MunŃii au o direcŃie NE – SV, fiind tăiaŃi în partea centrală de 
râul Bârzava în sudul căruia se găsesc două culmi paralele separate de Valea Dognecei. În 
vestul văii se atinge înălŃimea maximă de 617 m în Vf. Culmea Mare. La nord de valea 
Bârzavei se găsesc MunŃii Areniş, fragmentaŃi de văi adânci, cu înălŃimea maximă în Vf. 
Cula Arenişului (549 m). 

MunŃii Aninei, cuprinşi între Valea Bârzavei la nord, Cheile Nerei la sud, 
dealurile Bozoviciului, văile Poneasca şi Bârzava la est, dealurile OraviŃei şi Depresiunea 
Lupacului la vest,sunt situaŃi în partea centrală şi nordică a sinclinalului ReşiŃa – Moldova 
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Nouă, unde predomină calcarele jurasice şi cretacice. La nord de Caraş se găseşte Culmea 
Ponor (808 m) şi Dealul Bucitu (622 m) din care se desprinde o serie de ramificaŃii. Podişul 
carstic al Iabalcei se dezvoltă pe dreapta Caraşului. Între Caraş şi Miniş se găsesc o serie 
de culmi: Culmea Dobrii (635 m) – Tîlva Simion (899 m), Culmea Moghila (680 m) – Polom 
(821 m), Culmea Porcaru – Rolu Nou (988 m), iar între Miniş şi Nera se evidenŃiază culmile 
Cununa (1.046 m), Groharu Mare (1.044 m), Leordiş (1.160 m), Pleşiva (1.144 m). În aceşti 
munŃi se găsesc Cheile Nerei (18 km), Cheile Caraşului (19 km), Cheile Gârliştei (9 km), 
Cheile Buhuiului (8 km), izbucurile Caraşului şi Bigărului, precum şi peşterile Comarnic, 
Plopa, Buhui. 

MunŃii Locvei sunt situaŃi în vestul MunŃilor Banatului şi culminează în Vf. 
Corhanu Mare (735 m), fiind alcătuiŃi din şisturi cristaline în vest, iar în est din calcare, 
triasice, jurasice şi cretacice, străpunse de banatite. În zonele ocupate de calcare înălŃimile 
depăşesc rar 700 m, între formele de relief carstic dezvoltat aici predominând dolinele; se 
întâlnesc şi peşteri. 

Defileul Dunării de la PorŃile de Fier (130 km) este localizat într-o zonă cu o 
constituŃie petrografică complexă. De la confluenŃa Nerei cu Dunărea şi până la Baziaş 
valea este largă, după care se îngustează, pentru a se lărgi din nou în depresiunea 
Moldova Veche. Între Pescari – Alibeg albia are o lăŃime de doar 300- 400 m, pentru a se 
lărgi în depresiunea Liubcova, după care urmează strâmtura Berzasca – Greben 
caracterizată prin versantul românesc abrupt. Valea se lărgeşte din nou în aval de Greben, 
iar apoi se îngustează în sectorul Cazanele Dunării, după care se desfăşoară Depresiunea 
Ogradena – Orşova, în aval de care urmează PorŃile de Fier. 

Depresiunile. Relieful depresionar este reprezentat prin depresiunea 
Caransebeş – Mehadica, a cărei conformaŃie este cea a unui graben. Depresiunea 
Caransebeş are un relief colinar, fiind separată de depresiunea Mehadica prin pasul 
Domaşnea (Poarta Orientală). 

Depresiunea Almăjului (depresiunea Bozovici) prezintă altitudini de 400 - 450 
m în est şi 300 - 350 m în vest. În cuprinsul depresiunii se întâlnesc 7 nivele de terasă, mai 
dezvoltate în partea stângă a Nerei. 

Depresiunea Ezeriş este situată pe locul ocupat de un fost braŃ al Mării 
Panonice. În cuprinsul ei se remarcă bazinetele de la Brebu, Ezeriş şi Câlnic. 

Dealurile au o răspândire relativ limitată în cadrul judeŃului. UnităŃile mai 
importante sunt: dealurile Bozoviciului – alcătuite din roci eruptive şi şisturi cristaline, având 
aspectul unor culmi prelungi, cu altitudini între 500 - 800 m; dealurile piemontane ale 
OraviŃei, formate din şisturi cristaline, gresii permiene şi calcare jurasice străpunse de 
banatite, cu înălŃimi ce scad spre câmpia Caraşului; dealurile Doclinului, reprezentând un 
piemont de acumulare şi fiind alcătuite din roci pliocene, cu înălŃimi în jur de 200 m; 
dealurile Sacoş - Zăgujeni prezintă depozite pliocene străpunse de şisturi cristaline 
(Culmea Blauca şi Măgura Poienii). 
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Figura  59 : Harta unitatilor de relief din judetul Caras-Severin (sursa APM Caras 
Severin-Raport privind starea mediului ) 

 
 

Câmpiile. Această treaptă de relief ocupă de asemenea o suprafaŃă redusă, 
fiind reprezentată printr-o serie de subunităŃi ale Câmpiei Timişului: câmpiile Şipotului, 
MoraviŃei şi Caraşului. 

Câmpia Şipotului este situată între râurile Pogăniş şi Bârzava, iar Câmpia 
MoraviŃei se găseşte la sud de Bârzava. Câmpia Caraşului, dezvoltată pe partea stângă a 
râului cu acelaşi nume, este o câmpie subcolinară. 
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4.5. Biodiversitatea 
 

Biodiversitatea reprezintă însăşi fundamentul existentei umane. Astfel diversitatea 
ecologica reprezintă variabilitatea totală a vieŃii pe Pământ şi se referă de fapt la 
variabilitatea plantelor, animalelor, microorganismelor şi a ecosistemelor in care acestea 
apar. Plecând de la ecologie (studiul relaŃiilor dintre organisme şi mediul înconjurător, atât 
biotic cât şi abiotic), s-a trecut şi la studiul diversităŃii ecologice, care se refera la numărul 
de specii dintr-o anumita zona, rolurile ecologice pe care aceasta specie le joaca, felul in 
care compoziŃia speciei se schimba şi se mişcă in cadrul regiunii, şi gruparea speciilor 
(ecosistemele) care apar intr-o anumita zona, împreună cu procesele şi interacŃiunile care 
au loc intre şi in interiorul acestor sisteme. 

Biodiversitatea înseamnă variabilitatea organismelor vii provenite din orice sursa şi 
sistemele ecologice din care fac parte, aceasta incluzând diversitatea in interiorul speciilor, 
intre specii şi diversitatea ecosistemelor. Biodiversitatea poate fi partiŃionată, astfel ca 
putem vorbi de biodiversitatea unei tari, a unei regiuni, a unui ecosistem, sau a unui grup 
de organisme, dar şi chiar a unei singure specii. 

Parcul eolian are în vedere montarea a 24 turbine și este localizat în imediata 
vecinătate a satului Sfânta Elena, pe teritoriul administrativ al comunei Coronini, suprafașa 
destinată proiectului fiind de 9,94 ha. Parcul eolian se află pe teritoriul Parcului Natural 
Porșile de Fier , care este inclus în suprafașa ariei de protecșie avifaunistică ROSPA0080 
Muntii Almajului-Locvei,  declarată prin HG nr. 1284/2007 și în suprafașa sitului de 
importanșă comunitară ROSCI206 -  Porșile de Fier, declarat prin OM 1964/2007.  

 
Situl ROSPA0080 Muntii Almajului-Locvei  cu o suprafaŃă de 118,141.60 ha, are 

următoarele coordonate: latitudine N 44º 40' 14'' , longitudine E 21º 59' 2'' şi este situat în 
regiunea continentală, cu o altitudine medie de 388 m, altitudine minimă fiind de 37 m, 
respectiv cea maximă de 972 m, desfășurându-se pe teritoriul judeŃelor Caraş-Severin şi 
MehedinŃi. 

Zona deluroasă şi de munte, în partea de sud are caracter submediteranean. 
 Întâlnim aici stânci abrupte, păduri mari de foioase, fâneŃe şi păşuni în stare semi-
naturală oferind adăpost pentru o gamă variată de specii. Impactul antropic este puŃin 
semnificativ. Au apărut aici unele specii de păsări cu distribuŃie sudică, care cuibăresc doar 
în câteva zone ale Ńării, ca uliul cu picioare scurte, acesta fiind unul dintre cele două locuri 
de cuibărit cunoscute în afara Dobrogei.  

Tot în zona găsim cele mai mari efective de şerpar din afara Dobrogei, situl fiind 
important şi pentru o serie de specii de pădure, de stâncării respectiv partea de nord-vest 
deŃine populaŃii mari de presură de grădină şi de barză albă. 

Diversitatea litologică a acestui masiv montan (roci cristaline, magmatice şi 
sedimentare) a dus la individualizarea unui peisaj foarte complex, cu multe elemente 
spectaculoase (Cazanele Dunării, creste şi abrupturi calcaroase, chei, peşteri, cascade, 
forme de relief vulcanic, depresiuni etc.). 

 C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: Coracias garrulus 
(dumbrăveanca); 

 C6 – populaŃii importante din 12 specii amenintaŃe la nivelul Uniunii Europene 
– 12 specii: Aquila chrysaetos (acvila de munte), Hieraaetus pennatus (acvila mică), 
Circaetus gallicus (şerpar), Accipiter brevipes (uliul cu picioare scurte), Falco peregrinus 
(şoim călător), Haliaeetus albicilla (codalb), Bubo bubo (buha), Ciconia ciconia (barza albă), 
Dendrocopos leucotos (ciocănitoare cu spate alb), Dendrocopos medius (ciocănitoare de 
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stejar), Dryocopus martius (ciocănitoarea neagră), Picus canus (ghionoaie sură) şi 
Emberiza hortulana (presura de grădina).  

 Situl este deasemeni important pentru: 
 -Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE: 

Aquila chrysaetos (acvila de munte), Aquila pomarina (acvila Ńipătoare mică), Accipiter 
brevipes (uliu cu picoare scurte), Bonasa bonasia (ieruncă), Bubo bubo (buhă), Ciconia 
ciconia (barză albă), Circaetus gallicus (şerpar), Caprimulgus europaeus (caprimulg), 
Coracias garrulus (dumbrăveancă), Dendrocopos leucotos (ciocănitoare cu spate alb), 
Dendrocopos medius (ciocănitoare de stejar), Dryocopus martius (ciocănitoare neagră), 
Falco peregrinus (şoim călător), Hieraaetus pennatus (acvilă mică), Haliaeetus albicilla 
(codalb), Lullula arborea (ciocârlie de pădure), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic), Pernis 
apivorus (viespar), Strix uralensis (huhurez mare), Picus canus (ghionoaie sură), Emberiza 
hortulana (presură de grădină); 

 -Alte specii importante de floră şi faună:  Acer pseudoplatanus (paltin), 
Carpinus orientalis (cărpiniŃă), Corylus colurna (alun), Fagus sylvatica (fag), Padus 
mahaleb (vişin turcesc), Cotinus coggygria (scumpia), Fraxinus excelsior (frasin), 
Cerambyx cerdo (croitor), Capreolus capreolus (căproiară), Martes martes (jder de copac), 
Sciurus vulgaris (veveriŃă), Canis lupus (lup), Lynx lynx (râs), Meles meles (viezure),  Sus 
scrofa (porc mistreŃ).  

Conform Formularului Standard Natura 2000 prezentat in Anexa nr.4 din HG nr. 
1284/2007 , situl RO SPA080:Mun Ńii Alm ăjului – Locvei   a fost desemnat pentru :  

 
a. Specii de p ăsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79 /409/CEE 
A091 Aquila chrysaetos  
A089 Aquila pomarina  
A402 Accipiter brevipes  
A104 Bonasa bonasia  
A215 Bubo bubo  
A031 Ciconia ciconia  
A080 Circaetus gallicus  
A224 Caprimulgus europaeus  
A231 Coracias garrulus  
A239 Dendrocopos leucotos  
A238 Dendrocopos medius  
A236 Dryocopus martius  
A103 Falco peregrinus  
A092 Hieraaetus pennatus  
A075 Haliaeetus albicilla  
A246 Lullula arborea  
A338 Lanius collurio  
A072 Pernis apivorus  
A220 Strix uralensis  
A234 Picus canus  
A379 Emberiza hortulana  
 
b. Alte specii importante de flor ă şi faun ă 
Cerambyx cerdo , Canis lupus  
Capreolus capreolus ,Lynx lynx  
Martes martes , Meles meles  
Sciurus vulgaris, Sus scrofa  
Acer pseudoplatanus, Carpinus orientalis  
Corylus colurna ,Cotinus coggygria  
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 Fagus sylvatica , Fraxinus excelsior  
 
Situl ROSCI206 -  Por�ile de Fier  cu o suprafaŃă de 124,293.00 ha este amplasat 

pe raza judeŃelor Caraş-Severin şi MehedinŃi. În arealul sitului, pe raza Parcului Natural 
PorŃile de Fier, s-au identificat următoarele specii şi habitate Natura 2000: 

 
 1. Tipuri de habitate: 
 

3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaŃie din Littorelletea 
uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea 

3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaŃie bentonică de specii de Chara 
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaŃie tip Magnopotamion sau Hydrocharition 
3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaŃie 

din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion 
3280 Râuri mediteraneene cu scurgere permanentă cu specii din Paspalo-

Agrostidion şi perdele de Salix şi Populus alba  

40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 
6110 * ComunităŃi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi 
6190 Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) 
6210* Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros 

(Festuco-Brometalia) 
6260* Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri 
6430 ComunităŃi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la 

cel montan şi alpin 
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel 

alpin (Thlaspietea rotundifolii) 
8210 VersanŃi stâncoşi cu vegetaŃie chasmofitică pe roci calcaroase 
8220 VersanŃi stâncoşi cu vegetaŃie chasmofitică pe roci silicioase 
8230   ComunităŃi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion 

dilleni pe stâncării silicioase 
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis 
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 
9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanŃi abrupŃi, grohotişuri şi ravene 
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 
9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;91K0 Păduri ilirice de 

Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
91AA VegetaŃie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) 
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 
92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 
9530* VegetaŃie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. 

Banatica 
   
 2. Specii de plante:  

1939 - Agrimonia pilosa (TuriŃă);  
4066 - Asplenium adulterinum (FeriguŃă, Ruginită); 
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2285 - Colchicum arenarium (Brânduşă);  
4067 - Echium russicum (Capul şarpelui);  
1898 - Eleocharis carniolica; 
4096 - Gladiolus palustris (Gladiolă de baltă);  
2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii);  
1428 – Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă);  
2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor); 
 2093 - Pulsatilla grandis;  
2318 -Stipa danubialis (Colilie);  
2120 - Thlaspi jankae (PunguliŃă);  
2300 - Tulipa hungarica (Lalea galbenă) 
 
 3. Specii de nevertebrate:  
1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare);  
1078* - Callimorpha quadripunctaria;  
4014 - Carabus variolosus (Carab);  
1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare);  
4046 – Cordulegaster heros (Calul dracului);  
1074 - Eriogaster catax;  
1052 - Euphydryas maturna;  
1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea);  
1060 - Lycaena dispar;  
1061 - Maculinea nausithous;  
1059 - Maculinea teleius;  
1089 – Morimus funereus (Croitorul cenuşiu);  
1084* - Osmoderma eremita (Cărăbuş); 
 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 
1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag);  
4064 - Theodoxus transversalis (Melc);  
1032 - Unio crassus (Scoica de râu) . 
 
4. Specii de amfibieni si reptile:  
1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 
1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă);  
1220 - Emys orbicularis (Broască Ńestoasă de apă);  
1217 - Testudo hermanni (łestoasă de uscat bănăŃeană) . 
 
 5. Specii de peşti:   
1130 - Aspius aspius (Avat);  
1138 - Barbus meridionalis (Moioagă);  
1163 – Cottus gobio (Zglăvoc);  
1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip);  
2555 - Gymnocephalus baloni (GhiborŃ de râu); 
1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr);  
1145 - Misgurnus fossilis (łipar);  
2522 - Pelecus cultratus (SabiŃă); 
1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare);  
1146 - Sabanejewia aurata (DunariŃă);  
2011 - Umbra krameri (łigănuş);  
1160 - Zingel streber (Fusar);  
1159 - Zingel zingel (Pietrar) . 
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 6. Specii de mamifere:  
1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn);  
1352* - Canis lupus (Lup);  
1355 – Lutra lutra (Vidră, Lutră);  
1361 - Lynx lynx (Râs);  
1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi);  
1323 - Myotisbechsteini (Liliac cu urechi mari);  
1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic);  
1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi);  
1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz);  
1324 - Myotis myotis (Liliac comun);  
1306 -Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă a lui Blasius);  
1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă);  
1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă);  
1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă);  
1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă a lui Mehely) . 
 
 
 
Parcul eolian se invecineaza  cu RO SPA0026 :Cursul Dun ării - Bazia ş - 

Por Ńile de Fier 
Aceasta arie de importanta avifaunistica a fost declarata pentru urmatoarele 

specii mentionate in Formularul Standard Natura 2000 – Anexa nr.4 din HG nr. 
1284/2007  : 

 
a. Specii de p ăsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 

79/409/CEE 
A073 Milvus migrans  
A094 Pandion haliaetus  
A403 Buteo rufinus  
A030 Ciconia nigra  
A082 Circus cyaneus  
A038 Cygnus cygnus  
A027 Egretta alba  
A026 Egretta garzetta  
A002 Gavia arctica  
A001 Gavia stellata  
A075 Haliaeetus albicilla  
A068 Mergus albellus  
A393 Phalacrocorax pygmeus  
 
b.Alte specii importante de flor ă şi faun ă 
Bombina bombina , Bombina variegata  
Bufo bufo , Emys orbicularis  
Gymnocephalus baloni , Gymnocephalus schraetzer  
Zingel streber , Zingel zingel  
 
Siturile au fost declarate in speșă pentru protecșia speciilor de păsări și a 

habitatelor sale, conform celor două directive europene ( Directiva Pasari si Directiva 
Habitate ), nefiind de neglijat speciile de liliecii (pe teritoriul României fiind protejate 
toate speciile de lilieci ).  
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4.5.1. FLORA 
 

4.5.1.1. Informa Ńii generale despre flora local ă 
 

Din punct de vedere biogeografic zona studiată este încadrată în Regiunea 
Continentala, iar din punct de vedere floristic face parte din Provincia Danubiano-
getica .  

R. Calinescu (1964) sustine ca Parcul Natural Portile de Fier se încadreaza din 
punct de vedere biogeografic în Subprovincia banato – getica, ce este inclusa în 
Provincia dacica. Aceasta, la rândul ei, apartine Subregiunii Mediteraneene, 
prezenta a numeroase specii submediteraneene si mediteraneene fiind un 
argument în acest sens. Influentele dacice si submediteraneene interactioneaza, 
ducând la formarea unor grupari vegetale complexe, ce constituie vegetatia 
banatica de tip submediteranean 

 
 

fig.60  Zonarea provinciilor floristice ale Romaniei 
 

 
 
Flora Ńării noastre are, din punct de vedere al originii, un caracter heterogen 

datorită interferenŃei a trei subregiuni şi cinci provincii biogeografice: subregiunea 
eurosiberiană (prov. central-europeană- est-carpatică, daco-ilirică, balcano-
moesică), subreg. pontico-central-asiatică (prov. ponto-sarmatică) şi subreg. 
mediteraneeană  (prov. euxinică).  
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În ansamblul ei, flora Parcului Natural Portile de Fier este reprezentata prin 
toate cele cinci încrengaturi ale regnului vegetal, dupa cum urmeaza: Phycophyta, 
cu 71 familii, 171 genuri si 549 specii; Lychenophyta, cu 34 familii, 67 genuri si 375 
specii; Fungi, cu 48 familii, 252 genuri si 1077 specii; Bryophyta, cu 31 familii, 98 
genuri si 296 specii; Cormophyta, cu 67 de ordine cu 114 familii, 540 de genuri, 1395 
de specii, 272 de subspecii si 5 varietati. 

Trasatura caracteristica pentru flora Parcului Natural Portile de Fier, alaturi de 
amestecul de flore boreale, montane cu cele de origine mediteraneana, o constituie 
coborârea în altitudine a unor elemente montane si urcarea unor elemente sudice 
(R. Calinescu, S. Iana, 1964). Astfel, fagul (Fagus sylvatica), tisa (Taxus baccata) 
coboara mult în defileul Dunarii, ca si alte elemente montane, cum sunt afinul 
(Vaccinium myrtillus) care este prezent pe Vf. Trescovat, si licheni însotitori ai 
pinetelor: Cladonia sylvatica, C.foliaceae, C. fimbriata, prezenti si în fagetele din 
arealul parcului. Aparitia elementelor montane la altitudini neconforme în Defileul 
Dunarii este urmare a conditiilor oropedoclimatice locale. 

Formatiile vegetale, conditionate de dinamica în timp a asociatiilor (gruparilor) 
si de parametrii topoedafici sunt atribuite etajului nemoral (R. Calinescu si 
colab.,1969). 

Etajul nemoral prezinta functie de fizionomia si fiziologia asociatiilor vegetale 
o diversificare altitudinala determinata de relief si parametrii calitativi si cantitativi ai 
acestuia. 

Subetajul fagetelor se desfasoara între 500 – 1000 m, fiind reprezentat în 
special prin fagete. În structura padurilor de fag (Fagus sylvatica) se mai întâlnesc 
Fagus taurica, Fagus moesica si Fagus orientalis. 

 
Din punct de vedere al zonării vegetașiei, amplasamentul este la limita 

inferioară a etajului nemoral. Acesta se caracterizează prin prezenșa în speșă a 
gorunului, Quercus petraea, specie dominantă pentru tot teritoriul parcului. În zonele 
în care pădurea de gorun a fost defrişată se dezvoltă pajişti cu asociaŃii în care 
domină Chrysopogon gryllus, Andropogon ischaenum, Festuca sulcata, habitat ideal 
pentru łestoasa lui Hermann şi unele orhidee. 
Zona unde urmează să fie implementat proiectul este destinată în cea mai mare 
parte culturilor agricole, impactul antropic fiind mai mult decât evident. Chiar și acolo 
unde nu sunt culturi agricole, terenurile fie sunt folosite pentru pășunat, fie au fost 
cultivate și abandonate, vegetașia fiind în cea mai mare parte reprezentată de 
specii ruderale.   

Într-un ecosistem plantele au rolul principal de a produce biomasă, astfel 
alimentând celelalte componente biotice ale ecosistemului cu „materia primă” 
necesară desfăşurării activităŃilor vitale. Prin importantul aport de biomasă pe care îl 
aduc în ecosistem, plantele, au un rol esenŃial în  succesiunea ecologică 
determinând evoluŃia ecosistemelor. Pentru studiul evoluŃiei unui ecosistem, 
determinant este studiul evoluŃiei asociaŃiilor vegetale existente într-o perioadă de 
timp în acel ecosistem, asociaŃiile vegetale reflectând condiŃiile abiotice existente în 
acel ecosistem de-a lungul acelei perioade de timp. 

EvoluŃia asociaŃiilor vegetale poate fi influenŃată de factori naturali şi de factori 
antropici. Factorii naturali sunt reprezentaŃi de calamităŃile naturale, secetele prin 
temperaturi ridicate şi lipsa precipitaŃiilor mai mult timp, etc. PerturbaŃiile antropice 
sunt rezultatul activităŃilor umane desfăşurate în ecosistemul respectiv dar şi în 
zonele învecinate şi sunt reprezentate în special de: poluarea cu substanŃe chimice 
care pot accelera sau inhiba dezvoltarea plantelor, de lucrări de îmbunătăŃiri funciare 
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ce pot schimba circuitele naturale ale substanŃelor nutritive şi de utilizarea 
necorespunzătore a unor resurse naturale existente în ecosistem. 

Datorită activităŃilor antropice din zonă care au modificat radical compoziŃia 
floristică a habitatelor, aceasta nu mai poate fi descrisă decât în contextul folosinŃei 
actuale a terenurilor, respectiv: arabil , păşune , păşune împădurită  . 

Din punct de vedere al folosinșei terenului, cel mai bine reprezentate sunt 
terenurile agricole, urmate de pășuni și fâneșe. Ecosistemele de pădure sunt 
limitrofe doar în partea nord-estică a amplasamentului, (activitășile de 
instalare/construire a parcului neafectând-le în niciun fel pe acestea ), pe zona 
studiata observându-se doar exemplare răzleșe de pomi fructifere: prun, cireș, păr 
pădureș. În partea nord estică e teritoriului, pășunile au fost împădurite, însă 
neîntreșinute, constatîndu-se ruperi de lăstari, tăieri de arboret tânăr, dar și vetre de 
foc.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fig . 61: vetre de foc in pasunile impadurite 
 
Agroecosistemele sunt ecosisteme în care omul a intervenit şi care au fost 

modificate ireversibil (in cele mai multe cazuri), în vederea practicării agriculturii. 
Unele parcele , pe care se vor pune turbinele, au fost cultivate în anii anteriori, în 
momentul de fașă nemaifiind folosite, pe ele dezvoltându-se o vegetașie ruderală. 

În zonele unde terenurile au fost cultivate, ulterior fiind abandonate sunt 
prezente specii ce formează asociașii ruderale, ceea ce denotă o degradare fizică a 
solului. 
 Arealul parcului eolian este oarecum limitat în partea de nord-est și nord de 
ecosisteme forestiere, pădurea existenta aici fiind una tânără de fag, în amestec cu 
gorun și carpen. Cu cât se merge mai adânc pe Valea Polevii, pădurea este mai 
închegată, fagul devenind specia dominantă.  
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4.5.1.2. Caracteristicile tipurilor de habitate 
 
Platoul carstic de la Sfânta Elena este un habitat care asigură conditiile ecologice 

dezvoltării unor specii de orhidee, precum Orchis morio, Orchis coriophora, Orchis 
papilionacea. Alte plante specifice zonelor xerofite și pe care le-am întâlnit în zonă sunt: 
Gentiana cruciata, Carduus nutans, Odontites vulgaris, Thymus pulegioides, specii de Poa, 
Festuca, dar și specii ruderale precum Capsella bursa-pastoris, Berteroa incana, Verbena 
officinali, Eryngium campestris etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fig. 62 Carduus nutans                                                  Fig. 63 Gentiana ciliata 

 
Arnica Montana (arnica ) fig.64 -specie ierboasa de 30-40 cm in inaltime are floare 

galbena, creste prin fanete , mai ales acolo unde are umiditate si lumina . In functie de 
altitudinea la care este situate , infloreste din iunie si pana la sfarsitul lunii august . 

 

 
Fig. 64 - Arnica Montana 

Specia este folosita ca planta medicinala . 
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Coeloglossum viride-fig. 65 , specie care se regaseste pe pajisti si margini de 

padure. A fost listata ca si specie rara in Lista Rosie a plantelor superioare din Romania       
( Academia Romana , Institutul de Biologie Bucuresti ) .  

 

 
Fig. 65-Coeloglossum viride 

 
Nu s-a regasit pe locul de amplasare al turbinelor eoliene , insa au fost identificate 

cateva exemplare pe pajisti ( fanete ). 
Pajistile de dealuri si podisuri, dezvoltate intre 700 si 200 m altitudine, au ca specii 

edificatoare speciile : Agrostis tenuis, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Chrysopogon 
gryllus . 

 
Hepatica transsilvanica ( crucea voinicului )- specie identificata in padurile din 

vecinatatea amplasamentului este trecuta pe Lista Rosie . Traieste pe soluri calcaroase si 
foarte umede la umbra deasa, intuneric chiar. Desi suporta lumina directa a soarelui, ea se 
simte mai bine ascunsa printre tufe sau pe stanci, florile albastre iesind din zapada care 
inca nu s-a topit. Are o toleranta mare pentru solurile calcaroase desi traieste si in alte 
zone, in munti de sisturi cristaline. Suporta foarte bine argila amestecata cu nisip.  
Florile apar din februarie pana in mai, in grup de 3-5, uneori mai multe, de o marime de 5-6 
cm. 

 Nu va fi afectata de lucrarile propuse prin proiect . 
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Fig. 66 -Hepatica transsilvanica 
 

In cazul drumului de acces ce duce dinspre localitatea Sf. Elena spre suprafata SF1 a 
fost inventariata specia Iris variegata (vezi Fig.67 ). Este vorba de o suprafata foarte mica 
(5x5m) care se afla la marginea drumului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.67-Iris variegata 
 
Printr-o masura foarte simpla se poate evita distrugerea ireversibila a suprafetei (ex. 

marcare cu o banda alb/rosu in timpul constructiei). Constructia drumului nu va fi afectat cu 
nimic, deoarece in locul amintit drumul este destul de lat si se poate trece cu usurinta. 
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4.5.1.3.Impactul prognozat 
 

În zonele unde terenurile au fost cultivate, ulterior fiind abandonate sunt prezente 
specii ce formează asociașii ruderale, ceea ce denotă o degradare fizică a solului. 

Arealul parcului eolian este oarecum limitat în partea de nord-est și nord de 
ecosisteme forestiere, pădurea existente aici fiind una tânără de fag, în amestec cu 
gorun și carpen. Cu cât se merge mai adânc pe Valea Polevii, pădurea este mai 
închegată, fagul devenind specia dominantă. Ecosistemele de pădure nu vor fi afectate 
de construcșia parcului eolian. 

Impactul asupra habitatelor și vieșii sălbatice survine încă din momentul 
începerii construirii locașiei fiecărei turbine în parte, drumurilor construite sau reabilitate 
necesare amplasării acestora și construirii reșelei de conectare a energiei electrice la 
SEN . Impact temporar și de scurtă durată poate surveni în etapele de inișiere a 
proiectului, de asemenea potenșial impact asupra florei și faunei protejate de interes 
comunitar și nașional vor fi tratate în continuare. 

 Activitășile asociate unui proiect de parc eolian pot fi împărșite astfel:  
- Faza de preconstrucșie – descrie perioada dinaintea oricărei activităși de teren 
- Faza de construcșie – implică toate componentele necesare pentru a pregăti faza 

de operare. În această fază se realizează prima intervenșie asupra mediului, prin 
îndepărtarea vegetașiei și decopertarea solului pentru a construi fundașiile 
turbinelor eoliene, construcșia căilor de acces, construcșia reșelei de colectare a 
energiei electrice și a instalarea unor elemente de întreșienere a turbinelor. 

- Faza de dezafectare –descrie lucrarile efectuate de dezmembrare a turbinelor 
eoliene , recuperarea cablurilor electrice si readucerea terenurilor afectate la starea 
initiala . 

Pe durata construcșiilor fundașiilor turbinelor, având în vedere că acestea sunt 
amplasate cu preponderenșă pe terenuri agricole, nu se pune în discușie fragmentarea 
de habitate prioritare sau de interes nașional.  

O altă intervenșie asupra stratului vegetal și solului se va realiza odată cu 
săparea santurilor pentru cablurile electrice , considerându-se ca impactul este mult 
diminuat din punct de vedere al păsărilor și mamiferelor zburătoare decât dacă se 
foloseau cabluri aeriene. 

Drumurile, multe din ele deja existente, vor fi folosite în perioada construcșiei 
propriu-zise a turbinelor eoliene, dar și ulterior pentru întreșinerea acestora, vor fi 
pietruite, recurgându-se la această metodă în ideea că asfaltul ar provoca o schimbare 
foarte mare a peisajului, ar face mult mai evidentă și mai pregnantă fragmentarea 
ecosistemelor din zonă, asfaltul sub acșiunea directă a soarelui provocând și o 
creștere a temperaturii. 

Totodată studii realizate asupra vegetașiei în alte amplasamente ale turbinelor 
eoliene, având aproximativ aceleași caracteristici (sol degradat, pășunat intensiv, 
terenuri agricole irașional folosite sau părăsite), au dus la concluzia că refacerea 
habitatelor are loc relativ repede (1-2 ani), iar locul vegetașiei ruderale este luat de 
vegetașia naturală, specifică. 

Prin implementarea proiectului, interfluviile dealu rilor pe care sunt 
situate turbinele impreuna cu caile de acces dintre  turbinele eoliene vor 
functiona ca si coridoare ecologice de tip ,,clepsi dra repetabila “, de mare 
importanta pentru componenta faunistica  . 
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Drumurile de acces dintre turbinele  eoliene, in conditiile cresterii vegetatiei 
in zona de amplasare a turbinelor la inaltimea corespunzatoare portului natural al 
speciilor autohtone vor constitui ,,coridoare de veghe’’ pentru mamiferele mici in 
timpul activitatii de hranire.  

Pierderea de habitat şi biodiversitate în urma construcŃiei parcului eolian, in 
suprafata efectiv ocupata de turbina prin decopertarea cu caracter permanent a 
covorului vegetal, va fi  compensata de redarea circuitului natural a unor suprafeŃe 
importante care din punct de vedere al investiŃiei vor funcŃiona ca zone de 
siguranŃă pentru turbine, dar care din punct de vedere ecologic vor funcŃiona ca 
zone de refugiu şi culoare de dipersie a diversităŃii specifice, astfel fiind asigurat 
rezervorul genetic necesar renaturării unor teritorii care pana la implementarea 
acestui proiect au fost supuse unui proces accentuat de degradare din cauza 
activitatilor antropice. 

 În cazul implementării proiectului, în zonele supuse pana în prezent 
suprapăşunatului, prin dreptul de proprietate se va putea impune limitarea acestei 
activitati in limita capacitatii de suport a pajistilor din perimetrul parcului eolian, 
astfel incat păşunatul, de la activitate distructiva provocatoare de stres asupra 
componentelor naturale, va deveni factor de echilibru important pentru  
conservarea durabilă a habitatelor naturale si seminaturale din zona (devine 
componenta biotica de reglaj) .  

Prin rezolvarea problemei suprapasunatului si avand  ca sprijin 
drumurile de acces in perimetrul parcului eolian pe  segmentele in care 
acestea se suprapun cu drumurile preexistente utili zate la administrearea 
terenurilor agricole din vecinatate parcului eolian  se poate realiza o 
sistematizare eficient ă a culturilor agricole pe terenurile din categoria de 
folosin Ńă ,,arabil’’, sistematizare care s ă asigure un mai bun cadru de 
protec Ńie şi conservare a speciilor spontane autohtone.  
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4.5.1.4.MASURI  PROPUSE  PENTRU MENTINEREA STARII DE CONSERVARE 
 
 

Principala măsură care trebuie luată este evitarea tasării terenului în faza de 
construcŃie a parcului eolian prin limitarea deplasării maşinilor grele pe terenurile 
acoperite cu habitate de stepă, deplasarea acestora făcându-se doar în cazurile 
strict necesare. Nu se vor executa interventii de instalare sau intretinere a turbinelor 
in zilele in care ploua sau umiditatea de suprafata a solului poate favoriza 
distrugerea covorului vegetal sau dislocari ale solului prin  utilizarea utilajelor grele 
care pot provoca asfel de presiuni. 

O altă măsură foarte importantă este evitarea degradării habitatelor în faza 
de execuŃie prin decopertări şi poluări ale vegetaŃiei naturale cu materiale utilizate 
sau rezultate în urma procesului de construcŃie. 

Pentru o refacere cât mai rapidă a habitatelor afectate în faza de construcŃie 
se recomandă ca în cazul executării şanŃurilor, materialul rezultat s ă fie depozitat 
pe orizonturi pedologice , urmând ca reconstrucŃia habitatului afectat să se facă 
cu respectarea strictă a reaşezării solului în funcŃie de orizoturile pedologice iniŃiale. 
 O masura eficienta pentru perenitatea fitocenetica si mentinerea unei dinamici 
nealterate a asociatiilor vegetale o constituie desfasurarea activitatii de pasunat cu 
animalele domestice apartinand comunitatii locale invecinate perimetrului Sf. Elena 
in limita capacitatii de suport  a pajistilor fata de presiunea pasunatului. 
Responsabil monitorizata si gestionata activitatea de pasunat va deveni din factor 
perturbator un factor de reglaj biotic important in dinamica modulelor trofice. 
 Surplusul de piatra ramas in urma instalarii turbinelor din perimetrul Sf. Elena  va 
fi ridicat imediat la finalizarea lucrarilor in special acolo unde acesta poate pune 
presiune asupra unor asociatii cu sensibilitate ecologica ridicata . In nici un caz 
pietrisul sau alte resturi de materiale utilizate la instalare nu vor ramane pe patura 
erbacee  in timpul sezonului de vegetatie pentru a nu inhiba dezvoltarea sau 
regenerarea covorului vegetal. 
   Drumurile de acces si intretinere a turbinelor vor avea latimea minima necesara 
circulatiei utilajelor utilizate la instalare si la intretinerea ulterioara. 
  Dupa instalarea turbinelor si ridicarea materialelor ramase in zona de lucru, se 
va efectua nivelarea solului in zonele in care interventia s-a efectuat prin 
decopertarea solului, pentru a  permite  o  refacere mai rapida  si relativ uniforma a 
asociatiilor vegetale . 
   In perioada de functionare a parcului eolian se va utiliza  un singur drum de 
acces si interventie la turbine, drumurile de urcare pe deal urmand a inconjura 
fundatia turbinei ca un inel in asa fel incat urcarea si coborarea utilajelor utilizate la 
intretinere sa se faca pe acelasi segment de drum( eliminarea drumurilor radiale pe 
varful dealurilor, micsorandu-se astfel presiunea asupra suprafatei acoperite cu 
vegetatie). 
 La instalarea noilor turbine se vor valorifica drumurile de tara preexistente, 
drumurile de acces pana la viitoarea fundatie trebuind sa  aiba distanta cea mai 
scurta identificata de la drumul preexistent spre turbine. 
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4.5.2. Informa Ńii despre fauna si avifauna local ă  
 

 Este binecunoscut faptul că diversitatea elementelor faunistice este strâns 
corelată cu particularităŃile floristice şi asociaŃiile fitocenologice (particularităŃi de 
habitat), elementele de relief şi caracteristicile geologice precum şi microclimatul 
arealului. CombinaŃia şi interacŃiunea tuturor acestor factori determinanŃi stabileşte 
distribuŃia elementelor faunistice precum şi delimitarea graniŃelor populaŃiilor locale, 
contribuind astfel la modul de răspândire al speciilor, variind de la o răspândire 
uniformă la una de tip insular, în funcŃie şi de adaptabilitatea fiecărei specii. De 
asemenea, disponibilitatea locurilor de cuibărit şi de hrănire este strâns legată de 
combinaŃia acestor factori.   

 Elementele faunistice sunt capabile de ocuparea unor nişe ecologice mai mult 
sau mai puŃin diversificate în strânsă legătură cu posibilitatea lor de adaptabilitate. 
Astfel, în regnul animal există o delimitare a speciilor funcŃie de gradul acestora de 
adaptabilitate la condiŃiile de mediu. Această adaptabilitate este dată de nivelul de 
specializare la care a ajuns fiecare specie în parte. 

 Nivelul de specializare este dat de preferinŃa pentru anumite habitate pentru 
cuibărit, preferinŃa pentru un anumit tip de hrană şi disponibilitatea ei, nivelul de deranj  
Aşadar, cu cât o specie prezintă un nivel mai înalt de specializare, cu atât mai mult 
aceasta va depinde strict de anumite condiŃii de mediu (tip de habitat, particularităŃi 
geografice şi geologice, microclimat) motiv pentru care o astfel de specie va întâmpina 
dificultăŃi mai mari în ocuparea unor nişe ecologice, consistând astfel din populaŃii 
restrânse. Aceste specii sunt cele mai expuse riscurilor de restrângere a populaŃiilor 
local şi într-un final riscului de dispariŃie. Pe de altă parte, cu cât o specie este mai 
puŃin specializată, aceasta va putea ocupa diverse nişe ecologice şi stabili populaŃii 
semnificative contribuind astfel la o răspândire uniformă. Un exemplu de specii cu  
mare grad de adaptabilitate sunt speciile care s-au adaptat ecosistemelor antropizate, 
având o distribuŃie uniformă şi populaŃii stabile, care asigură un bun fond genetic 
necesar perpetuării speciei. Astfel de specii sunt: guguştiucul (Streptopelia decaocto), 
vrabia de casă (Passer domesticus), cioara grivă (Corvus cornix), stăncuŃa (Corvus 
monedula), coŃofana (Pica pica) etc. Majoritatea speciilor care sunt periclitate pe plan 
mondial sunt specii cu un nivel înalt de specializare, care depind de un anumit tip de 
habitat, şi care, odată cu distrugerea habitatelor preferate, sunt incapabile de 
repopularea altor habitate asemănătoare. De asemenea, unele din speciile periclitate 
nu suportă învecinarea cu habitatele antropizate şi activităŃile antropice aşa că, chiar 
dacă habitatul lor nu a fost distrus, datorită deranjului, acestea vor abandona acest 
areal. O altă cauză care afectează speciile cu un nivel înalt de specializare este şi 
fenomenul de încălzire globală care prin modificarea microclimatului din anumite 
arealuri forŃează aceste specii să caute un microclimat corespunzător în alte zone, 
însă probabilitatea de a găsi astfel de noi arealuri adecvate este destul de scăzută. 
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Fauna terestr ă 
 
Fauna de nevertebrate este reprezentată în zonă de toate grupele, atât taxonomice 

cât și ecologice. Impactul eolienelor asupa faunei de nevertebrate nu este unul 
semnificativ, mortalitatea în radul lor nefiind mai mare decât cea rezultată din coliziunea 
acestora cu mașinile în mișcare sau cu geamurile clădirilor.  
Ordinul Orthoptera 
Fam. Acrididae 

• Chorthippus sp. – cosaș -  Nu se preconizează un impact semnificativ asupra 
acestei specii. 

• Omocestus rufipes – cosaș - Nu se preconizează un impact semnificativ asupra 
acestei specii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                         Fig.68 : Omocestus rufipes 
 
 
Ordinul Coleoptera 
Fam. Cerambycidae 

• Dorcadion pedestre – croitor – Nu preconizăm să existe un impact semnificativ 
pentru această specie. 

• Stenurella bifasciata – croitor - Nu preconizăm să existe un impact semnificativ 
pentru această specie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fig. 69 :Stenurella bifasciata 
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Fam. Coccinelidae  
 Coccinella (Coccinella) septempunctata - specie afidofagă. Specie frecventă, 
observată ca adult în toată zona cercetată, pe plante unde caută colonii de afide.  
 
Ordinul Lepidoptera 
Fam. Lycaenidae 

• Lycaena phlaes - specie frecventă în zone largi de pe văi. Se dezvoltă pe Rumex 
acetosa, Rumex acetosella, Origanum vulgare. Specia nu este ameninŃată la nivel naŃional.  

• Plebejus argus specie comună în zona cercetată, mai ales la marginea pădurii. Se 
dezvoltă cu precădere pe Lotus corniculatus, Ononis, Genista şi alte leguminoase.  
 
Fam. Papilionidae 

• Iphiclides podalirius - specie relativ comună observaŃă în zona cercetată. Se 
dezvoltă pe Prunus spinosa dar si alte specii de Prunus.  
 
Fam. Sphingidae 

• Macroglossum stellatarum - specie comună în zonele deschise din zona cercetată. 
Se dezvoltă pe Galium mollugo sau Galium verum.  
Fam. Pyralidae 

• Thisanotia chrysonuchella – specie de fluture ce poate fi întâlnită în locașii de 
coastă, locuri uscate, nisipoase sau calcaroase. Larvele acestuia au ca gazdă diferite specii 
erbacee, precum Poa spp. sau Festuca ovina, găsindu-se în tulpina acestora.  

 
Ordinul Hymenoptera 
Fam. Apidae 

• Bombus terrestris – cea mai comună specie de bondari, de talie mare, printre 
primele specii de nevertebrate care se observă primăvara.  

• Apis melifera – cea mai comună dintre apide, specie cosmopolită, dependentăb de 
existenșa plantelor, datorită modului de hrănire.  
Ordinul Diptera 
Fam. Syrphidae 

• Episyrphus balteatus - specie afidofagă. Specie frecventă, observată ca adult în 
toată zona cercetată.  

• Sphaerophoria scripta - cea mai comună specie a genului, se întâlneşte în locuri 
deschise. specie afidofagă foarte frecventă.  

• Eristalis arbustorum – specie comună, se întâlnește începând de la câmpie până în 
zona montană, fărăr preferinșe deosebite asupra habitatului.  

• Eristalis tenax - specie frecventă în zona cercetată. În stadiul larvar, se întâlnește în 
ape cu un conșinut foarte ridicat de substanŃe organice, uneori în apa din scorburile 
arborilor. Adulșii se întâlnesc în orice tip de habitat, euritermă.  

• Syritta pipiens - specia se dezvoltă în compost sau in alte resturi în descompunere. 
Observată ca adult mai ales la marginea pădurii sau în luminişuri.  
 De asemenea, s-au mai observat în zonă specii aparșinând altor familii de diptere, 
precum Bombyliidae, Asilidae, Muscidae etc. 
 Pentru fauna de nevertebrate nu se impun măsuri speciale de conservare, nu se 
preconizează existenșa unui impact negativ asupra speciilor. 

 
Fauna de vertebrate a fost studiată prin intermediul observașiilor din teren corelate 

cu datele bibliografice şi istoricul studiilor din zonă. 
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a) Clasa Amphibia 
A fost studiată odată cu cercetările pentru mamifere și reptile. Impactul eolienelor 

asupra amfibienilor nu e tratat aparte în niciul din cazurile de parcuri eoliene de pe teritoriul 
Europei, tocmai datorită influenșei foarte mici asupra speciilor.  

Pe amplasamentul Platoul Sfânta Elena nu s-au identificat specii de amfibieni, dar în 
apropiere de zona împădurită există potenșiale habitate care să întrunescă condișiile 
ecologice necesare dezvoltării acestor specii, mai ales în stadiile incipiente. Primăvara se 
formează ochiuri de apă, care pot fi folosite de amfibieni pentru a-și depunde ponta. Totuși 
zonele unde se formează aceste ochiuri de apă (crovuri) nu sunt vizate ca locașii pentru 
turbine, pentru acest scop câutându-se locuri înalte. 

În aceste crovuri amfibienii se pot întâlni doar în perioada de reproducere, respectiv 
de depunere a pontelor. Speciile care se pot semnala sunt Rana dalmatina, Rana 
temporaria, Bufo bufo �i Bombina variegata. După reproducere și depunere a pontelor, 
acestea se retrag în zone cu habitate prielnice existenșei acestora. Nu de pușine ori se 
întâmplă ca aceste bălși temporare să sece înainte ca metamorfoza să fie completă astfel 
încât să permită juvenililor deplasarea în zonele menșionate mai sus. 

• Rana dalmatina – broasca de pădure – specie vulnerabilă (Botnariuc, Tatole., 2005), 
terestră, indivizii fiind foarte agili, capabili de sărituri lungi, uneori peste 2 m. Este activă atât 
ziua cât şi noaptea. Ziua se ascunde pe sub frunzele moarte. Se hrăneşte cu insecte. 
Sexele iernează separat (femelele în frunzişul mort, masculii pe fundul apelor) din 
octombrie până în februarie-martie. Specie de interes comunitar, se regăseşte pe anexa 4A 
a O.U, 57/2007. De asemenea, specia este inclusă pe anexa 2 – Specii de faună strict 
protejate – a a legii 13/11 martie 1993 (pentru aderarea României la Convenșia privind 
conservarea vieșii sălbatice și a habitatelor naturale din Europa). 

• Bombina variegata - specie aproape ameninŃată (Botnariuc, Tatole., 2005), în 
România este prezentă pretutindeni în zona de deal şi munte (mai frecventă în MunŃii 
Apuseni şi Podişul Transilvaniei). Este o specie răspândită, dar nu abundentă. Exploatările 
forestiere pe suprafeŃe mari din CarpaŃi distug populaŃii întregi, provocând eroziunea 
solurilor, scurgerea rapidă a torentelor de apă şi dispariŃia băltoacelor – locuri unde este 
întâlnită specia. Practicarea turismului montan, ce adesea provoacă un impact negativ 
asupra Bombina variegata, exprimat prin poluarea pâraielor cu diverse deşeuri, distrugerea 
habitatului etc. Un alt factor negativ il reprezintă poluarea chimică provenită din deşeuri şi 
noxe în zonele miniere sau industriale, la fel şi utilizarea pesticidelor în agricultură etc. 

Specia este inclusă pe anexele Directivei Habitate 92/43/EEC, Conventiei de la 
Berna, O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, 
a florei şi a faunei sălbatice. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                    Fig.70 :  Bombina variegata 

 
Se consider ă că impactul exercitat de parcul eolian asupra speciil or de 

amfibieni nu exist ă. 
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b) Clasa Reptilia 
Habitatele prezente în zona de interes sunt prilenice existenșei unor specii de 

reptile, precum șopârlele, șerpii și șestoasa de uscat. 
Pe teritoriul unde va fi dezvoltat proiectul s-au întâlnit următoarele specii de reptile: 

• Lacerta agilis - șopârla de câmp - Destul de comună, se întâlneşte pe lângă garduri 
şi tufişuri, prin vii, pe coastele ierboase ale dealurilor, prin pajişti, păduri defrişate, pe 
malurile ierboase ale bălŃilor, de unde în caz de primejdie sare în apă. Se hrăneşte cu 
limaci, râme, muşte, omizi. Iernarea începe prin septembrie şi sfârşeşte în aprilie. 
Primăvara apar mai întâi tinerii, după o săptămână femelele şi apoi masculii. Specie de 
interes comunitar, se regăseşte pe anexa 4A a O.U.G. 57/2007.  
 

 
 
 
 

 
 
                                             
 
 
 
 
                                               Fig.  71- Lacerta agilis 
 
 

• Lacerta viridis – gușterul - destul de comun în Ńara noastră, în locurile citate la 
descrierea familiei, cu prădători naturali precum nevăstuica, păsările sălbatice, şerpi şi 
pârşii, dar omul şi activitatea umană sunt de asemenea un pericol pentru această specie. 
Această specie este prezentă pe anexa 4A a OUG 57/2007 -  specii de interes comunitar, 
specii de animale şi de plante care necesită o protecŃie strictă. 

• Podarcis muralis - specie vulnerabilă (Botnariuc, Tatole., 2005), specie cu o largă 
răspândire în partea de vest și sud-vest a șării, în restul șării fiind chiar rară. Trăiește în 
zone calcaroase, însă poate fi întâlnită și printre grămezi de pietre, prin ziduri vechi şi 
stânci, pe marginile drumurilor şi liniilor ferate, în vii pe coastele pietroase expuse la soare. 
Se retrage la umbră când arde soarele. Este specie colonială. Specie de interes comunitar, 
se regăseşte pe anexa 4A a O.U.G. 57/2007. 

• Vipera ammodytes este o specie de reptile protejată de legislașia nașională și 
internașională, potrivit OUG 57/2007 aceasta fiind specie de interes comunitar, statut care 
impune o protecșie strictă.  

Vipera cu corn este o specie de reptilă veninoasă, a cărei arie de distribușie se 
suprapune teritoriului Europei de Est, în România fiind semnalată prezenșa a 2 subspecii: 
V. a. ammodytes, al cărui areal se suprapune părșii sud-vestice a șării, și V. a. 
montandoni al cărui areal de distribușie este în zona Dobrogei. Vipera cu corn preferă 
habitatele calcaroase cu vegetașie rară, zone împădurite, stâncăriile, grădini părăsite, 
marginile de pădure, zone cu roci la zi. Este un animal lent, fără tendinșe de agresivitate. 
Atunci când este atacată, însă, reacșionează violent, dar în foarte pușine cazuri 
mușcătura ei este fatală. Ideea eronată ca viperele reprezintă un pericol la adresa omului a 
dus la impușinarea numărului lor, motiv pentru care, începând din anul 2001 aceasta 
specie este strict protejată. 

Specia nu a fost observată în timpul cercetărilor, dar prezenșa tufărișurilor în unele 
zone cu pășuni, marginile pădurilor, existenșa în unele zone a aflorimentelor calcaroase, 



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

92                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

precum și vecinătatea cu únele așezământe tradișionale sunt criterii care favorizează 
prezenșa speciei în arealul de interes. 

• Testudo hermanni boetgerri - legislaŃia europeană în domeniul protecŃiei naturii  
(transpusă şi în legislaŃia română după aderare ) consideră Testudo hermanni boettgeri 
specie strict protejată (OUG 57/2007 anexele 3 şi 4A - Specii de plante şi de animale a 
căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de 
protecŃie specială avifaunistică, respectiv  Specii de interes comunitar. Specii de animale şi 
de plante care necesită o protecŃie strictă). În baza aceleiași legislașii, statele membre ale 
U.E. sunt obligate să desemneze situri Natura 2000 în vederea protecșiei asupra speciilor 
și habitatelor. Suprafașa în discușie se suprapune pe arealul a 2 situri Natura2000 
(ROSCI0206  Porșile de Fier, respectiv ROSPA0080 Muntii Almajului-Locvei), care trebuie 
să asigure o stare favorabil ă de conservare pentru speciile pentru  a căror protecșie a 
fost constituit. 

Din punct de vedere juridic nu există nici o prevedere legislativă  care să conducă la 
ideea că în interiorul unui parc natural (și sit NATURA 2000) nu se pot desfășura activităși 
umane . Aceste activitati  insa se pot realiza numai dacă  nu se afecteaz ă starea 
favorabil ă de conservare a habitatului sau speciei  în discușie. 

Cercetările au arătat că teritoriul parcului coincide aproape în totalitate cu aria de 
distribușie a acestei specii; de asemenea, s-a arătat că, contrar datelor bibliografice 
conform cărora fâneșele și zonele cu vegetașie termofilă prezentau condișii prielnice 
dezvoltării șestoasei, aceasta se poate întâlni și în alte tipuri de habitate, pentru a stabili 
cu o mai mare precizie aria de distribușie trebuie avuși în vedere și alși factori decât 
vegetașia, precum altitudinea, înclinașia, uzanșa terenului, expozișia etc. șestoasele 
sunt specii care trăiesc în habitate mozaicate, cu o fragmentare mare. Astfel, posibile 
habitate pentru broasca lui Herman sunt zonele deschise, aflate în vecinătatea pădurilor 
(marginea pădurilor), păduri rare, fâneșe, livezi, culturile de vișă de vie, zone cu tufărișuri.  

Din cercetările efectuate pe teritoriul parcului s-a ajuns la concluzia că aceste 
habitate oferă speciei condișiile necesare pentru reproducere si dezvoltare, asigurând 
totodată necesarul de hrană, broasca nefiind astfel nevoită să facă migrașii în habitate 
antropizate.  

Pe teritoriul cercetat nu s-au semnalat indivizi ai acestei specii, în cea mai mare 
parte a teritoriului, datorită puternicei intervenșii umane, dar și datorită ecologiei speciei, 
care necesită pentru a supravieșui zone cu vegetașie deasă, tufărișuri sau păduri 
luminoase.  

Nu s-au făcut studii privind impactul eolienelor asupra reptilelor, dar se poate 
preconiza că un disconfort asupra populașiile de reptile va fi provocat în momentul 
construcșiei fiecărie turbine în parte și a drumurilor de legătură între acestea. Impactul 
este mai ales unul indirect, provocat de prezenșa factorului uman și șine în special de 
frică și superstișiile oamenilor în ceea ce privește aceste animale.  
 

c) Clasa Aves 
Vor fi menșionate speciile de păsări observate pe teritoriul cercetat în timpul 

observașiilor de teren, dar și cele ale căror condișii ecologice de hrănire/cuibărire/pasaj 
sunt susșinute de condișiile locale existente. 

 
• Ciconia ciconia (Fam. Ciconiidae) – barza albă – vulnerabilă, este o pasăre a 

terenurilor deschise, unde se hrănește cu broaște, șerpi, cosași etc. Specie migratoare, 
preferă rutele de migrașie care nu traversează ape de întindere mare (exemplu Marea 
Mediteraneeană), cuibărește în palearctic între februarie și aprilie, preferând pentru cuiburi 
stâlpii de telegraf, acoperișurile caselor, rareori în copaci, în colonii de până la 30 de 
perechi sau solitar. 
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Berzele părăsesc zonele de cuibărit din europa în luna august, în timpul migrașiilor 
de toamnă putându-se număra într-un stol chiar și mii de exemplare 

Populează zonele deschise, în mod normal evitând regiunile cu climat rece, 
umiditate mare, vegetașie deasă, precum stufărișurile sau pădurile. În timpul cuibăritului, 
specia arată preferinșe pentru zonele umede, lagune, terenuri agricole, unde din loc în loc 
se mai găsesc pâlcuri de arbori, folosiși pentru odihnă. specia se hrînește fie individual, fie 
în grupuri de până la 50 de indivizi, depinzând de abundenșa hranei. 

În zona de interes nu s-au observat exemplare din această specie, însă specia poate 
fi observată în pasaj, urmând a fi inventariate și monitorizate, în localitășile apropiate 
(Sfânta Elena, respectiv Coronini) cuiburile folosite în mod regular de indivizi ai acestei 
specii.  

Din punct de vedere al ecologiei speciei, amplasamentul viitorului parc eolian 
coincide în ceea ce privește dieta speciei, exceptând zonele puternic degradate ale 
terenurilor agricole, unde s-au folosit feritilizări și combateri chimice ale dăunătorilor.  

Statutul speciei este ameninșat de deteriorarea habitatelor, precum drenarea 
zonelor umede (risc ridicat), intervenșii asupra regimului hidric al cursuriloe de apă, 
schimbarea destinașiei terenului (din pășuni în teren arabil, din teren arabil în teren 
constructibil etc.), industrializarea și intensificarea agriculturii, prin filosinșa in exces a 
pesticidelor etc. O altă ameninșare serioasă este reprezentată de coliziunea și 
electrocutarea cu liniile de curent electric, mai ales în timpul migrașiei, risc mult diminuat 
de metoda folosită de beneficiar, și anume construirea reșelei de colectare a curentului 
electric subteran. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 7 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AI AII AII LR 2 3 VU VU 
 
• Aquila chrysaetos (Fam. Accipitridae) – acvilă de munte – periclitată, are o 

răspândire mare, dar discontinuă de a lungul Europei. Cuibărește rar în România în 
șinuturile montane, local pe stâncăriile de la malul mării. Cuibul este foarte mare, construit 
fie pe stânci, fie în copaci bătrâni. Adulșii sunt sedentari, juvenili și indivizii bătrâni fiind 
migratori. În această perioadă, unele exemplare pot fi observate pe terenuri cultivate și cu 
pâlcuri de pădure. Adesea vânează la înălșimi mici de-a lungul versanșilor montani sau la 
marginea pădurilor, hrânindu-se în special cu iepuri de vizuină, iepuri de câmp, potârnichii 
etc.  

Ecologia speciei indică faptul că amplasamentul parcului eolian (altitudinea medie de 
300m) nu reprezintă un loc prielnic pentru reproducere/cuibărire, specia putând fiind totuși 
observată în pasaj, când zboară la înălșimi apreciabile . 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 8 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AI AII - LC 3 3 SP SP 
 

• Hieraaetus pennatus (Fam. Accipitridae) – acvilă mică – cea mai mică acvilă 
europeană, se întâlneșteîn păduri cu frunze căzătoare, cu luminișsuri și poieni,  de obicei 
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în regiuni montane mai joase, dar și la câmpie. Cuibărește în partea de sud și sud-vest a 
Europei, populașia la nivel european fiind stabilă. În România sunt semnalate aproximativ 
130 de perechi cuibăritoare. Se hrănește cu micromamifere, reptile, păsări, prinzându-și 
hrana după o plonjare spectaculoasă.  

În zona studiată nu au fost observate, și nu există nici date bibliografice, exemplare 
ale acestei specii. Totuși sunt îndeplinite condișiile ecologice privind preferinșele pentru 
cuibărit în zona adiacentă amplasamentului, strict locașia turbinelor fiind survolată în 
vederea procurării hranei. Pasărea, ca de altfel majoritatea speciilor de păsări răpitoare, 
zboară pe timp frumos la înălșimi foarte mari, în timp ce pe timp ploios evită să zboare iar 
pe timp de ceaŃă preferă să zboare deasupra plafonului de ceaŃă unde câmpul vizual nu 
este afectat sau limitat. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 9 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AI - - LC 3 3 SP SP 
 

• Circaetus gallicus (Fam. Accipitridae) - șerpar – specie vulnerabilă (Botnariuc & 
Tatolea, 2005), specie migratoare, se găsește în aproape orice tip de habitat, de la păduri 
cu luminișuri și chiar păduri dense până la zone semideșertice. Zona de cuibărit a acestei 
specii se întinde din nord-vestul Africii și sud-vestul Europei până în Finlanda, iar spre est 
până în centrul Asiei. 

Zona adiacentă parcului prezintă habitate pentru care șerparul manifestă preferinșe 
pentru cuibărit, aceste habitate prielnice fiind localizate pe versanŃii situaŃi pe celălalt mal al 
Dunării, pe teritoriul Serbiei, unde sunt prezente păduri ce pot asigura condiŃii optime de 
cuibărit. Păşunile împădurite situate în cadrul amplasamentului prezintă specii arboricole 
tinere care nu pot asigura condiŃiile minime necesare cuibăritului unor astfel de specii de 
mari dimensiuni, teritoriul pe care vor fi instalate turbinele putând fi survolat în vederea 
procurării hranei. Totodată zone deschise necesare procurării hranei există in imediata 
apropiere a platoului carstic, dup Valea Polevii existând pășuni mai inchegate, fiind folosite 
în principal pentru cosit sau pentru pășunat, fără a fi afectate de lucrări agricole. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 10 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AI AII - LC 3 3   
 

• Buteo buteo (Fam. Accipitridae) - șorecar comun – specie destul de comună în 
păduri, se poate observa adesea în apropiere de terenuri agricole, mlaștini etc. Este 
pasărea de pradă cea mai des văzută în multe regiuni ale Europei, folosește stâlpii sau alte 
suporturi înalte ca posturi de observașie. Cuibărește în toate regiunile șării și este parșial 
migratoare.  

În zona parcului eolian au fost observate la fiecare deplasare în teren, în condișii de 
cer senin și vizibilitatea fiind foarte bună, câte 2-3 exemplare, survolând cerul la altitudini 
mari. Pe timp de vânt puternic și cer innorat nu au fost semnalate înregistrări ale speciei. 
Construirea parcului eolian va provoca disconfort indivizilor în faza de construcșie datorită 
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prezenșei factorului uman, ulterior în faza de funcșionare a eolienelor manifestându-se un 
disconfort acustic, coliziunea cu turbinele fiind limitată de distanșa mare între eoliene. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 11 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 - AII AII LC NS    
 

• Accipiter nisus (Fam. Accipitridae) – uliul păsărar – specie larg răspândită, 
sedentară, destul de comună în pădurile dese intercalate cu terenuri deschise. Cuibărește 
în păduri, dar și aproape de așezările umane. Se hrănește cu păsărele, până la cele de 
mărimea struzului. Adesea zboară rapid la înălșimi mici, ascuns de copaci, pentru a ataca 
prin surprindere. Este responsabil și cu „furturile” de puii de păsări domestice. 
Pe teritoriul destinat parcului eolian a fost observat un exemplar survolând într-o zonă în 
care preponderente erau pajiștile, în apropierea pădurii. Impactul asupra acestei specii nu 
este unul semnificativ din punct de vedere al cuibăritului/reproducerii, zonele acestea 
nefiind afectate, în ceea ce privește coliziunea cu turbinele eoliene nu sunt semnalate 
cazuri de mortalitate în rândul lor, local fiind de mare importanșă și distanșa mare între 
locașiile fiecărei turbine în parte. 
 
Statutul speciei:        tabel nr. 12 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII AII LC NS    
 

• Milvus migrans (Fam. Accipitridae) – gaie neagră – specie critic periclitată, 
migratoare, cuibărește în zone împădurite, lângă lacuri, râuri sau zone umede, unde prinde 
pești, dar și pentru regiuni urbane, unde se hrănește cu resturi și hoituri. Cuibărește 
adesea în colonii.  

În zona de interes nu s-au observat exemplare ale speciei, nu cuibărește în 
apropiere dar poate fi semnalată în pasaj. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 13 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII  LC 3 3 SPC SPC 
 

• Falco vespertinus (Fam. Falconidae) – vânturel de seară, specie migratoare, 
oaspete de vară în România; destul de comună în SE Europei în stepe și terenuri 
deschise, cultivate, cu pâlcuri de copaci. Cuibărește fie colonial, fie solitar, în cuiburile altor 
păsări, mai ales a ciorilor de semănătură. Se întâlnește în Europa până la aproximativ 400 
m altitudine.  

 Este ameninșată de distrugerea zonelor de cuibărit, prin tăierea  ”arborilor ciorilor” 
pentru expansiunea zonelor agricole, și mai important răspândirea utilizării pesticidelor.  
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 În zona de interes au fost semnalate exemplare de vânturel de seară, fără a se 
urmări dacă cuiburile ciorilor de semănătură au fost folosite de către acestea. Se hrănesc în 
special cu insecte, ceea ce face ca zona parcului eolian să fie vizitată de această specie.  

 
Statutul speciei:        tabel nr. 14 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 I AII AII NT 3 3 SV SV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
                                                   Fig.72 : Cuiburi de Corvus frugilensis 
 

• Falco subbuteo (Fam. Falconidae) - șoimul rândunelelor – specie migratoare, 
oaspete de vară în România, care are o populașie cuibăritoare de aproximativ 4000 de 
specii. Trăiește în regiuni deschise, joase, cu pâlcuri de copaci, adesea în terenuri umede. 
Cuibărește în aproape toate tipurile de habitate. Se hrănește cu insecte și păsări prinse în 
zbor. 
 

 Pe arealul viitorului parc eolian au fost observate 3 exemplare, zburând deasupra 
amplasamentului spre zonele împădurite. Zona are condișiile otime pentru ca această 
specie să se reproducă/cuibărească/hrănească. Nu au fost semnalate cazuri de coliziuni cu 
turbinele eoliene în celălalte parcuri eoliene europene, nereprezentând o ameninșare 
asupra populașiei. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 15 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII AII LC NS IVB   
 
 

• Falco tinnunculus (Fam. Falconidae) – vânturelul roșu – specie parșial migratoare, 
este șoimul cel mai comun și mai larg răspândit pe întreg continentul. În România 
populașia cuibăritoare numără aproximativ 14000 perechi; specia se întâlnește în aproape 
toate tipurile de habitate, de la șinuturile joase cultivate la margini de pădure și munși 
stâncoși. Cuibărește frecventîn cuiburile vechi de ciori, pe stânci, adesea și lângă 
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așezările umane. Se hrănește în principal cu rozătoare, dar și cu insecte, iar pentru a se 
hrăni survolează solul zburând la înălșimi de 7-12m. 
 

 Pe teritoriul cercetat, s-a observat specia de 4 ori (nu se poate spune dacă același 
exemplar sau altele diferite). Teritoriul de interes și zonele învecinate au condișii optime 
pentru ecologia acestei specii, impactul eolienelor asupra acesteia nefiind unul semnificativ, 
nefiind menșionat riscul coliziunii cu turbinele ca factor de disturbanșă al efectivelor 
populașionale. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 16 
 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII AII LC 3 IVB   
 

• Perdix perdix (Fam. Phasianidae) – potârniche – specie sedentară, cea mai comună 
și mai răspândită dintre potârnichiile din Europa. Întâlnită în regiuni deschise, în special 
terenuri agricole cu tufișuri joase. Populașia cuibăritoare a României este estimată la 
aproximativ 120000-180000 de perechi, număr variabil uneori de la an la an datorită 
condișiilor climei sau condișiilor habitatelor. Este o păsăre socială, formează cârduri 
compacte.  
 

 În zona de interes nu s-au văzut exemplare, dar s-au văzut „urme” ale existenșei 
acestora – excremente. Zona este foarte prielnică dezvoltării acestei specii, impactul 
produs asupra speciei nefiind unul semnificativ, dar resimșându-se la nivelul indivizilor 
existenși aici: fragmentarea habitatelor prin construcșia de drumuri, construcșia bazelor 
fiecărei turbine, disconfortul provocat de prezenșa oamenilor în faza de construcșie dar și 
pentru întreșinerea turbinelor reprzezintă principalele ameninșări pentru stabilitatea 
populașiei în zonă. Totuși existenșa în imediata apropiere a unor habitate similare cu cele 
care vor suferi deteriorări face ca popualșia să nu sufere un declin numeric, ci doar o 
eventuală „repozișionare”. De asemenea, prin faptul că rutele de comunicașie între turbine 
nu vor fi asfaltate, se diminuează considerabil impactul, iar adaptarea la noile condișii se 
poate face într-un timp relativ scurt, parte din indivizi repopulând zonele neafectate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
                                    Fig.  73 Excremente de cârd de Perdix perdix 
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Statutul speciei:        tabel nr. 17 
 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AII.1 AIII  LC 3 5C   
 

• Coturnix coturnix (Fam. Phasianidae) – prepelișă – specie comună, dar a cărei 
populașie este în declin; în România populașia cuibăritoare numără un efectiv de 160,000-
220,000 perechi. Specie migratoare, se întâlnește pe câmpiile deschise cu lanuri de 
cereale păioase și pe pășuni, stă bine ascunsă în vegetașie, fiind foarte sperioasă. Este 
mai mult o specie terestră, zburând numai în perioada de migrașie sau când obligate. 
Zboară la înălșimi joase și cu viteză mică, cu spatele rotunjit și gât scurt.  

În zona parcului eolian nu au fost observate exemplare, dar folosinșa terenurilor 
agricole mai ales pentru culturile de cereale și de asemenea existenșa pășunilor, 
presărate cu pâlcuri de arbori și tufărișuri indică posibilitatea aparișiei speciei în zonă, 
probabil nu în număr foarte mare datorită prezenșei și a animalelor domestice – ovine, 
caprine, bovine - și a câinilor, care exercită o presiune constantă asupra speciilor 
cuibăritoare pe sol. 

 
În ceea ce privește impactul parcului eolian asupra indivizilor speciei, se consideră 

că în timpul construcșiei bazelor fiecărei turbine, a căilor de comunicașie și a întreșinerii 
acestora prin o oarecare deteriorare a habitatelor propice acestei specii. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 18 
 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AII.1 AIII AII LC 3 5C   
 

• Columba palumbus (Fam. Columbidae) – porumbelul gulerat – specia cea mai 
numeroasă și mai larg răspândită dintre speciile europene de porumbei, în România este 
oaspete de vară, rar poate fi întâlnită iarna, iar popualșia cuibăritoare are un efectiv de 
aproximativ 160,000 de perechi. Cuibărește în zone împădurite, învecinate cu zone 
cultivate, de asemnea poate fi întâlnit în parcuri și grădini.  
 

 Pe teritoriul parcului eolian, au fost observate 2 exemplare, se consideră că 
prezenșa turbinelor eoliene nu au niciun impact asupra indivizilor acestei specii, acesta 
fiind obișnuită cu factorul uman și nu se au la cunoștinșă date conform cărora turbinele ar 
aduce prejudicii sau decese în rândul indivizilor de porumbel gulerat. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 19 
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Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AIII.1   LC NS 5C   
 

• Streptopelia turtur (Fam. Columbidae) – turturică – specie comună în centrul și 
sudul Europei, România are un efectiv de aproximativ 250,000 de perechi cuibăritoare. 
Cuibărește în zone joase, pe terenuri agricole, presărate cu tufișuri sau pâlcuri de arbori, 
pe lângă păduri mai pușin dense. Fricoasă și prudentă, este greu de observat de aproape, 
ascunzându-se bine în vegetașie sau în coronametul arborilor, însă poate fi reperată de la 
distanșă odihnindu-se e firele de curent sau hrănindu-se pe pajiști. 
 

Nu au fost semnalate observașii, dar prezenșa speciei este certă, atât din spusele 
localnicilor, cât și datorită factorilor ecologici care favorizează dezvoltarea speciei. Asupra 
speciei se va manifesta un disconfort în timpul construcșiei bazelor turbinelor, a căilor de 
comunicașie și ulterior în momentul întreșinerii turbinelor, cu alte cuvinte principalul factor 
de stres îl reprezintă omul. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 20 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AII.2 AIII AII LC 3 5C   
 

• Streptopelia decaocto (Fam. Columbidae) – guguștiuc – specie originară din 
Orientul Apropiat, al cărei areal s-a extins aproape în toată Europa. Trăiește în sate și 
orașe, unde cuibărește în parcuri, grădini, clădiri. 
 

Nu se consideră niciun impact asupta acestei specii. 
 

Statutul speciei:        tabel nr. 21 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AII.2 AIII  LC NS 5C   
 

• Cuculus canorus (Fam. Cuculidae) – cuc – specie destul de comună în toate tipurile 
de habitate, specia este oaspete de vară la noi, numărând un efectiv de aprpximativ 
800,000de perechi cuibăritoare. Cuibărește în păduri, de la câmpie până în zona montană, 
evitând locurile populate de om, fiind destul de sperios.  
 

Pe teritoriul parcului eolian a fost oservată specia în zbor și de asemenea i s-a auzit 
cântecul din pădurea din imediata apropiere. Nu se preconizează un impact negatic 
semnificativ asupra speciei, provocându-i-se disconfort doar ăn faza inișială de 
construcșie. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 22 
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Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AIII  LC NS    
 

• Athene noctua (Fam. Strigidae) – cucuvea – specie sedentară, destul de comună în 
centrul și sudul Europei, pe teritoriul României cuibărind aproximativ 60,000 de perechi. 
Trăieșteîn zone deschise, cu habitate mozaicate, pajiști cu pâlcuri de arbori, margini de 
păduri, păduri cu luminișuri etc., construindu-și cuibul în scorburi, găuri în stânci, chiar și 
peșteri, se hrănește cu micromamifere și păsări de talie mică, insecte, larve. Este activă 
atât ziua cât și noaptea. 
 

Pe teritoriul parcului nu s-au observat exemplare de cucuvea, dar în amurg a fost 
auzit cântul acestei păsări. Rata mortalitășii în rândul acestei specii în urma coliziunii cu 
turbinele este foarte mică, prin comparașie, rata mortalitășii indivizilor de cucuvea este mai 
mare din cauza superstișiilor oamenilor sau a coliziunii cu mașinile aflate în mișcare. 
 
Statutul speciei:        tabel nr.23 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII  LC 3    
 

• Asio otus (Fam. Strigidae) – ciuf de pădure – specia cea mai comună și mai larg 
răspândită dintre bufnișe. Se întâlnește în șinuturi împădurite, în parcuri din orașe și 
grădini mari. Pe teritoriul României specia are un efectiv populașional de aproximativ 
120,000 de perechi, numărul indivizilor oscilând de la an la an, în funcșie de comunitășile 
de rozătoare. Populașiile existente în orașe indică o potenșială toleranșă a oamenilor și 
a presiunii exercitate de aceștia. Ciuful de pădure nu-și construiește propriul cuib, 
folosindu-le pe cele de corvide sau picide. Specia nu este una din cele mai sperioase, studii 
efectuate asupra indivizilor în perioada de cuibărit arătând ca femelele rămân pe ouă până 
la o apropiere a omului la 3m de cuib. De asemenea s-a observat un comportament agresiv 
în cazul existenșei unui pericol în apropierea cuibului. Este o specie nocturnă. 

Astfel, impactul produs de prezenșa factorului uman nu este unul foarte mare, 
specia fiind observată pe perimetrul parcului eolian în zbor. Cuibăritul este pușin probabil 
în imediata vecinătate a parcului. Nu există date cu referire la rata mortalitășii în urma 
coliziunii cu turbinele eoliene. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 24 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII  LC NS    
 

• Tyto alba (Fam. Strigidae) – strigă – specie comună, trăiește în zone cultivate, 
cuibărind în păduri nu foarte dense, grădini, rar și în sate aflate în apropierea pășunilor. 
Specie nocturnă și crepusculară, se hrănește cu șoareci de câmp, broaște și insecte.  
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În perimetrul parcului eolian nu au fost observate specimene, dar la limita pădurii, în 
apropierea uneia dintre turbine a fost observat un specimen, pe timp de zi. Nu este o 
specie sperioasă, dar asupra indivizilor se poare resimși un disconfort în perioada inișială 
de construcșie. Nu există semnalate cazuri de decese în urma coliziunii cu palele turbinelor 
eoliene. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fig. 74 Tyto alba 
 
Statutul speciei:        tabel nr. 25 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII  LC NS 4B SV SV 
 

• Upupa epops (Fam. Upupidae) – pupăză – specie migratoare, populează teritoriul 
României cu 12000 pâna la 24,000 de perechi cuibăritoare în sezonul cald. Destul de 
comună în regiunile deschise cu pâlcuri de copcai și terenuri cultivate. Cuibărește în 
scorburi de copaci, în ziduri, găuri în sol. Specie sperioasă, menșine o oarecare distanșă 
fașă de om. Are nevoie de zone înierbate, unde se hrănește cu râme, larve și insecte 
adulte. 

Pe teritoriul parcului eolian a fost observat un exemplar, dar cântecul pupezei a fost 
auzit în repetate rânduri. Asupra indivizilor speciei se va resimși un disconfort provocat de 
prezenșa factorului uman în zonă, neexistând date cu privire la prejudicii aduse de 
turbinele eoliene. 

 
Statutul speciei:        tabel nr. 26 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII  LC 3 4B SV SV 
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                                         Fig .  75 : Upupa epops 

 
 
 
 
• Picus viridis (Fam. Picidae) – ghionoaie verde – specie comună în pădurile cu frunze 

căzătoare, dar și în regiunile deschise cu copaci izolași sau pâlcuri de arbori. Specie 
sedentară, populașia de pe teritoriul șării a fost inventariată cu un număr de aproximativ 
120,000 de perechi cuibăritoare. Adesea se poate observa pe sol în căutarede furnici, 
hymenopterele reprezentând principala sursă de hrană.  

Nu a fost identificată pe teritoriul parcului eolian, dar a fost semnalată în pădurile din 
jur. Specia nu va fi afectată, nefiindu-i periclitat nici arealul de cuibărit și nici de hrană. Nu 
există date cu privire la mortalitatea speciei cauzată de turbinele eoliene. 

 
 
Statutul speciei:        tabel nr. 27 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII  LC 2 4B   
 

•  
 

• Picus canus (Fam. Picidae) – ghionoaie sură – specie sedentară, mai pușin comună 
decât surata ei, tinde să trăiască altitudini mai mari decât ghionoaia verde. Pe teritoriul 
României, specia are un efectiv de aproximativ 60,000 de perechi cuibăritoare.  

Cuibăritul învecinătatea parcului eolian este mai pușin probabilă decât cea a 
ghionoaiei verzi, datorită preferinșelor ecologice pentru altitudini mai mari. Cu toate 
acestea, specia a fost observată în ecosistemele forestiere din jur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
                                               Fig. 76  Picus canus 
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Statutul speciei:        tabel nr. 28 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

 AI AII  LC 3 3   
 

• Dendrocopos major (Fam. Picidae) – ciocănitoarea mare – specie sedentară, 
comună în aproape orice tip de habitat, mai ales în pădurile cu frunze căzătoare. Cu o 
populașie de aproximativ 460,000 de perechi cuibăritaore, în comparașie cu suprafașa 
șării, România se află printre șările europene cu efectivul cel mai numeros și stabil. Se 
hrănește cu insecte, iar pe timpul iernii are o dietă în pricipal vegetariană. 
 
 Pe teritoriul parcului eolian sunt semnalate prin observașii vizuale și acustice mai 
multe exemplare. Nu se preconizează impact asupra speciei în niciuna din fazele 
proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fig.  77 :Dendrocopos major 
 
 
Statutul speciei:        tabel nr. 29 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AII  LC NS 3   
 

• Galerida cristata (Fam. Alaudidae) – ciocârlan – specie sedentară, destul de 
cunoscută din zonele aride, culturi agricole, pajiști, de-a lungul drumului și în spașiile 
deschise din regiunile locuite.  

Specie prezentă pe tot teritoriul cercetat, tolerantă la prezenșa omului. Nu se 
preconizează impact asupra acestei specii. 
Statutul speciei:        tabel nr. 30 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AIII  LC NS    



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

104                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

• Alauda arvensis (Fam. Alaudidae) – ciocărlie de câmp – parșial migratoare, ciocârlia 
de câmpeste o clocitoare comună în regiunile deschise, cultivate și naturale. Terestră, se 
poate observa în timpul iernii formând stoluri numeroase ca și număr de indivizi. 

Nu se preconizează un impact semnificativ asupra speciei. 
 

Statutul speciei:        tabel nr. 31 
Coventie 
Anexe        
 
statut        

Directiva 
Păsări 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

IUCN SPEC OUG 
57/2007 

Cartea 
Rosie a 
Vertebr. 

Statut 
Parc 

  AIII  LC NS 5C   
  

Alte specii care au fost semnalate pe amplasamentul parcului eolian sunt: Sturnus 
vulgaris, Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus monedula, Corvus frugilegus, Corvus 
cornix, Corvus corax, Sylvia communis, S. atricapilla, Carduelis carduelis, Passer 
domesticus, P. montanus, Turdus merula, Fringilla coelebs, Parus major, P. caerulescens 
etc. 

 Parcurile eoliene nu au însă numai efecte negative asupra populașiilor de păsări. 
Au fost făcute studii prin care s-a arătat că unele specii de păsări au beneficii de ordin 
numeric sau chiar arealul căștigă în bidiversitatea specifică. 

Astfel, asupra următoarelor specii s-au făcut corelașii între efectele negative și 
pozitive ale turbinelor eoliene asupra populașiilor cuibăritoare/studii de evaluare a 
impactului (tabel 32): 

 
Numele speciei Nr. studiilor in care s-a constat 

impact 
pozitiv 

Nr. studiilor in care s-a 
constat impact negativ 

ÎN TIMPUL SEZONULUI DE CUIBĂRIT 
Turdus merula 6 4 
Corvus corone 6 2 
Parus 
caerulescens 

4 3 

Fringilla coelebs 2 4 
Sylvia communis 8 5 
Alauda arvensis 18 16 
Buteo buteo 3 3 
Perdix perdix 5 5 
Saxicola torquata 8 1 
Coturnix coturnix 1 6 

EXTRASEZON DE CUIBĂRIT 
Corvus cornix 13 8 
Alauda arvensis 5 2 
Buteo buteo 13 12 
Sturnus vulgaris 17 6 
Falco tinnunculus 15 7 

 
În ceea ce privește rutele de migrașie ale păsărilor, studiile arată că păsările 

de apă au stabilit culoarul de migrașie pe cursul Dunării, pe direcșia est-vest-est. 
Pentru păsările răpitoare, în partea de vest a șării mai trebuie efectuate cercetări, 
însă se pare că este importantă ruta Oravișa-Moravișa-Vârseș-Clisura Dunării, de 
aici pătrunzând în interiorul parcului natural pe văile importante. 
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La noi in tara, o serie de specii sunt prezente de primavara pana toamna, 

asa numitii “oaspeti de vara” , o data cu toamna, aceste specii incep migratia, 
deplasandu-se inspre sud, spre zona ecuatoriala, unde oferta trofica este relativ 
constanta tot timpul anului, sau in emisfera sudica. Alte specii sunt prezente la noi 
numai pe parcursul iernii. De regula, aceste specii cuibaresc in nord si venirea 
iernii le determina sa se deplaseze inspre sud in cautarea hranei, oprindu-se si la 
latitudinea la care se afla tara noastra. Exista de asemenea specii al caror areal 
de cuibarire se suprapune cu cartierul de iernare, aceste specii fiind prezente in 
aceleasi zone pe tot parcursul anului. Unele specii sunt migratoare in adevaratul 
sens al cuvantului, adica intreaga populatie a acestora se deplaseaza sezonier in 
alta zona sau regiune geografica (sau in alta emisfera), altele fiind partial 
migratoare (unele exemplare raman in arealul de cuibarire, altele se deplaseaza 
in diverse zone geografice). 
 
 Determinata genetic, nevoia de a migra este un exemplu de fenomen care 
s-a modelat in stransa legatura cu factorii de mediu si cu modificarile istorice ale 
climei. De regula, durata migratiei este mai scurta primavara decat toamna pentru 
majoritatea speciilor de pasari, determinata mai ales de instinctul de reproducere. 
Unele specii migreaza izolat, insa altele (cele mai cunoscute noua, cum ar fi 
gastele, ratele, berzele, randunelele) se aduna in grupuri mari in perioada 
premergatoare plecarii si migreaza in formatii specifice.  
 
 Aceste formatii (stoluri) sunt concepute pentru a reduce rezistenta aerului 
in timpul zborului si pentru a reduce efectele pradatorilor in timpul migratiei, 
oferind o oarecare siguranta indivizilor din stoluri, insa chiar si asa exista relativ 
multi factori care afecteaza pasarile (clima nefavorabila, vanatoarea, lipsa hranei, 
obstacole fizice). Viteza zborului si durata migratiei difera din nou in functie de 
specie. Pasarile din grupul Anseriformelor (gaste, rate) se deplaseaza cu viteza 
mare, zburand si ziua si noaptea, cu pauze putine si de regula la altitudini mari. 
De asemenea, traiectoria urmata in decursul migratiei este relativ liniara, pasarile 
din acest grup fiind capabile sa strabata “obstacolele” naturale (cum ar fi marile, 
lanturile muntoase), efectuand un zbor activ. Rapitoarele de zi, de talie mijlocie si 
mare, se folosesc de curentii ascendenti ce se creaza in preajma terenului reliefat 
pentru a se ridica la altitudini mari si a plana in directia dorita, economisind astfel 
energie. Aceasta strategie este folosita si de alte pasari de talie mare (berze, 
pelicani). Rapitoarele de zi evita intinderile mari de apa, pe traseul migratiei 
alegand locurile unde traversarea marilor este mai facila (stramtorile), creandu-se 
astfel un efect de “palnie”. Astfel, in zonele de stramtoare, in perioadele de 
migratie, se poate observa zilnic un numar mare de pasari, aceste puncte fiind de 
altfel folosite de ornitologi in observatii. 
Distantele parcurse de pasari in timpul migratiei variaza din nou foarte mult in 
functie de specie. Unele migreaza pe distante scurte, de cateva sute de kilometri, 
altele, cum ar fi berzele, a caror migratie a fost studiata indelung, migreaza spre 
Africa ecuatoriala ajungand pana in sudul continentului african. Specia despre 
care se stie ca migreaza cel mai mult este chira polara (Sterna paradisaea). 
Aceasta pasare cuibareste in cercul polar de nord si odata cu venirea iernii in 
Arctica, migreaza de-a lungul coastelor Europei si Africii pana in Antarctica, unde 
ierneaza, odata cu venirea primaverii intorcandu-se in arealul de cuibarit. intregul 
sau drum depaseste 35.000 de kilometri si este parcurs in 3-4 luni, fiind cel mai 
lung traseu inregistrat pentru o specie de pasare migratoare. 
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  Pasarile reprezinta bioindicatori extrem de valorosi pentru analiza 
detaliata a ecosistemelor. Migratia acestora este un fenomen complex, neelucidat 
inca pe deplin, care insa ofera raspunsuri esentiale pentru aprecierea evolutiei 
starii ecosistemelor si a mediului in general. Prin faptul ca sunt prezente in mai 
multe tari pe parcursul vietii lor ca indivizi, pasarile migratoare reprezinta un fond 
natural comun ce intra in componenta mai multor ecosisteme, iesind astfel in 
evidenta necesitatea protectiei lor. In acest sens, de-a lungul timpului s-au 
conturat la nivel international o serie de acte legislative care prevad masurile 
necesare protectiei pasarilor migratoare, de exemplu: Conventia de la Berna, 
AEWA, Directiva Pasari. Aceste acte legislative au fost ratificate si de Romania. 
 
  Ca metode utilizate in studiul migratiei, de-a lungul timpului s-au 
perfectionat cateva procedee care au dat rezultate semnificative. Inelarea 
pasarilor, corelata cu recapturarea ulterioara a lor, marcajele la nivelul aripilor si in 
ultimii ani utilizarea radioemitatoarelor sunt cateva dintre acestea. Inelarea 
pasarilor dateaza de mai bine de 100 de ani, fiind metoda care a furnizat cele mai 
multe informatii asupra migratiei de-a lungul timpului. La ora actuala, o organizatie 
internationala (EURING) coordoneaza schemele de inelare a pasarilor la nivel 
european, incurajand studiile stiintifice asupra pasarilor si utilizarea rezultatelor in 
scopul managementului si a conservarii speciilor. Aceste metode ajuta la 
obtinerea de date legate de biologia speciilor si la realizarea unor harti complexe 
ce ofera o imagine fidela a traseelor parcurse de pasari, facilitand eforturile 
depuse in sprijinul conservarii acestora si, implicit, a biodiversitatii, asa cum se 
poate observa si in figura urmatoare ( fig. 78 ): 
 
 

 
fig.78- Principalele rute de migratie a pasarilor pe plan global 

 
  Cele mai multe păsări din Europa iernează în Africa sau în Sudul 
Europei iar unele exemplare ajung chiar şi în Orientul Apropiat. Cele mai 
cunoscute trasee de migraŃie europene sunt următoarele: 
 
• Ruta Scandinaviei de Sud 
• Ruta Baltică 
• Ruta Trans Iberică 
• Ruta Central Mediterană 
• Via Pontica (partea vestică a Mării Negre) 
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• Ruta Trans Caucaziană 
 
  Ruta de migraŃie Via Pontica, împreună cu ruta  Trans Iberică 
reprezintă una dintre cele mai semnificative rute de migraŃie din Europa.  
  Exista unele locuri unde pasarile se concentreaza, formand un 
adevarat drum de pasaj. Astfel sunt unele trecatori ale muntilor, stramtori 
(Gibraltar, Bosfor), tarmuri marine (Rabaci), insule (Helgaland, Capri, Cipru) sau 
locuri extrem de favorabile pentru popas, ca Delta Dunarii, mlastinile Rokitno, 
Delta Nilului, Delta Volgai etc. Aici drumurile, parcurse intr-un front larg, cateodata 
de cateva sute de kilometri, se concentreaza pe o fasie ingusta, desfasurand in 
fata ochilor nostri imaginea unui pasaj zilnic de sute de mii de pasari. 
  Putem spune, cu drept cuvant, ca directia pasajului a fost 
determinata de asemenea puncte de trecere favorabile sau locuri de popas, care 
permit pasarilor migratoare un popas de cateva zile, fara pericol de concurenta la 
hrana. 

 
  Ornitologii cunosc aceste locuri. In asemenea regiuni-cheie sunt 
asezate statiunile ornitologice. Aici se prind si se ineleaza pasarile şi se prind de 
multe ori pasari inelate de alte statiuni, care, dupa masurare si cantarire sunt 
eliberate, comunicandu-se statiunilor de origine datele obtinute. In felul acesta s-a 
obtinut un material bogat de comparatie, care a ajutat la clarificarea multor 
probleme. 
 
  La noi in tara, o serie de specii sunt prezente de primavara pana 
toamna, asa numitii “oaspeti de vara”, care cuibaresc la noi; odata cu toamna, 
aceste specii incep migratia, deplasandu-se inspre sud, spre zona ecuatoriala, 
unde oferta trofica este relativ constanta tot timpul anului, sau in emisfera sudica. 
Alte specii sunt prezente la noi numai pe parcursul iernii. De regula, aceste specii 
cuibaresc in nord si venirea iernii le determina sa se deplaseze inspre sud in 
cautarea hranei, oprindu-se si la latitudinea la care se afla tara noastra. 
 
   Exista de asemenea specii al caror areal de cuibarire se suprapune 
cu cartierul de iernare, aceste specii fiind prezente in aceleasi zone pe tot 
parcursul anului. Unele specii sunt migratoare in adevaratul sens al cuvantului, 
adica intreaga populatie a acestora se deplaseaza sezonier in alta zona sau 
regiune geografica (sau in alta emisfera), altele fiind partial migratoare (unele 
exemplare raman in arealul de cuibarire, altele se deplaseaza in diverse zone 
geografice). 
 
  Cercetarile efectuate in tara noastra referitoare la drumurile de 
migratie ale pasarilor in aceasta regiune au constatat prezenta unei serii de 
drumuri de pasaj care din directia nord-est, vest, nord si nord est vin in front larg 
sau drum ingust, concentrandu-se ca intr-o palnie uriasa in Delta Dunarii , de 
unde se continua spre Bosfor raspandidu-se apoi din nou spre Asia si Africa. 
Principalele drumuri de migratie ce strabat tara noastra primavara si toamna  sunt      
( Rudescu L.,1958 ):       
  
1. Toamna 
 

- Drumul est-elbic, adica ramura nordica a acestui drum, ce s-a desprins la nord 
de Satu-Mare si la sud de Munkacs, a inconjurat Carpatii prin valea Tisei, peste 
muntii Maramuresului si s-a indreptat inspre sud-est, pe langa Carpatii Orientali, 
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deasupra vaii Siretului si Prutului, pana in Delta. Acest drum este frecventat de 
berze, gaste, garlite, rate, pasari rapitoare, prepelite si turturele si de cocori; 

- Drumul pontic, vechiul drum al  lui Menzbier (1895), constatat si de Almasy 
(1898), apoi de Floricke (1918), in Delta, vine din nord, nord-est, aducand pasarile 
din Europa central-nordica si Rusia vestica. Acest drum este frecventat de gaste, 
garlite, rate, cocori, berze, grauri, porumbei, prepelite, dropii; 

- Drumul sarmatic vine din Rusia de sud-vest, pana peste Bosfor, in Asia-Mica. 
Acest drum se poate identifica cu vechiul drum Bosfor-Suez al lui Lucanus. El 
este frecventat de laride, limicole, gaste, rate, cocori, pelicani, dropii si spurcaci; 

- Drumul carpatic, venind din regiunea Carpatilor peste valea Ialomitei, muntii 
Dobrogei, pana la Lunca-Ceamurlia , Jurilovca, este frecventat mai ales de pasari 
cantatoare si pasari rapitoare, apoi de porumbei, potarnichi etc.; 

- Drumul pe tarmul Marii Negre, o ramificatie a drumului sarmatic, frecventat mai 
ales de laride, limicole (becatine,limoze) si pelicani; 

- Drumul sitarilor, venind din N-E spre S-V, in front larg, se raspandeste de la 
Luncavita pana spre padurea Letea  din Delta Dunarii. 
              
  Primele trei din drumurile mentionate sunt principale, pe cand 
ultimele trei sunt drumuri secundare, de importanta locala. 
  Daca se compara aceste drumuri cu cele cunoscute din tarile 
vecine, se observa ca drumul pontic trece prin Rusia, fiind descoperit in secolul al 
XIX-lea de Menzbier, iar drumul sarmatic poate fi considerat ca ramura vestica a 
drumului Uralo-Caspic al lui Palmen, recunoscut si de Menzbier. 
   
 Ca si la descrierea generala a fenomenelor de migratie, facuta in capitolele 
premergatoare, aceasta descriere a drumurilor de pasaj nu trebuie considerata 
rigida si formala.  
Exista aici, ca in general in problema migratiei pasarilor, o serie de exceptii, 
provocate mai ales de doua fenomene principale: 
- Regimul hidrografic al Dunarii. 
- Situatia climatica a anului respectiv. 
    Daca, de exemplu, Dunarea a inceput sa creasca inca din timpul iernii si 
ofera pasarilor de apa posibilitati de trai si de repaus in lunca, atunci pasajul se 
imparte cam in regiunea lacurilor din sudul Constantei si o mare parte a pasarilor 
de apa invadeaza regiunea inundabila a Dunarii, de la Calafat pana in Insula 
Brailei. Acelasil ucru se poate intampla si toamna, daca apele sunt mari.  
  

d) Clasa Mammalia 
Pentru mamiferele din zonă au fost utilizate date atât din literatură cât și din 

observașii directe, în teren. 
Astfel, pe teritoriul cercetat s-au observat și fotografiat urme ale mamiferelor mari – 

Canis lupus, Vulpes vulpes, Ursus arctos, Capreolus capreolus. Impactul cel mai mare 
va fi resimșit în perioada inișială de construcșie a bazelor turbinelor, dar și a căilor de 
comunicașie, dar și în perioada de întreșinere a turbinelor, putându-se ajunge la 
evitarea acestor habitate. Nu există dovezi care să arate că prezenșa turbinelor eoliene 
influenșează negativ dezvoltarea acestor specii, habitatele asupra cărora se 
acșionează nu sunt prielnice pentru ca aceste animale să-și construiască adăposturi.  

Efectele zgomotului asupra acetsor animale nu a fost studiat în detaliu; totuși s-au 
realizat studii focusate mai ales pe zgomotul produs de activitășile seismice și de 
zborul avioanelor/elicopterelor. Astfel s-a observat că un procent de 78-80% din 
exemplarele observate evită zonele expuse la un zgomot cu nivele între 60 și 106dB. S-
a evidenșiat faptul că ursul evită zonele sau își modifică comportamentul (de exemplu, 
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își intensifică activitatea nocturnă) ca răspuns la prezenșa drumurilor sau a altor 
activităși industriale (Harding and Nagy 1980, Archibald et al. 1987, McLellan and 
Shackleton 1988, Mace et al. 1996, Mueller 2001, Gibeau et al. 2002, Wielgus et al. 
2002).  

Cercetări realizate asupra mamiferelor domestice și sălbatice au dus la concluzia că 
acestea sunt negativ influenșate de un zgomot mai mare de 90dB, influentându-le 
puternic comportamentul, dar și funcșiile fiziologice (activitatea glandelor, scăderea 
fertilitășii, pierderea auzului etc.), dar la zgomote cu o intensitate mai mică de 90dB, 
influenșa negativă se resimte mai pușin, unele animale chiar adaptându-se noilor 
condișii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

Fig.79-Urmă de Canis lupus                           fig.80- Urmă de Ursus arctos 
 
Monitorizarea chiropterelor  a avut drept scop inventarierea si identificarea 

spatiilor in care acesti vanatori silentiosi actioneaza . 

Inregistrarile au avut loc în data de 26.-28.05, 04.-05.06, 10.-12.06, 03.-05.07 si 08.-
09.07, 01.09, 05.09, respectiv 15.11.2009. In data de 31.07.-01.08.2009 au fost efectuate 
detectari fara sa fie inregistrate sunetele (vezi Anexa I). Rutele desemnate pentru transect 
au fost parcurse in mare parte pe jos. Doar in unele cazuri a fost utilizat un autovehicul. 
Pentru inregistrarea sunetelor au fost utilizate: un detector (Tranquility Transect), un 
discman (SONY MD Walkman MZ-NH 600), un termometru si un GPS/PDA (ASUS A636) 
(vezi Fig.81). Pentru determinarea speciilor a fost folosit si un detector de tip heterodyn 
(Pettersson 200 D).  
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Fig. 81: Aparatura folosita la inventarierea liliecilor. 
 

Toate adaposturile subterane (pesteri) cunoscute si accesibile fara echipament de 
speologie, din raza localitatii Sfanta Elena respectiv apropierea viitorului parc de eoliene 
(aproximativ 10-15km) au fost parcurse si inventariate. Verificarea adaposturilor subterane 
din apropierea ariei studiate, a avut loc in data de 26.-27.05, 04.-05.06, 11.06, 04.-05.07, 
31.07, 06.-07.09, 06.10, respectiv 16.11.2009 (vezi Fig.82 si 83, Tab.33   ).  
 
Tab.33:   Adaposturile subterane cunoscute din apropierea localitatii Sfanta Elena. 
Numele 
adapostului  

Anul 
2009 

26.-
28.05. 

04.-
05.06. 

11.06. 04.07. 01.08. 30.08 06.09 07.09 06.10 16.11 

Gaura cu Musca x x - - x x  x x X 
Gaura Haiduceasca x - - - -  x   - 
Pestera de la Padina 
Matei 

x - - - - - - - - - 

Pestera Alibeg - - x - - - - - - - 
Pestera din Valea 
Ceuca 

x x - - - - - - - X 

Pestera Iasanoca - - - - - - - - - - 
Pestera cu apa din 
Valea Polevii 

- - - - - - - - - - 

Pestera de la Izvorul 
Manzului 

- - - - - - - - - - 

Pestera U.Lomu - - - - - - - - - - 
Pestera Potoc - - x - - - - - - - 
Pestera Topolet - - - x - - - - - X 
Avenul de la 
Vranovat 

- - - - - - - - - - 

Avenul de la Izvorul 
Siclii 

- - - - - - - - - - 

 

O capturare cu plasa chiropterologica a indivizilor nu a putut fi efectuata, deoarece 
din luna mai pana in august e perioada de maternitate in care nu e indicat sa se captureze 
lilieci din cauza stresului asupra femelelor care isi alapteaza puii. Capturarile cu plasa 
chiropterologica sunt necesare pentru a dovedi prezenta unor specii care nu pot fi 
identificate cu detectorul (ex. Myotis bechsteinii, Myotis capaccinii). Capturarile au avut loc 
la intrarea Pesterii Gaura cu Musca (06.10.2009) si la intrarea Pesterii cu Apa din Valea 
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Ceuca (07.10.2009). Speciile folosesc aceste adaposturi vara tarziu si toamna pentru 
imperechiere. In timpul inventarierii nu a fost colectat nici un individ.  

Metoda utilizata - Pentru inregistrari s-a parcurs, dupa posibilitate, toata suprafata 
desemnata pentru construirea parcului eolian . Transectele fiind parcurse pe jos nu a putut 
fi evitata inregistrarea repetata a unor indivizi de mai multe ori. Toate locatiile unde se 
doreste montarea unor eoliene au fost parcurse de cel putin de trei ori. Prima oara pentru a 
vedea habitatele unde vor fi amplasate eolienele si habitatele, respectiv adaposturile (ex. 
scorburi in copaci) din imediata apropiere (de ex. paduri sau alte ecotopuri ex. arbusti sau 
copaci solitari, care pot fi folosite drept orientare de catre lilieci in timpul migratiei sau in 
timpul vanatorii), iar a doua si a treia oara dupa apus, cand au fost inventariate chiropterele 
si au fost identificate rutele lor de zbor si de vanatoare. De la sfarsitul lui Iulie au fost 
parcurse din nou toate suprafetele propuse pentru montarea eolienelor, cu scopul de a 
identifica eventualele rute de migratie a speciilor. Inregistrarile au avut o durata de 50 min 
(26.05.), 44 min respectiv 46 min (27.05.), 40 min (10.06), 1 ora 27 min (11.06), 37 min 
(03.07), 10 min (04.07), 1 ora 12 min (08.07), 20 min. 17 sec. (04.08.), 54 min respectiv 20 
min (31.07), 1 ora 30 min dea lungul Dunarii (31.08.), 05.09 mai multe transecte pana a 
doua zi dimineata si in 15.11.2009 , la fel mai multe transecte . Inregistrarile au fost 
efectuate, dupa aproximativ 45 min. dupa ce a apus soarele pe vreme buna/uscata (fara 
ploaie). 

 

 

  
Fig. 82:  Pestera Gaura cu Musca (Hoffmann, 2009).  Fig.83:  Pestera Haiducilor (Hoffmann, 2009). 

Determinare - Cu ajutorul programului SonicStage 4.3 au fost transferate datele 
inregistrate de pe discman pe un pc (personal computer) si transformate in format wav. 
Pentru determinarea speciilor, care se aflau in zona studiata in timpul inregistrarilor, a fost 
folosit programul BatSound si Bat Species Identification Key (europekey). La determinarea 
speciilor din adaposturile subterane (pesteri) respectiv la capturarile cu plasa 
chiropterologica, au fost utilizate determinatorul lui DECU et al. (2003) si DIETZ et al. (2007). 

Rezultate - Pe baza rezultatelor in zona studiata si a informatiilor preluate din baza 
de date a Asociatiei pentru Protectia Liliecilor din Romania (APLR), au putut fi identificate 
pana in prezent 22 specii de chiroptere. Pe baza sunetelor inregistrate au putut fi 
identificate 14 specii de chiroptere (362 indivizi) (cateva exemple de sonograne respectiv 
spectrograme vor fi mentionate mai jos), iar in adaposturile subterane (pesteri) opt specii . 



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

112                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

Speciile detectate fiind: Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus 
schreibersii, Myotis sp., Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus 
kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Vespertilio 
murinus si Rhinolophus ferrumequinum. In unele cazuri nu s-a reusit identificarea unei 
singure specii, ci doua sau mai multe. Aceste specii folosesc acelasi interval de frecvente, 
ceea ce presupune ca ele nu pot fi determinate cu exactitatea dorita sau necesara. Mai 
ales la speciile de Myotis se poate remarca acest lucru.  

Pana in prezent au fost semnalate in literatura de specialitate 26 specii de chiroptere 
pentru zona studiata (vezi Tab.34). Speciile semnalate fiind: Barbastella barbastellus, 
Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis capaccini (vezi Fig.85), Myotis 
dasycneme, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Myotis myotis 
(vezi Fig.86), Myotis nattereri, Myotis oxygnathus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, 
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, 
Vespertilio murinus, Eptesicus serotinus, Eptesicus nilssonii, Plecotus auritus, Plecotus 
austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii si 
Rhinolophus hipposideros [DECU et al. (2003), DIETZ et al. (2007)]. Specia Rhinolophus 
mehelyi (Rinoloful lui Méhelyi) nu a fost gasita in zona studiata , insa au fost identificati 
indivizi in Pestera Gura Ponicovei (langa Dubova) de MURARIU et al. (2004). Acest lucru nu 
inseamna ca nu este prezenta sau ca nu ar putea sa apara in viitor.  Pestera amintita mai 
sus se afla la doar 47 km linie aeriana de la aria studiata si dupa cum este cunoscut, liliecii 
sunt destul de mobili. Chiar si speciile considerate sedentare pot efectua deplasari pana la 
100 km.  

 

Tab.34:  Speciile prezente in aria studiata. Nomenclatura (dupa MITCHELL-JONES et al.1999). Cartea Rosie dupa 
BOTNARIUC & TATOLE  (2005).  

 
Denumirea stiintifica a speciilor  Denumirea speciilor in 

romana  
Prescurtari Directiva 

92/43/EEC 
Cartea 
Rosie  

Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774) Lliliacul carn B.bar Anexa II,IV vulnerabila 
Eptesicus nilssonii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839) Liliacul nordic E.nil Anexa IV  critic 

periclitata 
Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774) Liliacul cu aripi late E.ser Anexa IV vulnerabila 
Hypsugo savii (BONAPARTE, 1837) Liliacul lui Savi H.sav Anexa IV vulnerabila 
Miniopterus schreibersii (KUHL, 1819) Liliacul cu aripi lungi M.sch Anexa II, IV vulnerabila 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Liliacul lui Bechstein M.bec Anexa II, IV periclitata 
Myotis capaccini (BONAPARTE, 1837) Liliacul cu picioare lungi M.cap Anexa II, IV periclitata 
Myotis dasycneme (BOIE, 1825) Liliacul cu piciore paroase M.das Anexa II, IV critic 

periclitata 
Myotis daubentonii (KUHL, 1817) Liliacul de apa M.dau Anexa IV critic 

periclitata  
Myotis emarginatus (GEOFFROY, 1806) Liliacul cu urechile scobite M.ema Anexa II, IV periclitata 
Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797) Liliacul mare cu urechi de 

soarece 
M.myo Anexa II, IV periclitata 

Myotis mystacinus (KUHL, 1817) Liliacul cu mustati M.mys Anexa IV periclitata 
Myotis nattereri (KUHL, 1817) Liliacul lui Natterer M.nat Anexa IV periclitata 
Myotis oxygnathus (MONTICELLI, 1885) Liliacul mic cu urechi de 

soarece 
M.oxy Anexa II, IV periclitata 

Nyctalus lasiopterus (SCHREBER, 1780) Nictalul cu aripi paroase N.las Anexa IV periclitata 
Nyctalus leisleri (KUHL, 1817) Liliacul mic de amurg N.lei Anexa IV periclitata 
Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774) Liliacul mare de amurg N.noc Anexa IV - 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelul lui Kuhl P.kuh Anexa IV - 
Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839) Pipistrelul lui Nathusius  P.nat Anexa IV periclitata 
Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774) Pipistrelul mic comun P.pip Anexa IV - 
Pipistrellus pygmaeus (LEACH, 1825) Pipistrelul pitic P.pyg Anexa IV - 
Plecotus auritus (LINNAEUS, 1758) Liliacul urechiat roscat P.aur Anexa IV vulnerabila 
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Plecotus austriacus (FISCHER, 1829) Liliacul urechiat gri P.aus Anexa IV periclitata 
Rhinolophus blasii  PETERS, 1866 Rinoloful lui blasius R.bla Anexa II, IV periclitata 
Rhinolophus euryale BLASIUS, 1853 Rinoloful mediteranean R.eur Anexa II, IV periclitata 
Rhinolophus ferrumequinum (SCHREBER, 1774) Rinoloful mare cu potcoava R.fer Anexa II, IV vulnerabila 
Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800) Rinoloful mic cu potcoava R.hip Anexa II, IV vulnerabila 
Vespertilio murinus (LINNAEUS, 1758) Liliacul bicolor V.mur Anexa IV periclitata 

Prescurtari:  *specii  preluate in Cartea Rosie; - specii absente in Cartea Rosie. Speciile marcate sunt listate in           
anexa II a Directivei Habitate. 
 

Pentru zona cercetata, au fost identificate/detectate doua specii noi, nesemnalate 
pana in prezent. Este vorba de specia Nyctalus lasiopterus (SCHREBER, 1780) si Hypsugo 
savii (Bonaparte, 1837). Ambele specii au fost semnalate pana in prezent, doar in sud-estul 
Romaniei [DECU et al. (2003) , Dobrogea (DIETZ et al. (2007)]. 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.84:    Colonie mixta de maternitate din Pestera 
Gaura cu Musca  (Hoffmann, 2009). 

 Fig.85:  Myotis capaccini capturat cu plasa 
chiropterologica. Este o specie vulnerabila in 
Europa! (Hoffmann 2009). 
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Fig.86:   Myotis myotis  in Pestera din Valea Ceuca 
(Hoffmann 2009). 

 Fig.87:   Rhinolophus ferrumequinum ucis de 
oameni in Pestera Gaura cu Musca (Hoffmann 
2009). 

 

O descriere a speciilor , a comportamentului si a habitatelor nu a fost prevazuta in 
aceasta lucrare, deoarece aceste informatii pot fi gasite si preluate din cartile de 
specialitate [ex. DECU et al. (2003), DIETZ et al. (2007), SKIBA (2003), SCHOBER (1998), 
VALENCIUC (2002) s.a.].  

 

In adaposturile subterane au putut fi identificate speciile Miniopterus schreibersii, 
Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Myotis oxygnathus, Myotis capaccini, Rhinolophus 
euryale, Rhinolophus blasii si Rhinolophus ferrumequinum (vezi Tab.35). 

 

 

 

 

Tab.35: Speciile intalnite in adaposturile subterane si datele preluate din baza de date a APLR. 

Denumirea 
speciilor  

Data 
inventarierii  

R.eur/bla  R.fer R.hip  M.sch  M.bec M.cap M.ema  M.myo/oxy  E.ser  

15.11.2009 - 3 (1 
mort) 

- 15 - 34 - - - 

06.10.2009 2 24 - 124 1 56 - 9 - 
31.08.2009 - 15 - 185 - 25 - 15 - 
01.08.2009 - 2 - 400 - 14 - 1 - 
04.06.2009 300 3 (1 

ucis) 
- 800 - 600 - 600 

5 (ucisi) 
- 

26.05.2009 300 5 
(14ucis) 

- 800 - 600 - 600 - 

26.03.2009 60 44 - 1 - 63 - 1 - 
18.02.2008 3 49 - 4 - 85 - - - 
10.02.2003 - - - 1 - - - - 1 
12.01.2003 5 21 - - - 195 - - - 

Pestera 
Gaura cu 
Musca   

29.06.2002 - - 2 400 - 500 - 1350 - 
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25.12.2002 - 1 - - 3 - - - - 
05.06.2001 1 1 - 25 - 120 - 1000 - 
13.05.2000 400 4 - 700 - 150 - 1200 - 
03.02.2000 14 53 - 25 - - - 31 - 
23.06.1965 - - - - - - - colonie ? - 
10.06.1962 (oase) (oase) - (oase) - - 1(cran) colonie ? - 
05.1910 1 - - - - - - - - 
09.1908 - - - - - - - 1 - 
07.1898 5 5 - 7 - 21 - - - 
1865 - - - - - 1 - - - 
26.05.2009 - 2 - - - - - 1 - 
05.06.2009 - - - - - - - - - 

Pestera cu 
apa din 
valea 
Ceuca 

16.11.2009 - 2 - - - - - - - 

04.07.2009 - - - - - - - - - Pestera 
Topolet 16.04.2009 - - - - - - - - - 

06.09.2009 - 23 - 65 - 8 - 5 - 
27.05.2009 125 - - - - - - - - 
27.03.2009 - 15  1    23  
07.2004 100 - - - - - - - - 

Pestera 
Haiducilor 

 1976 400-500  - - - - - - - - 
27.05.2009 145 - - - - - - - - 
16.02.2007 138 3 - - - - - - - 

Pestera de 
la Padina 
Matei 12.06.2006 150 - - - - - - - - 

Prescurtari: cran=craniu; inventarierile facute de autor sunt  marcate cu gri. 

Deoarece Pestera Gaura cu Musca este situata la 700 m de viitorul amplasament 
SF14 si Pestera din Valea Ceuca la 600m linie aeriana de amplasamentul SF5 al viitorului 
parc eolian, monitorizarea speciilor a fost focusata pe aceste suprafete. Trebuie remarcat 
ca Pestera Gaura cu Musca gazduieste o colonie mixta de maternitate (peste 2500 indivizi) 
in timpul verii si un numar mai mic de lilieci in timpul iernii (vezi Fig.84 si Tab.35). Pestera 
din Valea Ceuca nu gazduieste colonii de lilieci. Au fost identificati doar citiva indivizi (2 
indivizi al speciei Rhinolophus ferrumequinum care folosesc acest adapost in toata 
perioada a anului, fiind sedentari si un individ al speciei Myotis myotis in timpul verii).  

Cu ajutorul plasei chiropterologice au fost capturate 7 specii (vezi Tab.36).  

 
Tab. 36: Speciile capturate cu plasa chiropterologica.  

Denumirea speciei B.bar  E.ser  M.cap M.myo  M.sch  P.aur  R. ferr 
Denumirea adapostului 
si Data 

       

Pestera Gaura cu Musca 
06.10.2009 

2 - 10 - 5 - 1 

Pestera cu apa din valea 
Ceuca 07.10.2009  

- 1 1 1 - 1 2 

 

In total au fost capturati 24 indivizi. Luand in considerare ca perioada de capturare a 
avut loc toamna tarziu si temperatura in timpul noptii a scazut sub 8° C, a fost o miscare 
remarcabila. Un alt factor important care trebuie amintit in acest loc, e faptul ca in prima 
seara (06.10) a fost amplasata plasa deabia dupa orele 23.30, perioada cand majoritatea 
liliecilor au parasit deja adapostul. O parte au fost capturati la intoarcere in pestera. 
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  Sonograma Ppipistrellus kuhlii 
 

Spectrogram, FFT size 512, Hanning window. - Left.
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Luind in considerare cartea rosie a vertebratelor, sapte specii au fost considerate 
vulnerabile (Barbastella barbastellus, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus 
schreibersii, Plecotus auritus, Rhinolophus ferrumequinum si Rhinolophus hipposideros), 
paisprazece specii fiind periclitate (Myotis bechsteinii, Myotis capaccini, Myotis 
emarginatus, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myotis oxygnathus, 
Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus nathusii, Plecotus austriacus, 
Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale si Vespertilio murinus) si trei critic periclitate 
(Eptesicus nilssonii, Myotis dasycneme si Myotis daubentonii). 

 
 
 
 
 
 
Sonograma Rhinolophus ferrumequinum 
 

Spectrogram, FFT size 512, Hanning window. - Left.
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          Spectrograma Rhinolophus ferrumequinum   (vezi mai sus)      
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Pe baza rezultatelor obtinute din sonograme poate fi remarcata o prezenta ridicata a  
speciei N.noc (85), urmat de P.nat sau P.kuh (a fost inregistrata de 82 ori),  P.pip (32), 
Myotis sp. (30), V.mur (18), P.kuh (17), H.sav (13), P.nat sau P.kuh sau H.sav (9), N.las 
(9), E.ser sau N.lei (8), P.pyg (6), R.fer (6), N.noc sau V.mur (5), N.noc sau E.ser sau N.lei 
sau V.mur (4), E.ser (3), P.pyg sau M.sch (3), E.nil (2), M.sch (2), P.pip sau M.sch (2), 
N.noc sau N.las (1) si N.lei sau V.mur (1) (vezi Diagrama mai jos). Au fost situatii in care  
nu s-a identificatat doar o singura specie, ci doua sau mai multe. Aceste specii folosesc 
acelas interval de frecvente, ceea ce presupune ca ele nu pot fi determinate cu exactitatea 
dorita sau necesara. Diagrama de mai jos, are in primul rand rolul de a indica prezenta 
liliecilor in zona studiata, iar apoi se vor analiza preferintele fiecarei specii in parte 
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Diagrama cu speciile de chiroptere

N.noc P.nat or P.kuh

P.pip Myotis sp.

V.mur P.kuh

H.sav P.nat or P.kuh or H.sav

N.las E.ser or N.lei

P.pyg R.fer

N.noc or V.mur N.noc or E.ser or N.lei or V.mur

E.ser P.pyg or M.sch

E.nil M.sch

P.pip or M.sch N.noc or N.las

N.lei or V.mur
 

Impartirea indiviziilor/speciilor pe toata perioada a studiilor (27.05-15.11.2009). 
 

Daca analizam rezultatele din transecte, poate fi o bservat ca, cei mai multi 
indivizi activau in apropierea versantiilor vestici  respectiv sud-vestici, ce duc spre 
Dunare respectiv malul Dunarii si doar o mica parte  pe platou respectiv in padurile si 
vaile din jurul localitatii Sfanta Elena. Aceste ac tiuni constand mai mult din vanatoare 
sau cautarea unor adaposturi noi specifice fiecarei  specii, si nu migratie.  

In perioada studiului nu a putut fi observat o posi bila ruta de migrare. O 
posibila ruta de migratie il poate constitui cursul  Dunarii, deoarece toate speciile 
care migreaza (indiferent de distanta), pot gasi co nditii (habitate si adaposturi) 
optime acolo, dar nici decum in zona in care se va amplasa viitorul parc de eoliene. 
In aceste locuri au fost intalnite diferite specii in timpul vanatorii . O imagine clara 
despre raspindirea speciilor in zona si impartirea lor ne va oferi urmatoarea diagrama:  
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Impartirea indiviziilor
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     Impartirea indiviziilor vara (27.05-30.08.2009) 

 

In zona unde va fi amplasat parcul eolian  numarul indiviziilor detectati este destul de 
scazut (39,20%), doar numarul indiviziilor in localitatea Sfanta Elena a fost mai mic 
(23,12%). Numarul indivizilor din apropierea versantiilor insoriti (vestici respectiv sud-
vestici) si de-a lungul Dunarii a fost mult mai ridicat (84,43%), la fel si numarul indivizilor 
care vaneaza in vaile si padurile invecinate cu amplasamentele viitorului parc (49,25%). 
Urmatoarea diagrama ne va oferi o imagine despre numarul indivizilor in locurile viitoarelor 
amplasamente pe toata perioada observatiilor.  
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Impartirea indiviziilor in locurile viitoarelor amplasamente pe toata perioada a studiilor (27.05-15.11.2009). 
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. 
 

Intre speciile detectate pe platou respectiv pe locurile viitoarelor amplasamente ar fi 
de amintit: Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii sau Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, 
Vespertilio murinus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmeus, 
Nyctalus leisleri, Pipistrellus sp., Hypsugo savii, Myotis sp., Eptesicus nilssonii, Nyctalus 
lasiopterus (vezi Tab.37). Enumerarea speciilor se orienteaza dupa frecventa inregistrarilor. 
Liliacul mare de amurg (N.noc) fiind specia cea mai frecventa in zona respectiv suprafetele 
afectate, urmata de speciile P.nat si P.kuh respectiv E.ser si V.mur . 

 
 
4.5.2.1. Impactul prognozat  
 

Pe teritoriul Parcului  Natural Portile de Fier au fost declarate 2 arii de protecșie 
avifaunistică (ROSPA0026 - Cursul Dunării-Baziaş-PorŃile de Fier-se afla in vecinatatea 
amplasamentului studiat prin proiect, respectiv ROSPA0080 Munșii Almăjului-Locvei) și un 
sit de importanșă comunitară (ROSCI206 -  Porșile de Fier). 

 
 În urma implementării programului de monitorizare a speciilor de păsări s-a 

realizat un tablou avifaunistic complet al zonei de studiu.  
 În ceea ce priveşte speciile de păsări care tranzitează zona studiată către 

diferite locuri de hrănire sau cuibărit, impactul produs de turbinele eoliene este cu atât mai 
mic cu cât acestea tind să tranziteze zona în zbor la altitudini mai mari decât înălŃimea 
turbinelor, cauză datorită căreia impactul este aproape inexsistent. 

 La momentul actual, la nivel european, cercetătorii şi constructorii centralelor 
eoliene au ajuns la un consens , şi anume acela că impactul dintre turbinele eoliene si 
pasari este mai mic decat se afirmase la inceput si in orice caz mai redus decat impactul 
altor activitati umane ca vanatoarea, transportul rutier si aerian, sau structurile statice ca 
stalpii si liniile electrice ori cladirile inalte, de care pasarile se ciocnesc deoarece le vad mai 
greu. 

 Aceasta concluzie a permis dezvoltarea exploziva a energetici vantului in 
toate tarile UE, care asa cum aratam avea peste 40.000 MW instalati la finele anului trecut. 

 Studii din Olanda (intocmite de Biroul teritorial pentru energia vantului in 
cooperare cu Fundatia olandeza pentru protectia pasarilor) estimeaza ca anual sunt 
omorate 1500 pasari prin vanatoare, 1000 de liniile electrice, 2000 de traficul rutier si numai 
20 pasari/1000 MW de turbinele eoliene. Rezulta ca numarul pasarilor omorate de masini 
este de 300 ori mai mare decat numarul pasarilor omorate de turbinele de vant, iar cel al 
vanatorii de 70 ori mai mare. 

 Aceste estimari sunt confirmate de un studiu al Ministerului Mediului din 
Danemarca, ce conclude ca stalpii si liniile de inalta tensiune sunt un pericol mult mai mare 
pentru pasari decat turbinele eoliene, care in rotatie fiind constituie un avertisment vizual si 
sonor semnificativ pentru pasari, acestea evitand zona. Studiile  radar din Tjaeborg vestul 
Danemarcei unde functiona o turbina de 2 MW, arata ca pasarile au avut tendinta sa-si 
schimbe ruta de zbor cu 100-200m fata de turbine si trec pe langa sau pe deasupra lor la o 
distanta sigura. Acest comportament a fost observat atat ziua cat si noaptea. 

 Studiile si monitorizarile efectuate in Marea Britanie arata ca nu s-a identificat 
nici un efect semnificativ la parcuri eoliene cu turbine numeroase, cum ar fi :Bryn Titli(22 
turbine mari), Carno (56turbine) si Cemmaes (24 turbine) din Tara Galilor, Ovender Moor ( 
23 turbine) in sudul dealurilor Pennine din Yorkshire, sau Wind Standard (36 turbine) in 
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Scotia. Mai mult, s-a inregistrat un numar marit de cazuri in care pasarile cresc in imediata 
apropiere a turbinelor. 

 Dovezi ca pasarile pot sa creasca nederanjate in apropierea turbinelor 
eoliene provin dintr-un studiu facut la Nasudden-insula Gotland din Suedia. S-a gasit o 
densitate mare de pasari care crestea in apropierea unui mare parc eolian (35 de cuiburi 
din 6 specii diferite au fost gasite in aria respectiva). Un studiu de control a gasit densitati 
similare la pasari care cresteau in habitate apropiate, dar fara turbine. 

In aria parcului eolian de la Nasudden primavara, in timpul perioadei de migratie se 
gasesc un numar semnificativ de gaste. Nici acestea nu au parut  sa fie deranjate de 
turbine, singura modificare importanta fiind faptul ca gastele nu pasteau la distante mai mici 
de 25 m de turnurile turbinelor. La Port-la- Nouvelle in sudul Frantei , cinci turbine sunt 
plasate intr-o importanta rezervatie de pasari, prin care trec mii de pasari, inclusiv 
pradatoare, mai ales in timpul mpgratiilor. Studiul , intocmit de Liga Franceza pentru 
Protectia Pasarilor a constatat ca majoritaeta pasarilor mai mari zburau in mod deliberat in 
jurul turbinelor. In cinci ani de exploatare a parcului eolian nu s-a raportat la liga nici o 
pasare ranita sau omorata. Aceaste constatari extrem de pozitive nu elimina necesitatea 
unei analize specifice in fiecare amplasament, care sa tina cont de faptul ca sunt sau nu 
sunt semnalate pasari din specii protejate cu habitat stabil  in areal si daca speciile 
respective pot suferi o extinctie prin realizarea parcului eolian, sau daca pasajul pasarilor 
calatoare trece exact pe deasupra amplasamentului propus. In aceste cazuri se impun 
unele precautii suplimentare cum ar fi cresterea distantei dintre turbine, amplasarea lor in 
masura posibilului tehnic sub creasta culmilor (in cazul unor amplasamente pe culmi de 
dealuri sau asemanatoare), iar in cazuri extreme nedemararea executiei proiectului pana la 
efectuarea unui studiu concret al organismelor abilitate ale Ministerului Mediului care sa 
determine efectele posibilului impact.  

 Tinand cont de faptul ca in Romania nu exista inca parcuri eoliene mari in 
care sa se efectueze monitorizari si studii de specialitate in ceea ce priveste efectul 
turbinelor eoliene asupra pasarilor, vom prezenta o serie de date din parcuri eoliene aflate 
in S.U.A.  

 Din studiile facute de Asociatia Americana de Energie Eoliana reiese ca, in 
urma coliziunilor cu alte structuri construite de om , se estimeaza ca in fiecare an mor: 

1. 57 milioane de pasari in urma coliziunilor cu vehicule; 
2. 1.25 milioane in urma coliziunilor cu structurile inalte (turnuri, cosuri, cladiri) si 
3. mai mult de 97.5 milioane in urma coliziunii cu geamuri. 
Intr-un singur accident de navigatie in care a fost implicat un petrolier deversarile de 

pe petrolierul “Exxon Valdez” a fost ucis mai mult de 500.000 de pasari migratoare adica de 
1000 ori mai mult decat numarul toal estimat de decese in zona californiana de exploatare 
a energiei eoliene. Expertii ornitologi au sugerat ca activitatea pasarilor de prada in jurul 
turbinelor eoliene poate fi redusa prin luarea de masuri privind reducerea numarului de 
cuibare de pe turbine si turn.  

Cercertarile preliminare au demonstrat ca turnurile cu zabrele care permit cuibaritul 
contribuie la cresterea mortalitatiiin randul pasarilor si in consecinta industria utilizeaza pe 
scara larga turnul tubular la construirea noilor instalatii care reduce in mod semnificativ 
posibilitatea de cuibarire. Centralele eoliene ce se vor monta in zona vor avea de 
asemenea turnuri tubulare.  

 Raportul anual al societatii EHN 2003 cu activitate in Navarra, evidentiaza ca 
indicele de mortalitate detectat pe generator /an pentru o monitorizare realizata pe un 
numar de 738 turbine in curs e operare a fost de : 

1. vulturi: 0,12 decedati; 
2. pasari mijlocii si mari: 0,19 decedate 
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3. ansamblu de pasari si lilieci: 0,33 decedate, in conditiile in care Navarra este 
resedinta unei importante populatii de vultur roscat- 7000 de exemplare care reprezinta in 
procent de 12% din populatia acestei specii de pe planeta. 

 
 Concluzionând , putem afirma că singurul caz când impactul turbinelor poate 

avea un potenŃial negativ asupra speciilor de păsări este pe durata migraŃiei, atunci când 
efective mari de păsări migrează pe timp de noapte, existând astfel posibilitatea coliziunii 
cu palele turbinelor. În acest caz însă, se pot stabili măsurii preventive sau compensatorii 
uşor aplicabile, care să reducă la minim probabilităŃile de coliziune şi implicit impactul 
negativ. 

Prin implementarea proiectului vor fi realizate punŃi de legătură între 
habitate şi populaŃii prin amenajarea căilor de acces către instalaŃiile eoliene care 
vor funcŃiona cu rol de coridoare ecologice. Pierderea de habitat şi biodiversitate în 
urma construcŃiei parcului eolian va compensa cu redarea circuitului natural a unor 
suprafeŃe importante care din punct de vedere al investiŃiei vor funcŃiona ca zone de 
siguranŃă pentru instalaŃii, dar care din punct de vedere ecologic vor funcŃiona ca 
zone de refugiu şi culoare de dipersie a diversităŃii specifice, astfel fiind asigurat 
rezervorul genetic necesar renaturării unor teritorii care în prezent sunt supuse unui 
proces accentuat de degradare datorită activităŃilor antropice. 

 În cazul implementării proiectului se poate realiza o sistematizare 
eficientă a culturilor agricole pe terenurile cu folosinŃă arabil, sistematizare care să 
asigure un mai bun cadru de protecŃie şi conservare a speciilor autohtone. 

 
Un aspect foarte important în evaluarea faunei îl reprezintă speciile de lilieci. La fel 

ca și în cazul păsărilor, eolienele au născut mari controverse între oamenii de știinșă și 
agenșii economici.  

În ceea ce privește impactul eolienelor asupra speciilor de lilieci s-a pus în evidenșă 
faptul că mortalitatea acestora nu este provocată în cele mai multe cazuri de impactul direct 
cu palele turbinelor, rănile observate fiind interne .  

Cercetătorii americani au constatat că aproximativ 90% din cazurile de mortalitate au 
suferit de o hemoragie internă și un procent foarte mic a arătat semne ale contactului 
direct, fără să aibă injurii interne. Explicașia ar fi că mișcarea palelor creează un vârtej de 
presiune atmosferică joasă, care ar fi letal pentru lilieci, teorie nedemonstrată prin necropsii.  

La analiza lucrarilor publicate despre influenta turbinelor asupra liliecilor s-a tinut 
cont de faptul ca zona in care vor fi amplasate turbinele este deluroasa. Dupa acest criteriu 
au fost cautate exemplele pentru a putea fi comparata situatia de fata cu alte studii deja 
existente. De asemenea nu au fost date exemple din studiile facute din Statele Unite ale 
Americii, deoarece comportamentul speciilor e diferit de cel al speciilor din Europa. 
 

Tinand cont de concluziile si recomandarile specialistilor din strainatate, se va 
efectua o comparatie luind ca exemplu rezultatele lucrarii de fata. Impartirea indiviziilor si a 
speciilor detectate in locul viitoarelor amplasamente si in apropierea acestora ne indica 
urmatoarea diagrama. 
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Intre speciile detectate pe platou respectiv pe locurile viitoarelor amplasamente ar fi 
de amintit liliacul mare de amurg (N.noc) fiind specia cea mai frecventa in zona, urmata de 
speciile P.nat si P.kuh respectiv E.ser si V.mur. (vezi mai jos Diagrama cu speciile care ar 
putea fi afectate.  
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Situatia speciilor in cazul in care vor fi amplasate turbinele SF19 si SF24 pe suprafetele propuse actual. 

 

 
 

Speciile detectate pe platou in raza viitoarelor amplasamente ar fi: Eptesicus 
serotinus, Eptesicus nilssonii, Hypsugo savii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus 
kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmeus si Vespertilio 
murinus.  
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Unele studii efectuate in diferite state ale Europe i 

Urmatorul tabel ne va da cateva exemple despre studii si monitorizari efectuate 

asupra liliecilor morti  in diferite parcuri eoliene din Europa (vezi si Anexa IV). 

 

Tab.37: Studii si monitorizari efectuate in diferite state din Europa (dupa RODRIGUES et al., 2008, putin modificat). 

Studii (Autor, Anul, 
zona studiata) 

Perioada Tipul eolienei Metoda Rezultate Tipul de 
habitate 

BEHR & VON HELVERSEN 
(2005), Lahr, Germania 

August-
Octombrie 
2004 si 
26.07-
30.10.2005 

Parc compus din trei 
eoliene, inaltimea 
stalpului 90m, 
diametrul rotorului 
77m 

Monitoring 
acustic, din trei in 
trei zile pe o 
suprafata de 68m 
in jurul eolienelor 

3 lilieci morti (P.pip 
3) 

padure 

COSSON (2004) si 
COSSON & DULAC 2005, 
2006 si 2007) Franta 

23. Iulie-16. 
Decembrie 
Ian-Dec 2004 
Ian-Dec 2005 
Ian-Dec 2006 

opt eoliene 
inaltimea stalpului 
80m, inaltimea totala 
100m 

Investigarea 
fiecarei eoliene 
dupa metoda lui 
J.E. Winkelman 

77 lieci morti (2003-
2006) 
(P.nat 35, P.pip 15, 
Pipistrellus sp. 17, 
P.kuh 2, E.ser 2, 
N.noc 6) 

structuri 
deschise 
folostite pt 
agricultura 

ÁHLEN (2002, 2003), 
Suedia 

1995-2003 Diferite modele 50 m in jurul 
stalpului 

17 lilieci morti (E.nil 
8, V.mur 1, N.noc 
1, P.nat 5, P.pip 1, 
P.pyg 1) 

Structuri 
deschise 
folostite pt 
agricultura cu 
arbusti 

ZAGMAJSTER et al. 
(2007), Kroatia  

Aprilie-Iulie 
2007 si 
Noiembrie 
2007 

Primul parc cu 7 
eoliene, inaltimea 
stalpului 49m, 
diametrul rotorului 
52m iar al doilea parc 
cu 14 eoliene, 
inaltimea stalpului 
50m, diametrul 
rotorului48m  

Cautare 
nesistematica 
dupa lilieci morti 

7 lilieci morti (P.kuh 
4, H.sav 3) 

La ses si la 
munte pe o 
insula in Adria 
cu diferite 
structuri 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

125                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

 
 
4.5.2.2. Măsuri de diminuare a impactului  
 
 
La orice proiect sunt necesare studii de caz, deoarece presupune moduri diferite de 

implementare  , grad diferit de impact asupra speciilor si habitatelor. Astfel , o antena de 
televiziune s-au radio nu va avea acelas impact asupra liliecilor si pasarilor ca o eoliana. 
Liliecii nu colideaza cu constructii statice , doar cu cele mobile .  
 

Rezultatele inventarierii au dus la urmatoarele concluzii : 
- pentru evitarea eventualelor coloziuni ale speciilor de lilieci identificate cu turbinele 

eoliene se recomanda mutarea amplasamentelor centralelor , dupa urmatoarea 
schema : 

 

 

 

 

- Se recomanda planificarea si amplasarea eolienelor la o distanta de minim 200m de 
padure respectiv structuri similare (ex. arbusti), unde sunt culoarele preferate de 
vanatoare a liliecilor si a pasarilor pradatoare. 

 
- Toate etapele enumerate in perioada de constructie urmeaza sa fie implementate 

intr-un timp cat mai scurt , pentru evitarea creerii unui deranj suplimentar  
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Deoarece viitorul amplasament SF14 se afla la doar 700m de Pestera Gaura cu 
musca se recomanda ca pentru protectia liliecilor sa se asigure sprijinul pentru 
inchiderea pesterii cu gratii. Aceasta masura este necesara deoarece foarte multi 
“curiosi” intra in acest adapost si deranjaza (ucid) liliecii in toata perioada a anului (vezi 
Fig. 8). In timpul iernii si in perioada de maternitate liliecii au nevoie de liniste. Deranjul 
in aceasta perioada poate duce la abandonarea puilor de catre mama lor, ceea ce 
inseamna moartea sigura a puilor. Totodata pentru indivizii care sunt deranjati periodic 
in timpul iernii, exista riscul de a muri de foame. Liliecii consuma in timpul odihnei de 
iarna rezervele depuse toamna. La fiecare trezire a acestor indivizi, care si-au redus 
toate functiile a corpului la un minim, ei trebuie sa-si schimbe locul de odihna sau sa-si 
schimbe adapostul. In cazul in care temperaturile in afara adapostului temperatura 
este sub zero grade, ele consuma foarte multa energie cu riscul de a muri de foame 
pana la primavara cand apar primele insecte. In acest sens ar fi o initiativa pentru 
sustinerea acestei masuri deosebit de laudabila. 

În final, se mai recomandă şi amplasarea unor instalaŃii generatoare de 
ultrasunete, care sunt folosite cu succes pe multe aeroporturi în vederea devierii 
păsărilor din zona pistelor de decolare, şi care pot veni ca măsură suplimentară, pe 
lângă spoturile luminoasecare trebuie sa fie amplasate identic cu sistemul de balizare 
impus de Autoritatea Aeronautica Civila , în evitarea turbinelor eoliene de către 
păsările migratoare. Un al doilea beneficiu al instalaŃiilor generatoare de ultrasunete 
este că acestea vor devia şi exemplarele de lilieci care pot tranzita zona şi care altfel 
ar putea intra în coliziune cu palele în mişcare a turbinelor. 

Aceste recomandări (modalitatea durabilă de amplasare a turbinelor şi instalaŃiile 
generatoare de ultrasunete) contribuie în mod direct la reducerea semnificativă a 
potenŃialului impact negativ exercitat de către turbinele eoliene, asigurând astfel o 
bună încadrare în peisaj, cu un impact minim asupra biodiversităŃii, în conformitate cu 
principiile de bază ale dezvoltării durabile. 
 
 

4.6. Peisajul 
 
 

Amplasarea proiectului  va conduce la modificarea cadrului natural al zonei .  
Pentru majoritatea turbinelor impactul vizual nu este mai semnificativ decât 

acela al stalpilor de inalta tensiune care transportă curentul electric din centrale de 
mare putere la centre de distribuŃie unde tensiunea este adusă la un nivel 
corespunzător utilizării în gospodării. În România, numărul stâlpilor de înaltă 
tensiune este foarte mare, comparativ cu  numărul turbinelor eoliene , aşa că 
impactul vizual nu constituie o problemă. În orice caz, oamenii sunt obişnuiŃi să 
vadă stâlpi de înaltă tensiune, şi nu turbine eoliene, chiar şi în zonele cu o 
frumuseŃe naturală deosebită- Delta Dunarii , Parcul National Retezat etc. . 

Turbinele eoliene fiind structuri vizibile în peisaje ele pot fi realizate astfel 
încât să se armonizeze cu peisajul, de exemplu, aranjându-le în linie de-a lungul 
unor structuri cum ar fi diguri sau canale. Cercetările au arătat că poziŃionarea 
turbinelor eoliene în grupuri este mult mai acceptată atunci când este clar pentru 
cetăŃenii din vecinătate că se poate realiza astfel o mare producŃie de energie 
electrică. Dacă aliniamentul câtorva turbine este dorit sau nu, şi întotdeauna ar 
putea fi, este o chestiune de gust. Mult mai importantă este relaŃia dintre înălŃimea 
axului şi diametrul rotorului. Un alt aspect important este dimensiunea rotorului 
deoarece un rotor cu diametrul mare este mai lent şi, în consecinŃă, mai liniştit. 
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4.7. Mediul social si economic 
 

Din punct de vedere economic , activitatile traditionale din zona studiata au 
fost pana in anul 1989 extractia resurselor minerale , exploatarile forestiere,navigatia 
pe Dunare  si industria textila si alimentara  (Sf. Elena ) . 

Dupa evenimentele din 1989, lipsa sustinerii prin subventii a unor activitati 
miniere nerentabile a dus la închiderea mai multor exploatari (exploatarile de 
carbune de la Bigar si Cozla, o parte din exploatarile de cupru de la Moldova Noua, 
precum si exploatarile de carbune de la Baia Noua) si la disponibilizarea fortei de 
munca. 

Cresterea somajului pâna la cote alarmante (peste 30 % din populatia activa), 
a facut ca în anul 1999 sa se declare zona defavorizata Anina-Moldova Noua, zona 
care include o buna parte din teritoriul Parcului Natural Portile de Fier. 

În prezent, activitatile economice se concentreaza în doua centre economice 
(Orsova, Moldova Noua), care polarizeaza localitatile din acest spatiu. Comparativ 
cu 1989, în aceste centre urbane, a crescut semnificativ ponderea somajul pe fondul 
diminuarii activitatilor din sectorul productiv. 

Activitatile agricole au ramas de tip subzistential, fara a asigura nici macar 
necesarul de produse alimentare pentru populatia din Parcul Natural Portile de Fier. 

O amploare deosebita a luat-o pescuitul, în ciuda faptului ca rezervele 
piscicole din Dunare au scazut considerabil. 

Industria extractiva si-a redus capacitatile de productie, minele care nu au fost 
închise functionând mult sub potentialul lor. În schimb, exploatarea rocilor de 
constructie a cunoscut o dinamica accentuata, pe fondul cresterii cererii din 
constructii. 

Industria portuara a înregistrat o scadere puternica, volumul marfurilor 
tranzitate prin porturile fluviale din Parcul Natural Portile de Fier fiind foarte redus. 
Doar santierul naval de la Orsova, mai functioneaza la capacitate ridicata, unitatea 
fiind privatizata si având comenzi externe numeroase. 

O activitate potentiala este turismul, în zona existând dotari tehnice care sa 
poata suporta un flux turistic organizat de dimensiuni reduse. Astfel, în localitatile 
Eselnita, Dubova, Svinita, Cozla, Berzasca, Orsova, etc. exista pensiuni agroturistice 
care au intrat deja în fluxul turistic national. 

 
 
 4.8. Conditii culturale, etnice si patrimoniu cultural 
 

Parcul Natural Portile de Fier a constituit o arie propice pentru întemeierea 
asezarilor umane, ostroavele si bazinetele formate la gurile de varsare ale afluentilor 
Dunarii, oferind conditii deosebit de favorabile pentru asezarea vetrelor de sat. 

Cele mai vechi urme ale popularii umane dateaza din paleoliticul superior si 
epipaleolitic, marturiile arheologice din arealul localitatilor Sichevita, Gornea, Dubova 
si în zona insulei Ada-Kaleh (actualmente inundata), fiind dintre cele mai cunoscute. 
Astfel, în Pestera Climente si la Cuina Turcului, în masivul Ciucaru Mare, au fost 
descoperite unelte de piatra cioplita din paleoliticul mijlociu, iar la Gornea, pe dealul 
Caunitei ori Razariste, au fost gasite urmele unei urme ale culturii musteriene.Aceste 
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locuri sunt considerate cele mai vechi urme arheologice de pe teritoriul Parcului 
Natural Portile de Fier, vechimea acestora fiind evaluata la circa 40.000 ani. 

Urme ale prezentei asezarilor umane neolitice se întâlnesc în întreg spatiul 
Defileului Dunarii, o concentrare mare observându-se în zona localitatii Dubova.  

Prima mentiune documentara a unei asezari umane în Parcul Natural Portile de 
Fier, dateaza din anul 106 î.e.n. si, se refera la asezarea dacica Dierna, situata pe 
locul fostei vetre a orasului Orsova. Ulterior, mentiunile documentare, precum si 
marturiile arheologice se înmultesc, activitatea antropica în zona fiind din ce in ce mai 
diversificata. Astfel, romanii au construit mai multe castre de-a lungul Dunarii, la 
Dierna, precum si pe teritoriul actualelor localitati Moldova Veche si Pojejena,realizând 
în acelasi timp si o serie de amenajari cu functii diverse (cai de comunicatie, mine de 
exploatare a minereurilor etc.). 

Continuitatea locuirii umane din Parcul Natural Portile de Fier a fost dovedita de 
cercetarile arheologice. În perimetrul vechii asezari romane din zona Orsova, au fost 
gasite obiecte din secolele al X-XIII-lea care dovedesc existenta unor contacte cu 
Imperiul Bizantin. De asemenea, pe malul Dunarii, au ramas si dupa retragerea 
romana mai multe puncte romane de control. 

Importanta geostrategica a zonei în care se circumscrie Parcul Natural Portile 
de Fier a fost determinata de posibilitatea controlului traficului pe Dunare, aceasta fiind 
un spatiu de atractie pentru marile puteri ale vremii. Astfel, înca din secolul al XI-lea 
Banatul este ocupat de regatul ungar, stapânirea acestora durând cu mici întreruperi 
pâna în anul 1526, când Ungaria, în urma bataliei de la Mohacs, devine pasalâc 
turcesc, iar Banatul intra sub stapânirea Imperiului Otoman. 

Datorita rolului strategic al Defileului Dunarii au fost construite cetati cu rol de 
aparare si de control al traficului naval, care s-au adaugat la cele deja existente 
(Cetatea Orsovei, construita între 1371-1372, Cetatea Ada-Kaleh, construita în 
perioada 1691-1737 si pastrata pâna la inundarea insulei de catre apele acumularii 
Portile de Fier I). Alaturi de acestea, în Parcul Natural Portile de Fier mai sunt 
cunoscute cetatile Pojejena, Tri Kule, Ladislau (amplasata în apropierea localitatii 
Coronini), Peci si Lylka (aflate între Dubova si Plavisevita). 

Dezvoltarea activitatilor de extractie a resurselor minerale, a exploatarilor 
forestiere si a navigatiei pe Dunare, a condus la cresterea numarului de asezari si de 
locuitori de pe teritoriul parcului; de asemenea, construirea drumului dintre Bazias si 
Orsova, în prima jumatate a secolului al XIX-lea, a favorizat extinderea mai rapida a 
acestui proces. 

La începutul secolului al XIX-lea, în scopul consolidarii granitei, au fost adusa 
populatia ceha, care a format satele Eibenthal (1807), Sf. Elena (1825), Gârnic (1828), 
Padina Matei, Bigar, ei ocupând zone de exploatare forestiera si miniera, acestea fiind 
de altfel activitatile lor traditionale . 
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5. Analiza alternativelor  
 
Pentru analizarea alternativelor proiectului : „ Parc eolian , racord la SEN Sf. 

Elena , com. Coronini , judet Caras-Severin „ s-a plecat de la analizarea                    
„ Alternativei zero „ – care prezinta aspectele relevante ale starii actuale a 
mediului si a evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii investitiei . 

Zona in care se vor amplasa parcul eolian Sf. Elena are in proportie de 60,94 
% incadrarea ca terenuri arabile, fanete 35,44 % , pasune impadurita 3,62 %. La 
aceasta data pasunea impadurita a fost distrusa, in zona nu mai exista arbusti si/sau 
arbori . 

Impactul existent se datoreaza activitatilor agricole – folosirea utilajelor 
agricole , deoarece pe terenul pe care se doreste amplasarea turbinelor eoliene s-au 
dezvoltat culturi de-a lungul anilor . 

In cazul in care nu se vor construi parcurile eoliene asupra calitatii aerului 
apei , solului , zgomotului si vibratiilor nu se vor inregistra modificari fata de situatia 
existenta . 

În cazul în care proiectul de amplasare a parcurilor eoliene nu s-ar 
implementa, evoluŃia biodiversităŃii locale va fi nesemnificativă, păstrându-se la 
nivelul observat  in cadrul  programului de monitorizare efectuat. În ceea ce privesc 
speciile de păsări cuibăritoare, diversitatea acestora este posibil să se diminueze 
treptat datorită presiunii crescânde exercitată de activităŃi precum păşunatul intensiv, 
vânătoarea sau braconajul. Referitor la speciile de păsări de pasaj (care tranzitează 
zona studiată pe parcursul migraŃiei), acestea nu vor suferi nici o modificare 
deoarece nu sunt legate în nici un fel de habitatele din zona de studiu, singurele 
modificări ale dinamicii migraŃiei putând fi posibile datorită diferenŃelor ce pot apărea 
datorită particularităŃilor climatice. În cazul speciilor care iernează în acestă zonă, în 
cazul neimplementării proiectului, acestea vor fi supuse în continuare unui impact 
similar cu cel al păsărilor cuibăritoare exercitat de activităŃile de păşunat şi 
vânătoare, motiv pentru care este posibil ca diversitatea specifică şi nivelul 
populaŃiilor actuale să se diminueze uşor de-a lungul timpului. În plus, prin 
neimplementarea proiectului nu se vor putea monitoriza şi coordona activităŃile 
agricole astfel încât să se elimine practicile de utilizare a furadanului si de ardere a 
miristilor ( observându-se încă utilizarea de boabe otrăvite cu această substanŃă,  
care are un puternic impact negativ nu doar asupra speciilor granivore care consumă 
boabele otrăvite cu furadan ci asupra întregului lanŃ trofic din zonă, motiv care va 
duce la o alterare continuă a întregului lanŃ trofic prezent ). 

În plus, prin neimplementarea proiectului, nu se va genera energie 
regenerabilă, energie care contribuie la diminuarea emisiilor de CO2 în atmosferă şi 
contribuie în mod direct la salvarea a sute de specii de animale şi plante care sunt 
ameninŃate cu dispariŃia de către încălzirea globală. Deci, prin implementarea 
proiectelor de obŃinere a energiei regenerabile se contribuie activ la încetinirea 
efectului de încălzire globală şi la salvarea speciilor ameninŃate de acest fenomen. 
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De asemenea , situatia economica si sociala , in cazul neimplementarii 
proiectului se va mentine la nivelul actual - infrastructura deficitara , insuficienta 
locurile de munca , nu vor fi inregistrate taxe si impozite. 

La pagina 74 din Raportul de mediu este mentionata concluzia : „ In cazul 
neimplementarii planului , calitatea factorilor de mediu , socio-economici si de 
patrimoniu va ramane neschimbata. Zona de pasune va  fi in continuare 
exploatata excesiv , culturile agricole se vor real iza cu mijloace rudimentare , 
mijloacele de trai ale localnicilor vor fi minime, infrastructura nu se va dezvolta 
( inclusiv accesul la terenurile agricole pe drumur ile de exploatare) » .  

 
In vederea selectarii celei mai bune alternative de plan din punct de vedere 

al impactului asupra factorilor /aspectelor de mediu relevante pentru proiectul 
analizat au fost evaluate alternative referitoare la : 

o Amplasamentul turbinelor eoliene ; 
o Accesul pe amplasament  ( amenajare drumuri de exploatare si drumuri 

interne); 
o Racordarea la SEN ( Sistemul Energetic National ) . 

 
Prezentarea alternativelor 

 
A. Amplasament alternativ  :  
    

VARIANTA 1 :  amplasarea a 26  turbine eoliene , fara a lua in considerare datele 
de vant , distanta fata de localitate , culoarul de migratie si existenta unor pesteri . 
 

 
 

fig.88 – Varianta 1 de amplasament 
 

 
VARIANTA 2 : : amplasarea a   24  turbine eoliene . La pozitionarea turbinelor s-a 
tinut cont de potentialul eolian , insa nu s-a luat in consideratie toate restrictiile de 
distante. Accesul si traseul cablurilor electrice trece prin localitatea Sf. Elena , cu 
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afectarea terenurilor proprietate private a localnicilor . Distanta fata de Pestera  cu 
Apa era mica ( cca 600 m ). 
 
 

 
 

fig.89 Varianta 2 de amplasament 
 

VARIANTA 3 :  amplasarea a 24 turbine turbine , cu respectarea  distantelor 
impuse prin Ordinul nr. 4/2007, cele mai apropiate turbine sunt la distanta de 1 km 
fata de Pestera cu Apa  si se evita zonele care creaza dezagremente pentru 
speciile de chiroptere identificate . 
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Fig.90. varianta 3 de amplasament 
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VARIANTA FINALA ADOPTATA A FOST VARIANTA 3 DIN CAUZ A 
NUMARULUI REDUS DE TURBINE , AL POZITIONARII ACESTO RA ( NU SE 
CREEAZA O BARIERA IN CALEA DE MIGRATIE A PASARILOR)  si exista o 
distanta de 1 km fata de cea mai apropiata pestera ( PESTERA CU APA ) . 

 
 
 
 
 
 

B. Acces amplasament  alternativ  :  
 
 

VARIANTA 1  : in primele doua variante de amplasament erau de reabilitat  15700 
ml de drumuri de exploatare si erau necesari 2620 ml de drumuri interne ( care ar 
fi afectat terenul agricol, pasunea, pasunea impadurita  ). 
VARIANTA 2  : se propune reabilitarea a 19546 ml drumuri de exploatare si 
realizarea a 931 ml drumuri interne . 
 
VARIANTA FINALA : Avand in vedere faptul ca in cea de-a doua varianta 
suprafata de drum intern construita ,care va afecta solul este mai mica s-a adoptat 
aceasta solutie . 
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Fig. 91-traseu cabluri electrice si drumuri 

 
C. Alternative de racordare la SEN : 

 
  In vederea racordarii la Sistemul Energetic National titularii de 
obiectiv au optat pentru urmatoarele variante :  
 
VARIANTA 1 : 26 turbine de 2 MW/fiecare cu traseu de racordare dublu circuit 
(LEA de 110 kV) 
VARIANTA 2 :24 turbine de tip Gamesa G90 de 2 MW/fiecare , respectiv 
Siemens 2,3 MW cu putere totala  cu traseu LES . 
 S-a optat pentru varianta 2 , avand in vedere numarul redus de turbine fata 
de solicitarea initiala si faptul ca traseul cablurilor electrice este subteran ( impact 
redus asupra populatiilor de pasari ) . 

 
 
 D. Solutii privind alimentarea cu apa :  Nu este cazul . 
 
 E. Solutii privind evacuarea apelor uzate : Nu este cazul . 
    

 F. Solutii privind asigurarea agentului termic :  Nu este cazul . 
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CONCLUZIE : 
 
Evaluarea alternativelor a indicat viabila si de pr eferat varianta de 
realizare a unui parc eolian cu 24 turbine amplasat e pe o 
suprafata de 13,66 ha ,  reabilitarea a 19546 ml dr umuri de 
exploatare si realizarea a 931 ml drumuri interne .   
 Traseul cablurilor va fi subteran ( LES). 
 Aceasta alternativa de plan a luat in consideratie  TOATE 
aspectele de mediu ( distante fata de zone protejat e, localitati , 
gradul de afectare a solului , zgomot , dispunerea turbinelor sa 
afecteze la minim culoarul secundar de migratie ide ntificat in 
urma monitorizarii, impact vizual , prezenta chirop terelor in 
zona). 
 Mentionam ca nici o alta varianta de plan nu ar as igura 
beneficii de mediu suplimentare comparativ cu varia nta aleasa . 
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 6. Monitorizarea  
 

 
        Monitorizarea performantelor de mediu ale implementarii proiectului este 
necesara pentru a identifica orice impact de mediu neprevazut, astfel incat sa se 
poata interveni cu actiuni de corectare . 

Planul de monitorizare a biodiversităŃii este menit să furnizeze o 
bază pentru evaluarea pe timp îndelungat a statutului biodiversităŃii în zonă 
şi eficacitatea implementării măsurilor pentru protejarea biodiversităŃii. 
Întrebările de monitorizare includ evaluări atât ale condiŃiei de bază a 
biodiversităŃii din zonă, cât şi ale impacturilor acŃiunilor manageriale, şi ale 
altor forme de utilizare a resurselor (agricultură, păşunat). Evaluând statutul 
resurselor biodiversităŃii de-a lungul timpului, planul de monitorizare de 
asemenea evaluează presiuni şi ameninŃări.  

Retrospectiva asupra statutului biodiversităŃii din întrebările de 
monitorizare din cadrul planului prezent va determina dacă implementarea 
măsurilor de protecŃie şi conservare a fost eficient în menŃinerea populaŃiilor 
şi habitatelor cheie. 

Întrebările de monitorizare sunt evaluate cu o prioritate relativă, iar 
un set de potenŃiali indicatori au fost dezvoltaŃi pentru fiecare întrebare de 
monitorizare. Au fost dezvoltate protocoale pentru fiecare indicator cheie, 
inclusiv evaluări detaliate ale timpului, personalului şi nevoilor de resurse 
pentru a implementa acestea pe un termen lung. Astfel protocoalele au fost 
dezvoltate pentru a se bizui pe un minimum de echipament şi resurse, şi 
pentru a lua cunoştinŃă de constrângerile timpului personalului, şi finanŃarea 
viitoare limitată pentru plata asistenŃei unui specialist din afară. Protocoalele 
au fost dezvoltate pentru a fi pragmatice şi adaptabile şi totuşi riguroase şi 
repetabile. Ele nu ar trebui să se bazeze pe niveluri înalte de specialism 
tehnic (ele ar putea să nu fie disponibile în cadrul scenariilor viitoare de 
personal). Pentru a maximiza generarea informaŃiilor anumite protocoale au 
fost destinate pentru a implica voluntari (numai cu abilităŃi de identificare de 
bază) şi a aduna informaŃii occidentale de la utilizatorii  locali. Abordările 
necesare pentru analiza datelor au fost luate în considerare în cadrul 
protocoalelor, şi acest lucru are o retrospectivă în  desemnarea abordărilor 
mostră din cadrul protocoalelor. 
                                                       

Responsabilitatea dezvoltării, coordonării şi implementării planului de 
monitorizare revine investitorului, care are obligaŃia de a contracta servicii de 
specialitate, respectiv personal calificat pentru evaluarea calităŃii elementelor de 
biodiversitate ce se impune a fi monitorizate (Tabelul 38 ).  
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Tabel nr. 38 : Plan monitorizare fauna si flora 
 

PLAN MONITORIZARE  
GRUPARE 
TAXONOMICĂ 

SCOP OBSERVAłII 

Reptile 

1. Monitorizarea populaŃiilor de reptile 
prezente în cadrul amplasamentului; 

2. Minimizarea impactului pe durata 
activităŃilor de amplasare a turbinelor 
prin organizarea durabilă a planului 
de construcŃie şi stabilirea de măsuri 
clare în cadrul acestuia; 

3. Identificarea habitatelor preferate şi 
conservarea acestora; 

Datorită unei slabe 
reprezentativităŃi a 
speciilor de reptile în 
cadrul amplasamentului, 
situaŃia acestora nu va fi 
afectată de turbine, Ńinând 
cont şi de faptul că nu 
există nici o posibilitate de 
interferenŃă între acestera. 

Păsări cuibăritoare 

1. Continuarea monitorizării răspândirii 
speciilor cuibăritoare în cadrul 
amplasamentului parcului eolian; 

2. Monitorizarea etologiei speciilor de 
păsări cuibăritoare atât pe perioada 
amplasării turbinelor cât şi pe 
perioada de funcŃionare; 

3. Planificarea etapelor de construcŃie a 
parcului eolian astfel încât să nu 
interfere cu perioada efectivă a 
cuibăritului acestor specii; 

4. Stabilirea unor condiŃii favorabile 
cuibăritului acestor specii prin 
asigurarea unor habitate potrivite şi 
minimizarea activităŃilor antropice din 
zonă (păşunat, agricultură de tip 
intensiv, vânătoare etc.) . 

Datorită amplasării 
parcului eolian, situaŃia 
speciilor de păsări 
cuibăritoare se poate 
îmbunătăŃi prin 
implementarea unui 
program special de 
protecŃie al acestora în 
perimetrul parcului eolian. 

Păsări de pasaj 

1. Monitorizarea dinamicii migraŃiei în 
perimetrul parcului eolian cât şi 
zonele adiacente; 

2. Monitorizarea comportamentului 
speciilor de pasaj pe durata 
amplasării turbinelor precum şi pe 
durata funcŃionării lor, în vederea 
asigurării unor condiŃii optime de 
pasaj. 

Dinamica speciilor de 
pasaj nu va fi afectată 
datorită implementării 
tuturor măsurilor ce vor fi 
luate în calcul, precum 
particularităŃile de 
dispunere a turbinelor, 
asigurarea unui iluminat 
corespunzător etc. 

Păsări oaspeŃi de 
iarnă 

1. Monitorizarea deplasărilor sezoniere 
ale populaŃiilor de gâşte în sectorul 
lor de iernare; 

2. Asigurarea unor condiŃii optime 
pentru hrănirea şi odihna populaŃiilor 
de gâşte. 

Dinamica speciilor oaspeti 
de iarna nu va fi afectată 
datorită implementării 
tuturor măsurilor ce vor fi 
luate în calcul, precum 
particularităŃile de 
dispunere a turbinelor, 
asigurarea unui iluminat 
corespunzător etc. 

Mamifere 

1. Monitorizarea speciilor de mamifere 
rezidente precum şi a celor care pot 
tranzita amplasamentul parcului în 
căutarea hranei; 

2. Monitorizarea dinamicii migraŃiei 
speciilor de chiroptere în cadrul 
amplasamentului; 

3. Asigurarea unor zone propice pentru 
hrănirea şi cuibăritul speciilor de 
mamifere prezente în cadrul 
perimetrului parcului eolian. 

Datorită amplasării 
parcului eolian, situaŃia 
speciilor de mamifere 
poate fi controlată relativ 
uşor prin stabilirea unor 
măsuri de protecŃie 
împotriva activităŃilor de 
vânătoare sau braconaj, 
precum şi prin 
asigurarea unor zone 
propice hrănirii şi 
cuibăririi lor. 
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Flora 

• Se vor efectua relevee în pieŃe de 
probă de 100-200 m2 amplasate în 
habitatele amplasamentului parcului 
eolian  

Aprilie – Iulie, cu 
efectuarea de 
inventarieri fitocenotice 
in cadrul pieŃelor de 
probă descrise in anii 
2008-2009 , unde apare 
specia bioindicator . 

 
Programul de monitorizare al faunei de pe amplasamentul parcului eolian va 

fi coordonat şi implementat de specialişti care sa continue studiul avifaunistic  si 
floristic până la această fază, în vederea asigurării preciziei şi continuităŃii în 
colectarea şi interpretarea datelor. Datele ce vor fi colectate în cadrul programului 
de monitorizare sunt fie cantitative, legate de numărul de păsări care cuibăresc în 
permimetrul parcului eolian sau numărul de păsări care tranzitează parcul precum 
şi calitative cum ar fi numărul de specii prezente pe amplasament, modul de 
distribuŃie al populaŃiilor locale, dinamica migraŃiei, studii ale etologice (ale 
comportamentului speciilor de păsări), toate aceste date colectate putând evidenŃia 
situaŃia exactă a speciilor de păsări din cadrul amplasamentului parcului eolian. 
Interpretarea acestor date va fi realizată Ńinând cont şi de datele obŃinute înaintea 
amplasării turbinelor eoliene astfel încât să se poată contura evoluŃia tabloului 
avifaunistic de la starea iniŃială la momentul funcŃionării parcului eolian. În urma 
prelucrării datelor, pentru indicatorii care vor prezenta o modificare negativă de 
peste 15% faŃă de starea iniŃială identificată (de ex. răstrângerea arealului de 
cuibărit, scăderea efectivului de păsări, scăderea numărului de specii etc. ) se vor 
stabili măsuri compensatorii de diminuare a impactului astfel încât să nu aibă loc o 
schimbare a tabloului faunistic.  

 În cadrul programului de monitorizare, datele ce se vor colecta vor Ńine cont 
de diferitele grupuri taxonomice astfel încât să se poată elabora rapoarte de 
monitorizare independente pentru fiecare din aceste grupuri, aşa cum sunt 
prezentate şi în tabelul de mai sus, astfel fiecare raport în parte fiind prezentat în 
momentul în care este finalizat, nefiind legat de celelalte rapoarte ale altor grupuri 
taxonomice. 

Pentru chiroptere perioadele de investigașii recomandate, în conformitate cu 
recomandările ghidului metodologic Liliecii și evaluarea impactului de mediu, 
secșiunea Liliecii și turbinele eoliene – investigașii onshore (JÉRE et al. 2008).  : 

- 15/02-30/03: o dată pe săptămână, în prima jumătate a nopŃii timp de 2 ore începând 
cu o jumătate de oră înainte de amurg. 

- 15/03-15/05:o dată pe săptămână, în prima jumătate a nopŃii – de la apus, timp de 4 
ore şi incluzând şi o noapte întreagă în luna mai. 

- 01/06-15/07: de patru ori, pentru întreaga durată a nopŃii 
- 01/08-31/08: etapa (d): o dată pe săptămână, în prima jumătate a nopŃii - de la apus 

timp de 4 ore, incluzând şi 2 nopŃi întregi 
- 01/09-31/10: etapa (e): o dată pe săptămână, în prima jumătate a nopŃii – de la apus 

timp de 4 ore, incluzând şi 2 nopŃi întregi în septembrie şi o primă jumătate a nopŃii 
în octombrie 

- 01/11-15/12: o dată pe săptămână (în cazul în care condiŃiile meteorologice sunt 
favorabile), în prima jumătate a nopŃii - timp de 2 ore, începând cu o jumătate de oră 
înainte de apus. 

 
Numărul şi distribuŃia pieŃelor de probă, a transectelor, a calendarului exact 

de colectare a datelor va fi stabilit ulterior cu echipa care va fi contractă pentru 
implementarea sistemului de monitorizare, acestea vor fi incluse în primul raport 
care va fi înaintat la AgenŃia de ProtecŃie a Resita, Administratiei Parcului Naturla 
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Portile de Fier si Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, de către 
investitor până la  sfarsitul primului trimestru urmator fiecarui an de monitorizare. 
Datele vor fi colectate şi prelucrate de către echipa care a efectuat monitorizarea 
florei in perioada martie 2008-octombrie 2009 si va întocmi un raport anual care va 
conŃine: analiza evoluŃiei elementelor monitorizate, analiza parametrilor măsuraŃi şi 
propuneri privind măsurile de conservare concrete care se impun a fi luate în cazul 
atingerii pragurilor minime. 

Investitorul va înainta la ARPM Timisoara si  AgenŃia de ProtecŃie a Mediului 
Resita un raport anual (până la data de 30 martie a fiecărui an) privind 
monitorizarea însoŃit de planul de măsuri care vor fi luate pentru aducerea 
elementelor monitorizate la pragurile optime prin măsuri active de eliminare a 
cauzelor care au afectat speciile şi habitatele, plan întocmit în urma concluziilor 
monitorizării. 

Totodată în cazul în care în timpul colectării datelor din teren se constată 
afectarea semnificativă a biodiversităŃii, specialistul constatator va întocmi un raport 
care va conŃine: descrierea situa Ńiei speciei sau habitatului respectiv (afectat), 
cauza care a dus la degradarea acesteia şi măsurile ce se impun a fi luate 
imediat . 

În acest caz investitorul va înainta un raport forurilor competente, AgenŃiei de 
ProtecŃie a Mediului Resita, cu descrierea situaŃiei existente şi a măsurilor propuse 
sau luate. 
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7. Situatii de risc 
 
7.1. Riscuri naturale : inundatii , alunecari de te ren ,cutremure 
 
Riscurile naturale sunt definite ca fiind eventuale pericole , mai mult sau mai 

putin previzibile . Din cadrul riscurilor naturale fac parte inundatiile , alunecarile de 
teren , cutremurele . 

Pe aplasament nu exista cursuri de apa permanente , motiv pentru care 
riscul de inundatie este minim . Zona studiata se afla la cca 700 m de fluviul 
Dunarea , insa diferenta  de nivel exclude riscul aparitiei inundatiilor . 

Riscul aparitiei unor alunecari de teren este de asemenea minim avand in 
vedere faptul ca terenurile pe care se vor amplasa turbinele eoliene au pante line . 

Cutremure : Pentru scopuri generale de apreciere a seismicitatii teritoriului , 
exista o zonare seismica conform SR 11100-1:1993 ( Zonarea seismica. 
Macrozonarea teritoriului Romaniei), fig. 92 . Pe aceasta harta de intensitati , cifrele 
6 si 9 exprima intensitati pe scara MSK , indicele de la baza lor exprima o perioada 
medie de revenire ( ex. Indice 1 pentru minimum 50 de ani , respectiv indice 2 
pentru o perioada medie de revenire de minimum 100 de ani a intensitatii 
respective .  

 

 
 

Figura 92   - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei - scara MSK conf. SR 11100 - 1:1993 Zonarea 
seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei ( Elaborator UTCB ) 
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fig .93-  Zonarea teritoriului Romaniei in termini de valori de varf ale acceleratiei terenului 
pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani                  

( Elaborator UTCB ) 
 
 
In ianuarie 2007 a intrat in vigoare Codul P.100-1/2006 cu alt tip de harti de 

zonare seismica in care hazardul seismic pentru proiectare este descris de 
valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag determinate pentru 
intervalul mediu de recurenta de referinta ( IMR ) de 100 de ani, corespunzator 
starii limita ultime, valoare numita in cod  “ acceleratia terenului pentru proiectare “  
( Fig. 94 ). 

 
 

 
 

Figura 94    - Zonarea teritoriului Romaniei în termeni de perioada de control (colt), 
Tc a spectrului de răspuns. Cod P100-1/2006 ( Elaborator UTCB ) 

 
Perioada de control ( colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granite 

dintre zona  ( palierul ) de valori maxime in spectrul acceleratiei absolute si 
zona(palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative. Tc se exprima in 
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secunde . In conditiile seismice si de teren din Romania , pentru cutremure avand 
IMR = 100 ani , codul reda zonarea pentru proiectare a teritoriului Romaniei in 
termini de perioada de control (colt),Tc, a spectrului de raspuns obtinuta pe baza 
datelor instrumentale existente pentru componentele orizontale ale miscarii 
seismice (Fig. 94). 

 
 
7.2.  Analiza de risc  
 
Accidentele potentiale care pot apare intr-un parc eolian sunt : 

- ruperea unor parti din pale –daca se avariaza modalitatea de franare a 
rotorului , iar legatura cu reteaua este intrerupta . Desprinderea palei poate provoca 
datorita dezechilibrului generat , torsionarea turnului turbinei si prabusirea sa . 

- incendii datorate unor defectiuni tehnice (scurtcircuite la cabluri si piese 
electrice , care pot conduce la incendierea materialelor inflamabile : cabluri, ulei de 
transformator si hidraulice etc. ) sau fenomene electrice atmosferice –fulgere , 
trasnete . 

- prabusirea turnului in cazul in care nu se respecta parametrii proiectati la 
fundare. 

- Desprinderea depunerilor de gheata de pe palele turbinelor eoliene , atunci 
cand acestea sunt in miscare . 
 

7.3. Masuri de prevenire a accidentelor  
 

Pentru prevenirea aparitiei accidentelor intr-un parc eolian  se recomanda: 
- efectuarea reviziilor tehnice asa cum sunt ele prevazute in cartea tehnica a 

turbinei ; 
- respectarea cu strictete a proiectelor tehnice privind realizarea fundatiilor , 

drumurilor de acces interne si de exploatare ; 
- montarea de placute avertizoare la limita parcrilor eoliene pe care sa se 

inscriptioneze riscurile la care se supun ( mai ales iarna ) vizitatorii neinvitati ; 
- existenta unor avertizoare la incendiu ( sonde de temperatura , detectoare de 

fum) ; 
 

8 . Descrierea dificultatilor 
 

La intocmirea prezentului Raport de evaluare a impactului asupra mediului 
au fost intampinate greutati in ceea ce priveste obtinerea datelor privind starea de 
sanatate a populatiei , datorita lipsei unor studii pe zone de interes din judetul 
Caras Severin. De asemenea nu s-a studiat impactul parcurilor eoliene asupra 
starii de sanatate a populatiei , acest domeniu fiind la faza de pionerat inca . Datele 
mentionate in Raport au fost preluate din studiile facute de Academia Franceza de 
Securitate Sanitara , Protectia Mediului si Protectia Muncii . 
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9. Rezumat fara caracter tehnic  
 
 
 Descrierea activitatilor 

 
Proiectul : “  PARC EOLIAN SI RACORDARE LA SEN SF. ELENA ”  , 

extravilan comuna Coronini, judet Caras Severin isi propune exploatarea 
potentialului eolian al zonei. Procesul de productie consta in producerea energiei 
electrice folosind forta vantului, energia eoliana fiind considerata « energie verde ». 

 
Amplasamentul studiat se situeaza astfel:  
  

 la nord : Corhanu Mare, localitatea Garnic ,la  aproximativ 4 km ;  
 la sud : fluviul Dunarea, la aproximativ 700 - 800 m ; 
 la est: localitatea Liborajdea , la aproximativ 2,0 km ; 
 la vest : localitatea Coronini , la  aproximativ 700-750 m  

 
Pe baza proiectului urmeaza a se realiza un parc eolian alcatuit din 

24 turbine tip Gamesa G90 de 2 MW/fiecare si Siemens de 2,3 MW/fiecare . 
 Regimul de inaltime va fi de maxim 150 metri . 

 
 9.1 .Impactul prognozat asupra mediului 
 

Pentru identificarea efectelor semnificative ale implementarii 
proiectului   “  PARC EOLIAN SI RACORDARE LA SEN SF. ELENA ”  , extravilan 
comuna Coronini , judet Caras Severin s-a intocmit o matrice de impact , in care s-
au estimat efectele probabile pentru urmatoarele aspecte: apa, aer, sol/subsol, 
clima, biodiversitate (flora/fauna), economic, social, turism,peisaj . 

 S-a utilizat o scara de evidentiere a impactului cuprinsa intre -2 pana 
la +2 , dupa cum urmeaza : 

+2 : efect pozitiv substantial al impactului in cadrul planului propus 
+1 : efect pozitiv  al impactului in cadrul planului propus 
0 : nici un impact 
-1 : impact negativ al impactului in cadrul planului propus 
-2 : impact negativ substantial al impactului in cadrul planului propus 
? : impactul nu poate fi determinat 

 
Rezultatele sunt prezentate in tabelul nr.39  : 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

144                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

 
 

 TIPUL DE EFECTE Periodicitatea efectelor 
si impactul pe termen 

CATEGORIA DE 
EFECTE 

POZITIV/NEGATIV  
DIRECT/INDIRECT 

 

 
scurt 

 
mediu 

 

 
lung 

 
A. Secundare  
- Mentinerea si 
imbunatatirea 
calitatii aerului 
ambiental in 
limitele stabilite 
de normele 
legislative 
 
 
 
 
-sustinerea 
introducerii de 
inovatii ecologice 

 
-utilizarea energiei eoliene va micsora cererea 
de combustibil traditional si poluarea , deci va 
avea un impact pozitiv indirect asupra calitatii 
aerului 
-implementarea planului nu va genera cantitati 
de poluanti ( COx, NOx,SO2, PM10) care sa 
afecteze calitatea aerului ambiental , decat in 
perioada de constructie-montaj si dezafectarea 
parcului cand sursele mobile se vor intensifica in 
zona (impact negativ direct) 
 
-promovarea sistemelor energetice din surse 
regenerabile atrage solutii eficiente din punct de 
vedere ecologic, se asteapta un efect pozitiv 
direct ,de durata . 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+1 

 
+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+2 
 
 
 

 
+2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+2 

B. Cumulative      

-limitarea poluarii 
punctiforme si 
difuze a apelor 
 
 
-limitarea poluarii 
punctiforme si 
difuze a solului si 
facilitarea 
protejarii solului 
de eroziunea 
vantului 
 
 
-conservarea 
diversitatii 
naturale a florei , 
faunei , 
habitatelor din 
zonele protejate 
si din siturile 
Natura 2000 
 
-protejarea si 
imbunatatirea 
conditiilor fonice 

-Producerea energiei din potentialul eolian 
existent nu produce o poluare a apelor de 
suprafata sau subterane(effect pozitiv direct ) 
 
 
-Amplasarea parcului eolian va conduce la 
schimbarea destinatiei terenului din arabil , 
pasune, pasune impadurita , in teren curti-
constructie (efect negativ direct) 
- Va exista un impact negativ direct asupra 
solului in perioada de constructie-montaj  si 
dezafectare . 
 
 
-amplasarea parcului eolian va afecta negativ 
indirect SPA0080 Muntii Almajului-Locvei  (este 
posibil sa se modifice ruta de migratie ,iar 
pasarile sa ocoleasca parcul eolian) pe perioada 
de constructie-montaj . 
 
 
 
 
- in cazul producerii de energie eoliana exista un 
posibil impact fonic direct negativ . Pentru 
reducerea acestuia amplasamentul parcului 

+2 
 
 
 
 
-1 
 
 
 
-1 
 
 
 
 
-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 
 

+2 
 
 
 
 
+1 
 
 
 
+1 
 
 
 
 
+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 
 

+2 
 
 
 
 
+1 
 
 
 
+1 
 
 
 
 
+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+1 
 



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

145                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

din asezarile 
umane 
 
 
 
-cresterea 
protectiei 
populatiei fata de 
riscul de 
accidentare la 
locul de munca 
 
 
-exploatarea 
limitata a 
resurselor 
naturale 
epuizabile 
 
-reducerea 
producerii de 
deseuri , 
intensificarea 
valorificarii 
deseurilor si 
facilitatea 
reciclarii oricarui 
tip de deseu 
 
-protejarea 
peisajelor 
naturale si 
culturale 
 
 
 
 
 
-cresterea 
eficientei 
energetice si a 
folosirii resurselor 
energetice 
 
-facilitarea 
producerii de 
energie din 
resurse 
regenerabile 
 
-sustinerea 
introducerii de 

eolian a fost pozitionat la distanta de 500 m fata 
de cea mai apropiata locuinta. 
 
 
 
-riscul de accidentare la locul de munca va 
creste din cauza construirii de noi unitati de 
producere a energiei eoliene . Impactul negativ 
direct este minor 
 
 
 
 
-deoarece in procesul de productie al energiei 
electrice nu se folosesc resurse naturale 
epuizabile impactul va fi unul pozitiv indirect 
 
 
 
-la fazele de constructie-montaj si dezafectare a 
parcului eolian va exista un impact negativ 
privind aparitia deseurilor in zona studiata   
-datorita specificului activitatii desfasurate 
deseurile rezultate pot fi valorificate prin unitati 
specializate 
 
 
 
 
-starea peisajelor naturale si culturale vor fi 
afectate negativ de implementarea planului , 
insa impactul va fi redus , la scara 
locala,deoarece turbinele eoliene pot fi asimilate 
cu stalpii pentru transport energie electrica . 
 
 
 
 
-utilizarea tehnologiilor avansate din domeniul 
energiei eoliene vaavea un impact pozitiv si va 
permite cresterea eficientei energetice  
 
 
 
-efect pozitiv, permanent, pe termen lung  avand 
in vedere angajamentele Romaniei din Tratatul 
de aderare  
 
 
 
-promovarea energiei eoliene atrage solutii 
eficiente din punct de vedere ecologic, efectul 
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inovatii ecologice fiind pozitiv si pe termen lung                                     
      

C. Sinergice      

-reducerea 
impactului asupra 
calitatii aerului 
 
-reducerea 
emisiilor care 
cauzeaza 
schimbari 
climatice 
 
-impact socio-
economic asupra 
populatiei 
 
 
 
 
 
 
-sanatatea umana 

Energia eoliana are un efect pozitiv asupra 
calitatii aerului prin faptul ca nu polueaza acest 
factor de mediu 
 
-folosirea centralelor eoliene nu produc direct 
emisii care sa cauzeze schimbari climatice , in 
consecinta aceste surse nu contribuie la efectul 
de sera . 
 
 
-parcul eolian propus a se amenaja va avea 
diferite forme de impact pozitiv si/sau negativ,pe 
durate diferite asupra : 
               -fortei de munca, 
               -calitatii vietii, 
               - economiei locale, 
               - infrastructurii 
 
 
-reducerea gazelor cu efect de sera va avea un 
impact pozitiv indirect asupra sanatatii umane 
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+2 
+2 
+1 
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Impactul rezidual prognozat : 
 

- asupra factorului de mediu APA ; Nu va exista nici un impact asupra 
cursurilor de apa permanente , nepermanente sau subterane din vecinatatea 
parcului eolian  . 

- asupra factorului de mediu AER : producerea energiei electrice din potential 
eolian constituie o sursa de „energie curata „ , fara emisii in atmosfera . 

- asupra factorului de mediu SOL : suprafata afectata de turbinele eoliene va 
fi , conform bilantului teritorial urmatoarea : 

a) 0,055 ha suprafata construita ; 
b) 0,4655 ha alei carosabile ; 
c) 0,077 ha platforme si alei pietonale ; 
d) 9,3496 ha teren agricol si neproductiv . 

 
Mentionam ca titularii intentioneaza cultivarea terenurilor agricole proprietate .   
 

- asupra BIODIVERSITATII : 
a) Flora : asa cum s-a mentionat si in subcapitolul 4.5.1.7 avand in vedere 

ecologia speciilor caracteristice asociatiilor vegetale naturale ale dealurilor in care 
urmeaza a se amplasa turbine eoliene in cadrul parcului eolian Sf. Elena , aceste 
variatii nu vor influenta negativ dinamica asociatiilor vegetale , speciile cele mai 
valoroase identificate in cadrul releveelor fitocenotice descrise in prezenta lucrare 
fiind adaptate  unui regim climatic sarac in precipitatii si ridicat al temperaturii. Se 
prognozeaza ca nu exista un impact rezidual asupra florei. 
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b) Avifauna : speciile prioritare pentru care au fost desemnate siturile 
ROSPA0026 - Cursul Dunării-Baziaş-PorŃile de Fier si ROSPA0080 Munșii 
Almăjului-Locvei nu vor fi afectate semnificativ de implementarea proiectului . Se 
poate estima din monitorizarile efectuate ca impactul rezidual va fi nesemnificativ. 
 

Dupa constructia parcului eolian si punerea sa in f unctiune se 
estimeaza ca nu va exista un impact rezidual semnif icativ asupra factorilor de 
mediu si sanatatii populatiei . 
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 9.2. Masuri de diminuare a impactului pe component e de mediu : 
 
9.2.1. Masuri de diminuare a impactului asupra solului/subsolului  

  
 La realizarea lucrarilor de constructie se va tine cont de recomandarile studiului 
geotehnic ( Anexa  ) . Lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat 
constructiilor, pentru diminuarea impactului fizic asupra solului/subsolului , 
determinat de efectuarea pernei de balast pe care se va realiza fundatia 
constructiilor. 
 

Masuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada 
desfasurarii lucrarilor de constructie : 

 
- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor pulverulente ( nisip , praf de 

piatra), pentru a se impiedica antrenarea lor de vant pe terenurile invecinate ; 
- se va achizitiona material absorbant, care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari 

accidentale cu produse petroliere ; 
- utilajele si mijloacele de transport vor fi inchiriate de la societati care sa aiba 

verificarile tehnice la zi ; 
- pentru colectarea deseurilor menajere se vor achizitiona europubele . 

 
 
Masuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada functionarii 
parcului eolian : 
 

- conform studiului geotehnic se recomanda ca sa atenueze pe cat posibil infiltratiile 
de apa in pamant , pentru a se elimina interventii ulterioare asupra fundatiilor 
turbinelor eoliene  ; 

- eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului (teren 
arabil si/sau pasune ) ; 

- se va achizitiona material absorbant, care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari 
accidentale cu ulei de transformator, ulei de ungere . 
 
9.2.2.Masuri de diminuare a impactului asupra apei de suprafata si 

subterane 
 
 Reteaua hidrografica in zona studiata prin proiect este slab reprezentata .Din 
studiul geotehnic reiese faptul ca apa subterana nu a fost intalnita pana la 
adancimea de 5,00 m ( adancimea maxima la care s-au realizat forajele) . 

 

Masuri de diminuare a impactului asupra apelor de s uprafata si 
subterane pe perioada desfasurarii lucrarilor de co nstructie-montaj si 
dezmembrare : 

 
- utilajele si autovehiculele utilizate in timpul constructiei parcului eolian nu 

vor stationa in vecinatatea cursului de apa , pentru a se evita eventuale pierderi de 
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produse petroliere pe sol, care la randul lor sa poata fi antrenate la o eventuala 
inundatie a zonei ; 

- se vor amplasa WC-uri ecologice pentru angajati . 
 

Masuri de diminuare a impactului asupra apei de sup rafata si 
subterane  pe perioada functionarii parcului eolian : 

 
----    activitatea desfasurata intr-un parc eolian nu implica utilizarea apei ( de 

suprafata sau /si subterane ) in procesul de producere a energiei eoliene . Din 
acest motiv si faptul ca reteaua hidrografica din zona proiectului este slab 
reprezentata , iar cea mai apropiata turbina se va regasi la o distanta de cca 700 m 
de fluviul Dunarea , impactul asupra apelor de suprafata si subterane este 
insignifiant . 
 
 

9.2.3. Masuri de diminuare a impactului asupra aerului atmosferic 

 
  

Masuri de diminuare a impactului asupra atmosferei pe perioada 
desfasurarii lucrarilor de constructie : 

 
- Poluarea atmosferei va fi determinata in principal de manevrarea si transportul 

materialelor de constructie . Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la 
alta, in functie de operatiile specifice , conditiile meteorologice dominante , modul 
de transport al materialelor. Pe perioada secetoasa se recomanda umectarea 
drumurilor de acces pentru limitarea antrenarii prafului in zonele invecinate. De 
asemenea se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la 
constructia parcului eolian, alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un 
continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie . 
 

Masuri de diminuare a impactului asupra aerului  pe  perioada 
functionarii parcului eolian : 
 

- Un parc eolian nu produce emisii in atmosfera in perioada de functionare .  
- O sursa secundara de impurificare a atmosferei o constituie gazele de esapament 

de la autovehiculele care vor circula in zona ( pentru intretinere ) .Aceste gaze nu 
constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona , pentru ca 
acestea nu au o frecventa mare ( turbinele amplasate fiind de ultima generatie , 
noi). Frecventa interventiilor specificata de producatori este de 2 ori/an. 
 
 
 
9.2.4. Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii 
 

Principala măsură care trebuie luată este evitarea tasării terenului în faza de 
construcŃie a parcului eolian prin limitarea deplasării maşinilor grele pe terenurile 
acoperite cu habitate de stepă, deplasarea acestora făcându-se doar în cazurile 
strict necesare. 

O altă măsură foarte importantă este evitarea degradării habitatelor stepice 
în faza de execuŃie prin decopertări şi poluării vegetaŃiei naturale cu materiale 
utilizate sau rezultate în urma procesului de construcŃie. 
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Pentru o refacere cât mai rapidă a habitatelor stepice afectate în faza de 
construcŃie se recomandă ca în cazul executării şanŃurilor, materialul rezultat să fie 
depozitat pe orizonturi pedologice, urmând ca reconstrucŃia habitatului afectat să 
se facă cu respectarea strictă a reaşezării solului în funcŃie de orizoturile 
pedologice iniŃiale. 

 
  Pe lângă dispunerea cât mai durabilă a turbinelor, se recomandă 
amplasarea unor spoturi luminoase, in concordanta cu avizul dat de Autoritatea 
Aeronautica Civila, astfel încât să asigure iluminatul turbinelor pe timp de noapte, 
realizând astfel o bună vizibilitate a întregului parc eolian pentru păsările 
migratoare şi dându-le astfel şansa de a ocoli turbinele. 
 
  În colaborare cu spoturile luminoase se mai recomandă şi amplasarea unor 
instalaŃii generatoare de ultrasunete, care sunt folosite cu succes pe multe 
aeroporturi în vederea devierii păsărilor din zona pistelor de decolare, şi care pot 
veni ca măsură suplimentară, pe lângă spoturile luminoase, în evitarea turbinelor 
eoliene de către păsările migratoare. Un al doilea beneficiu al instalaŃiilor 
generatoare de ultrasunete este că acestea vor devia şi exemplarele de lilieci care 
pot tranzita zona şi care altfel ar putea intra în coliziune cu palele în mişcare a 
turbinelor. 
 
  Toate aceste recomandări (modalitatea durabilă de amplasare a turbinelor, 
spoturile luminoase şi instalaŃiile generatoare de ultrasunete) contribuie în mod 
direct la reducerea semnificativă a potenŃialului impact negativ exercitat de către 
turbinele eoliene, asigurând astfel o bună încadrare în peisaj, cu un impact minim 
asupra biodiversităŃii, în conformitate cu principiile de bază ale dezvoltării durabile. 
 
  Se recomanda ca perioada de constructie-montaj a turbinelor eoliene sa nu 
se suprapuna cu perioada de cuibarit a pasarilor ( lunile mai-iunie-iulie). 
 
 
 
9.2.5. Masuri de diminuare a impactului asupra asezarilor umane si sanatatii 

populatiei 

 
Masuri de diminuare a impactului asupra sanatatii s i asezarilor umane  

pe perioada desfasurarii lucrarilor de constructie : 
- organizarea de santier va fi imprejmuita si se va asigura paza , pentru a se 

elimina posibile accidentari ale persoanelor care vor  vizita zona ; 
- vor fi restrictii cu privire la orele de lucru astfel incat, in mod special noaptea sa nu 

existe surse de zgomot ( datorat traficului , in mod special ); 
- traficul va fi supravegheat , in mod special pe drumurile din intravilanul localitatii 

Sf. Elena . 
 
Masuri de diminuare a impactului asupra sanatatii s i asezarilor umane pe 
perioada functionarii parcului eolian : 

- se vor monta panouri avertizoare cu privire la pericolele existente in zona 
turbinelor eoliene ; 

- se vor utiliza echipamentele de protectie ; 
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9.2.6. Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului si patrimoniului 

cultural 

 
Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului si patrimoniului 

cultural pe perioada desfasurarii lucrarilor de con structie : 
- inca de la faza de proiectare a variantelor prezentului proiect  s-au luat in 

consideratie toate aspectele necesare pentru ca impactul parcului eolian asupra 
peisajului sa fie minim . Astfel , s-a diminuat numarul de turbine ( de la 26 la 24 
turbine) 

- pentru diminuarea impactului lucrarilor de constructie asupra patrimoniului 
cultural, acestea vor fi supravegheate de  o institutie abilitata 

 
- Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului si patrimoniului cultural 

pe perioada functionarii parcului eolian : 
 

-nu sunt necesare masuri suplimentare pentru ca impactul preconizat va fi redus . 
 

 

9.2.7. Masuri de diminuare a impactului produs de zgomot si vibratii 

 
Masuri de diminuare a impactului asupra zgomotului si vibratiilor pe 

perioada desfasurarii lucrarilor de constructie : 
 

- desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentul supus proiectului va determina o 
limitare a zgomotelor produse de trafic in zona ; 

- vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele care corespund din punct de vedere 
tehnic ; 

- se va respecta programul de lucru pe timpul zilei, cu exceptia zilelor in care se 
realizeaza fundatiile turbinelor eoliene – exista un regim special la turnarea 
betoanelor . 
 
Masuri de diminuare a impactului asupra zgomotului si vibratiilor pe perioada 
functionarii parcului eolian : 
 

- vor fi montate turbine eoliene de ultima generatie tip Gamesa G90 si Siemens 2.3, 
noi, care sunt certificate ca respecta normele europene privind nivelul de zgomot . 
 
 
 9.3. Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul 
 

Impactul cel mai puternic se va resimti in perioada de constructie montaj si 
dezafectare parc eolian, pentru factorul de mediu sol/subsol, datorita lucrarilor de 
amenajare a drumurilor de acces, drumurilor interne si fundatiilor. Zona in care se 
va resimti impactul asupra solului va fi cea a organizarii de santier si vecinatatea 
apropiata . 

Prin implementarea proiectului, interfluviile dealu rilor pe care 
sunt situate turbinele impreuna cu caile de acces d intre instalatiile 
eoliene vor functiona ca si coridoare ecologice de tip ,,clepsidra 
repetabila “, de mare importanta pentru componenta faunistica  . 

 



Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului- 
«  Parc eolian , racord la SEN Sf. Elena , comuna Coronini , judet Caras Severin  »  

_________________________________________________________________________________ 

152                      SOPARLA GABRIELA  –expert evaluator/auditor de mediu        

 
  
  
 9.4.Concluziile majore care au rezultat din evalua rea impactului asupra 
mediului  
 
Utilizarea energiei eoliene a luat o foarte mare amploare în Uniunea Europeană. 
Pentru România, ca Ńară membră a U.E. ar trebui ca această problemă să fie 
abordată mai serios şi chiar insistent. Dacă înainte de 1989, utilizarea energiilor 
neconvenŃionale (aşa cum erau denumite atunci) constituia o problemă naŃională, 
în ultimii 19 ani, aceasta a fost neglijată. Cercetătorii care s-au ocupat de această 
temă au accentuat mai mult problematica utilizării directe sau a posibilităŃilor de 
stocare a energiei electrice pentru utilizarea ei în perioadele de calm. Studiile 
efectuate până în 1989 au pus în evidenŃă câteva tipuri de rotori care pot fi folosiŃi 
în funcŃie de regimul vânturilor, mai ales cei cu ax orizontal, multipal (mai mult de 3 
palete) sau cu ax vertical. 
 Încadrarea României în target-ele stabilite pentru U.E. necesita eforturi susŃinute 
şi, mai ales, voinŃă politică şi capacitate administrativă. După cum se ştie, 
capacitatea administrativă este domeniul cel mai des criticat de U.E. 
 

• Construirea parcului eolian va contribui la realizarea angajamentelor pe care 
Romania si le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana cu privire la 
procentul de energie obtinut din surse regenerabile. 

• Conform unui studiu PHARE, potentialul eolian al Romaniei este de cca 14.000 
MW putere instalata , respectiv 23.000 GWh, productie de energie electrica pe 
an(potential total). 

• Considerand doar potentialul tehnic si economic amenajabil, de cca 2500 MW 
putere instalata , productia de energie electrica corespunzatoare ar fi de 6000 GWh 
, ceea ce ar insemna 11% din productia totala de energie electrica a Romaniei. De 
subliniat sunt urmatoarele aspecte: 

• 6000 GWh se pot obtine prin arderea a 6,5 milioane tone carbune, 
1,5 miliarde mc gaz metan sau 1,2 milioane pacura , care ar elimina in atmosfera 
peste 7 milioane tone de bioxid de carbon .Prin producerea aceleiasi cantitati de 
energie in centralele eoliene emisiile de bioxid de carbon ar fi ZERO. 

• 6000 GWh =1,2 milioane tone pacura =300 milioane dolari  
• 6000 GWh=7.500 locuri de munca permanente si inca pe atat locuri 

de munca temporare 

 
Energia eoliana este neutra din punct de vedere al emisiilor de CO2 . 
Energia eoliana poate avea un impact redus la nivel national , dar foarte 

important pentru comunitatile locale, care se pot autosustine cu energia produsa pe 
plan local. 

Explorarea surselor locale de energie eoliana si constructia de infrastructura 
pentru utilizarea acestor resurse poate recurge la forta de munca locala si astfel va 
avea un impact pozitiv asupra economiei localitatilor. 
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 9.5. Prognoza asupra calitatii vietii/standardului  de viata si asupra conditiilor 
sociale in comunitatile afectate de impact  
 

Proiectul propus spre avizare va avea un impact benefic asupra comunitatii 
locale  prin faptul ca forta de munca  va  fi angajata din randul localnicilor, lucrarile 
de constructii –montaj vor fi realizate cu firme din judetul Caras Severin ,taxele 
rezultate in urma implementarii parcului eolian Sf. Elena ( avize ) , precum si 
impozitele platite de angajati se vor transforma in fonduri pentru bugetul local . 

Nu va exista un impact negativ al proiectului supus avizarii asupra calitatii 
vietii/standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comuna Coronini , judet 
Caras Severin  . 
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