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INTRODUCERE 
 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu a fost declarat prin Ordinul MMDD nr. 

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță 
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat 
prin Ordinul MMP nr. 2387/2011 (având o suprafață de 11540 ha). Prin Ordinul ministrului 
mediului, apelor si pădurilor nr. 46/2016, privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi 
declararea siturilor de importantă comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene 
Natura 2000 în România, suprafața sitului a fost micșorată la 11521 ha. 

ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre a fost declarat  prin HG nr. 1284/2007 privind 
declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, modificată prin HG nr. 971/2011 (având o suprafață de 904 
ha). Prin actualizarea Formularului Standard în anul 2016, suprafața sitului a fost micșorată la 
801 ha. 

ROSPA0055 Lacul Gălățui a fost declarat  prin HG nr. 1284/2007 privind declararea 
ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 
2000 în România, modificată prin HG nr. 971/2011 (având o suprafață de 813 ha). Prin 
actualizarea Formularului Standard în anul 2016, suprafața sitului a fost extinsă până la suprafața 
actuală de 814 ha. 

ROSPA0105 Valea Mostiștea a fost declarat  prin HG nr. 1284/2007 privind declararea 
ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 
2000 în România, modificată prin HG nr. 971/2011 (având o suprafață de 6578 ha). Prin 
actualizarea Formularului Standard în anul 2016, suprafața sitului a fost extinsă până la suprafața 
actuală de 6614 ha. 

ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni a fost declarat  prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea 
HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă 
a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România (având o suprafață de 12351 ha). Prin 
actualizarea Formularului Standard în anul 2016, suprafața sitului a fost extinsă până la suprafața 
actuală de 12405 ha. 

IV.21 Ostrovul Ciocănești a fost reglementat/declarat prin HG 2151/2004 privind 
instituirea regimului de arie naturală pentru noi zone. Este o arie protejată de interes național ce 
corespunde categoriei a IV-a IUCN, reprezentând o arie de protecție specială avifaunistică. 

IV.20 Ostrovul Haralambie a fost reglementat/declarat prin HG 2151/2004 privind 
instituirea regimului de arie naturală pentru noi zone. Este o arie protejată de interes național ce 
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic). 

 
Studiul are ca scop fundamentarea Planului de management a siturilor Natura 2000 

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 
Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul 
Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – 
Ulmeni. 

În cadrul procesului de elaborare a Planului de management, identificarea activităţilor cu 
impact asupra ariei naturale protejate este o etapă critică, deoarece obiectivele specifice, 
măsurile, activitățile şi regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de 
interes conservativ adresează efectele negative ale acestor activităţi, în vederea micșorării, 
eliminării sau compensării efectelor acestora şi/sau interzicerii oricărei activităţi viitoare 
susceptibile de a afecta semnificativ aria naturală protejată. Totodată, măsurile de management 
pot fi adaptate funcție de intensitatea efectului activităţilor cu impact asupra ariei naturale 
protejate, în sensul în care pentru o aceeași activitate, măsurile de management pot diferi dacă 
intensitatea impactului este ridicată fată de măsurile de management pentru aceeași activitate, dar 
cu intensitate scăzută a impactului. 
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Cu ocazia parcurgerii terenului de către experții de pe fiecare grupă de specii și de 
habitate de interes, au fost efectuate și înregistrări asupra presiunilor sau impacturilor specifice 
identificate, precum și asupra posibilelor amenințări pentru starea de conservare a acestor specii 
și habitate vizate. 

Din punct de vedere al temporalității impacturilor acestea sunt clasificate în două 
categorii: presiuni actuale şi amenințări viitoare. Definițiile acestor două categorii sunt 
următoarele:  

Presiune actuală (P) – acea activitate cu potențial impact negativ asupra stării de 
conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfășoară în 
prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărei efecte negative încă persistă. 

Amenințare viitoare (A) – acea activitate cu potențial impact negativ asupra stării de 
conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care este preconizată să se 
deruleze în viitor. Nu poate fi considerată amenințare viitoare o presiune actuală decât dacă se 
preconizează o creștere semnificativă a intensității sau o schimbare a localizării presiunii actuale. 

Pentru siturile Natura 2000, informațiile cuprinse în formularul standard Natura 2000 
asigură o bază de pornire pentru evaluarea impactului asupra ariilor naturale protejate, însă 
acestea trebuie confirmate, îmbunătățite şi aduse la zi. De asemenea, în vederea stabilirii 
măsurilor specifice/măsurilor de management, trebuie furnizate informații suplimentare privind 
indicarea pentru fiecare activitate cu impact asupra speciilor şi tipurilor de habitate impactate, 
inclusiv a intensității impactului funcţie de localizare. 

În acest sens, pentru evaluarea impacturilor trebuie furnizate informaţiile necesare pentru:  

• Evaluarea activităţilor cu impact asupra ariilor naturale protejate, în general 
• Evaluarea activităţilor cu impact asupra speciilor de interes conservativ 
• Evaluarea activităţilor cu impact asupra tipurilor de habitate de interes conservativ  

Astfel, evaluarea impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 
ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), 
ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni s-a 
efectuat atât printr-o documentare corespunzătoare, respectiv prin observații în teren, care au 
vizat identificarea și inventarierea surselor de impact, localizarea și intensitatea manifestării 
acestora, precum și estimarea modului de afectare a habitatelor sau/și speciilor vizate, dar și 
ierarhizarea acestor surse în funcție de intensitatea lor. În urma culegerii acestor date de teren au 
fost realizate hărțile referitoare la sursele de impact antropic asupra speciilor şi habitatelor de 
interes comunitar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală 

IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 7 
 

I. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ȘI CULTURALE 
  

Acest capitol furnizează informații privind dimensiunea socio-economică a 
comunităților/unităţilor administrativ teritoriale din interiorul și proximitatea ariei protejate, în 
vederea elaborării planului de management al acestora, mai exact în vederea identificării acelor 
activităţi şi practici economice cu potenţial de risc asupra stării de conservare a speciilor şi 
habitatelor. Versiunea finală a studiului va aborda integral aspectele socio-economice cuprinse în 
Ordinul de ministru nr. 304/2018 privind aprobarea ghidului de elaborare a planurilor de 
management ale ariilor naturale protejate. 
 
 Din punct de vedere metodologic, studiul se bazează pe colectarea și analiza de date 
statistice oficiale privind caracteristicile socio-economice ale comunităților din interiorul și 
proximitatea ariilor protejate, precum și pe colectarea de date la fața locului prin interviuri cu 
actorii locali. Datele colectate sunt prezentate atât în format tabelar, grafic cât și sub formă de 
hărți astfel încât să se permită atât înțelegerea situației socio-economice locale cât și localizarea 
factorilor de interes pentru definitivarea studiului de impact antropic. 

În conformitate cu cerințele achizitorului, studiul privind analiza socio-economică 
cuprinde informații privind: 

• situația socio-economică sumară a localităților aflate pe teritoriul ariei naturale protejate; 
• modul de utilizare a terenurilor, luând în considerare tipurile de utilizare a terenurilor 

conform Corine Land Cover (CLC). Analizarea și evaluarea modului de utilizare a 
terenurilor din punct de vedere al: statutului activităților/importanței economice, tendinței 
activităților (dezvoltare, descreștere, stagnare), duratei activităților (sezoniere sau 
permanente) și impactului asupra mediului/stării de conservare favorabilă. 

 
 Necesitatea de adaptare a Planului de management la particularitățile socio-economice ale 
comunităților locale, este determinată atât de respectarea tendințelor și necesităților de dezvoltare 
locală, cât și de prevederile legislative europene și naționale. Conform articolului 2 din Directiva 
Habitate „Măsurile de conservare ce vor fi luate trebuie să țină seama atât de exigențele 
economice, sociale și culturale, cât și de particularitățile regionale și locale”. De asemenea, 
conform alin. (3), art. 21 al OUG 57/2007, măsurile prevăzute în planurile de management al 
ariilor naturale protejate se elaborează astfel încât să se țină cont de exigențele economice, 
sociale și culturale, precum și de particularitățile regionale și locale ale zonei, prioritate având 
însă obiectivele care au dus la constituirea ariilor naturale protejate. 
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I.1. COMUNITĂȚI LOCALE ȘI FACTORI INTERESAȚI 
 

Cele 5 situri Natura 2000 vizate (incluzând două rezervaţii naturale), analizate în Studiul 
de evaluare detaliată a impactului antropic, se suprapun parţial sau total, astfel: 

- ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu se suprapune parţial cu ROSPA0021 Ciocăneşti – 
Dunăre, ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, ROSPA0105 Valea Mostiştea şi ROSPA0055 
Lacul Gălăţui. 

- rezervaţia naturală Ostrovul Haralambie este inclusă în ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-
Chiciu. 

- rezervaţia naturală Ostrovul Ciocăneşti este inclusă atât în ROSPA0021 Ciocăneşti – 
Dunăre, cât şi în ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu. 
 
Ariile naturale protejate vizate sunt localizate în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, 

pe teritoriul judeţului Călăraşi. 
 

 
Figura 1 - Harta localizării generale a proiectului 
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I.1.1. Comunități locale 
I.1.1.1. Unităţi administrativ-teritoriale 

 

 
Figura 2. Harta unităților administrativ-teritoriale care au rază teritorială pe suprafața 

ariilor naturale protejate 
 

Conform hotărârii nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a 
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cele 5 situri sunt situate pe teritoriul a 17 
unităţi administrativ teritoriale din județul Călărași (în Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia). 

 
Tabelul 1. Lista unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul proiectului 

Nr.crt UAT Județ 
1 Alexandru Odobescu Călărași 
2 Chiselet Călărași 
3 Ciocănești Călărași 
4 Cuza Vodă Călărași 
5 Dorobanțu Călărași 
6 Frăsinet Călărași 
7 Grădiștea Călărași 
8 Gurbănești Călărași 
9 Independența Călărași 

10 Mânăstirea Călărași 
11 Oltenița Călărași 
12 Sărulești Călărași 
13 Sohatu Călărași 
14 Spanțov Călărași 
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15 Ulmeni  Călărași 
16 Ulmu Călărași 
17 Valea Argovei Călărași 

 
 

Tabelul 2. Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate  
ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu 

Judeţ UAT 
Procent  din 

UAT  
Suprafața 
UAT (ha) 

Suprafață 
din ANP în 
UAT (ha) 

Procent din 
ANP  

Călărași 

Olteniţa 7.82 10351.24 809.27 7.02 
Alexandru 
Odobescu 

1.47 6086.07 89.60 0.78 

Chiselet 13.47 8565.05 1153.35 10.01 
Ciocăneşti 10.86 13238.04 1437.90 12.48 
Cuza Vodă 1.33 13284.28 177.19 1.54 
Dorobanţu 11.86 10263.66 1217.14 10.56 
Frăsinet 9.62 8681.05 834.76 7.25 
Grădiştea 7.69 18250.12 1402.66 12.17 
Independenţa 0.44 5740.30 25.05 0.22 
Mânăstirea 18.05 12242.64 2210.34 19.18 
Spanţov 7.62 6497.80 495.29 4.30 
Ulmu 12.77 6966.57 889.72 7.72 
Valea Argovei 9.08 8579.96 778.90 6.76 

 
Tabelul 3. Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate  

ROSPA0021 Ciocănești - Dunăre 

Judeţ UAT 
Procent  din 

UAT  
Suprafața 
UAT (ha) 

Suprafață 
din ANP în 
UAT (ha) 

Procent din 
ANP  

Călărași Ciocăneşti 6.05 13238.04 801.21 100.00 
 

 Tabelul 4. Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale 
protejate ROSPA0055 Lacul Gălățui 

Judeţ UAT 
Procent  din 
UAT inclus 

în ANP 

Suprafața 
UAT (ha) 

Suprafață 
din ANP în 
UAT (ha) 

Procent din 
ANP în 

fiecare UAT 

Călărași 

Alexandru 
Odobescu 

1.47 6086.07 89.60 11.00 

Grădiştea 3.83 18250.12 699.55 85.92 
Independenţa 0.44 5740.30 25.05 3.08 
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Tabelul 5. Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate  
ROSPA0105 Valea Mostiștea 

Judeţ UAT 
Procent  din 
UAT inclus 

în ANP 

Suprafața 
UAT (ha) 

Suprafață 
din ANP în 
UAT (ha) 

Procent din 
ANP în 

fiecare UAT 

Călărași 

Dorobanţu 2.61 10263.66 268.10 4.05 
Frăsinet 19.14 8681.05 1661.68 25.12 
Gurbănești 5.53 7514.36 415.70 6.28 
Mânăstirea 12.40 12242.64 1517.59 22.94 
Sărulești 5.62 6835.63 383.93 5.80 
Sohatu 0.28 8315.65 23.62 0.36 
Ulmu 20.03 6966.57 1395.49 21.10 
Valea 
Argovei 

11.06 8579.96 948.68 14.34 

 
Tabelul 6. Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate  

ROSPA0136 Oltenița - Ulmeni 

Judeţ UAT 
Procent  din 
UAT inclus 

în ANP 

Suprafața 
UAT (ha) 

Suprafață 
din ANP în 
UAT (ha) 

Procent din 
ANP în 

fiecare UAT 

Călărași 

Oltenița 41.81 10351.24 4327.51 34.89 
Chiseleț 31.35 8565.05 2685.04 21.64 
Dorobanțu 3.28 10263.66 336.33 2.71 
Mânăstirea 26.37 12242.64 3227.84 26.02 
Spanţov 28.14 6497.80 1828.24 14.74 
Ulmeni   0.00 5542.02 0.00001 0.00 

 
Tabelul 7. Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate  

IV.20. Ostrovul Haralambie 

Judeţ UAT 
Procent  din 
UAT inclus 

în ANP 

Suprafața 
UAT (ha) 

Suprafață 
din ANP în 
UAT (ha) 

Procent din 
ANP în 

fiecare UAT 
Călărași Dorobanţu 0.39 10263.66 39.67 100.00 

 
Tabelul 8. Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate  

IV.21 Ostrovul Ciocănești 

Judeţ UAT 
Procent  din 
UAT inclus 

în ANP 

Suprafața 
UAT (ha) 

Suprafață 
din ANP în 
UAT (ha) 

Procent din 
ANP în 

fiecare UAT 
Călărași Ciocăneşti 1.62 13238.04 214.45 100.00 

 
 

I.1.1.2. Caracterizarea unităților administrativ-teritoriale  

  
Pentru caracterizarea unităților administrativ-teritoriale vom prezenta aspectele 

demografice şi economice principale ale localităților vizate, incluzând informaţii ce provin de la 
Institutul Naţional de Statistică (populaţia, total pe sexe, etc.) şi informaţii furnizate de Registrul 
Comerţului (domeniile CAEN şi numărul de firme asociate acestora). 
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� Date demografice privind comunitatea locală 
Potrivit datelor INS (Institutului Naţional de Statistică) la data de 1 ianuarie 2018, în cele 

17 comunități țintă locuiau un număr de 79872 persoane. Cea mai mare parte din populație este 
localizată în orașul Oltenița (27770 locuitori), media celorlalte 16 comune fiind de  3256 
locuitori.  
 

Tabelul 9. Populaţia* localităţilor aflate în interiorul ariei naturale protejate 

UAT 
Anul 
2000 

Anul 
2010 

Anul 
2015 

Anul 
2018 

% din total 
populaţie 

2018 

Evoluție 
2010-
2018 

Tendință 

Oltenița 31395 29866 28584 27770 35% -12% ↘ 
Alexandru 
Odobescu 

2936 2794 2751 2668 3% -9% ↘ 

Chiselet 3619 3418 3338 3257 4% -10% ↘ 

Ciocăneşti 4746 4373 4185 3963 5% -16% ↘ 

Cuza Vodă 3914 4051 3993 3967 5% 1% ↗ 

Dorobanţu 3353 2998 2856 2778 3% -17% ↘ 

Frăsinet 2056 1852 1754 1674 2% -19% ↘ 
Grădiștea 5107 4848 4791 4764 6% -7% ↘ 
Gurbănești 1721 1382 1229 1124 1% -35% ↘ 
Independenţa 3960 3655 3545 3513 4% -11% ↘ 
Mânăstirea 6272 5927 5613 5422 7% -14% ↘ 
Săruleşti 2879 3029 2972 2955 4% 3% ↗ 
Sohatu  3624 3023 2750 2604 3% -28% ↘ 
Spanţov 4632 4761 4784 4751 6% 3% ↗ 
Ulmeni   5451 5283 5127 4954 6% -9% ↘ 
Ulmu 1890 1558 1411 1298 2% -31% ↘ 
Valea Argovei 2959 2654 2502 2410 3% -19% ↘ 
Total 90514 85472 82185 79872 100% -12% ↘ 
* - Populaţia după domiciliu la 01 ianuarie 
 
 La nivelul comunităţilor analizate se constată un puternic proces de scădere demografică.  
În ultimii 8 ani (2010-2018) scăderea medie a fost de 12%.  Diferenţele dintre localităţi sunt însă 
substanţiale în condiţiile în care Comunități precum Gurbănești, Ulmu și Sohatu au înregistrat o 
scădere demografică substanțială, de aproximativ o treime, în timp ce comune precum Spanțov, 
Sărulești și Cuza Vodă au înregistrat o ușoară creștere demografică. 

 Distribuția populației pe grupe de vârste sugerează că în toate comunitățile din 
proximitatea ariei naturale populația tânără este în scădere. Chiar dacă tendința generală este de 
scădere, există însă o diversitate destul de importantă în privința scăderii populației cu vârste 
cuprinse între 20-59 de ani, categorie ce reprezintă și grosul forței de muncă. Cea mai mare 
scădere față de anul 2010, a avut loc în Oltenița și Ulmeni, dar există și localități în care 
populația a crescut, precum Grădiștea, Alexandru Odobescu. Inclusiv populația cu vârste 
cuprinse între 60-74 este în scădere deși în cazul acestei categorii există o și mai mare diversitate, 
cu localități precum Oltenița a cărei populație cu vârsta cuprinsă între 60-74 a crescut cu o 
treime, iar în celelalte a scăzut. Acest lucru se poate explica prin prisma migrației interne, din 
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rural în urban. Singura categorie de populație în creștere față de 2010 este cea cu vârsta peste 75 
ani ca tendință generală, însă cu destule localități în care și această categorie e în scădere.  
 

Tabelul 10. Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şi localităţi 

Nr Județ Localitate Sexe 
An de 

referinţă 
2010 

An de analizat 2018 

Număr 
total 

Prezenţă 
estimată în 

sit 
1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Călărași 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltenița 
 
 

Total 29866 27770 0 
 Masculin 14375 13264 0 
 Feminin 15491 14522 0 

2 
 
 

 Alexandru 
Odobescu 

 
 

Total 2794 2668 0 
 Masculin 1392 1324 0 

 Feminin 1402 1344 
0 

3 
 
 

 Chiselet 
 
 

Total 3418 3257 0 
 Masculin 1701 1634 0 
 Feminin 1717 1627 0 

4 
 
 

 Ciocăneşti 
 
 

Total 4373 3963 0 
 Masculin 2127 1925 0 
 Feminin 2246 2041 0 

5 
 
 

 Cuza Vodă 
 
 

Total 4051 3967 0 
 Masculin 1981 1989 0 
 Feminin 2070 1980 0 

6 
 
 

 Dorobanţu 
 
 

Total 2998 2778 0 
 Masculin 1515 1376 0 
 Feminin 1483 1404 0 

7 
 
 

 Frăsinet 
 
 

Total 1852 1674 0 
 Masculin 909 831 0 
 Feminin 943 843 0 

8 
 
 

 Grădiștea 
 
 

Total 4848 4764 0 
 Masculin 2375 2343 0 
 Feminin 2473 2422 0 

9 
 
 

 Gurbănești 
 
 

Total 1382 1124 0 
 Masculin 664 543 0 
 Feminin 718 583 0 

10 
 
 

 Independenţa 
 
 

Total 3655 3513 0 
 Masculin 1791 1720 0 
 Feminin 1864 1796 0 

11 
 
 

 Mânăstirea 
 
 

Total 5927 5422 0 
 Masculin 2924 2673 0 
 Feminin 3003 2749 0 

12 
 

 Săruleşti 
 

Total 3029 2955 0 
 Masculin 1542 1504 0 
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Nr Județ Localitate Sexe 
An de 

referinţă 
2010 

An de analizat 2018 

Număr 
total 

Prezenţă 
estimată în 

sit 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Feminin 1487 1453 0 

13 
 
 

 Sohatu 
 
 

Total 3023 2604 0 
 Masculin 1489 1274 0 
 Feminin 1534 1331 0 

14 
 
 

 Spanţov 
 
 

Total 4761 4751 0 
 Masculin 2389 2407 0 
 Feminin 2372 2352 0 

15 
 
 

 Ulmeni 
 
 

Total 5283 4954 0 
 Masculin 2613 2439 0 
 Feminin 2670 2522 0 

16 
 
 

 Ulmu 
 
 

Total 1558 1298 0 
 Masculin 762 654 0 
 Feminin 796 645 0 

17 
 
 

 Valea Argovei 
 
 

Total 2654 2410 0 
 Masculin 1337 1198 0 
 Feminin 1317 1211 0 

18 
 
 

 

Total 
 
 

Total 85472 79872 0 
 Masculin 41886 39098 0 

 Feminin 43586 40825 0 

 
Tabelul 11. Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şi localităţi 

UAT 
Grupe de 

vârstă 
2010 2018 Variație Tendință 

Oltenița 
 

Total 29866 27770 -7% ↘ 
0-19 ani 5536 4856 -12% ↘ 

20-59 ani 19142 16089 -16% ↘ 
60-74 ani 3774 5037 33% ↗ 
>75 ani 1414 1788 26% ↗ 

Alexandru Odobescu 
 
 

Total 2794 2668 -5% ↘ 
0-19 ani 566 524 -7% ↘ 

20-59 ani 1312 1369 4% ↗ 
60-74 ani 553 393 -29% ↘ 
>75 ani 363 382 5% ↗ 

Chiselet 
 

Total 3418 3257 -5% ↘ 
0-19 ani 738 704 -5% ↘ 

20-59 ani 1774 1749 -1% ↘ 
60-74 ani 482 462 -4% ↘ 
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UAT 
Grupe de 

vârstă 
2010 2018 Variație Tendință 

>75 ani 424 342 -19% ↘ 

Ciocănești 

Total 4373 3963 -9% ↘ 
0-19 ani 805 665 -17% ↘ 

20-59 ani 2112 2106 0% ↘ 
60-74 ani 873 642 -26% ↘ 
>75 ani 583 550 -6% ↘ 

Cuza Vodă 
 

Total 4051 3967 -2% ↘ 
0-19 ani 800 766 -4% ↘ 

20-59 ani 2090 2115 1% ↗ 
60-74 ani 715 653 -9% ↘ 
>75 ani 446 433 -3% ↘ 

Dorobanțu 
 

Total 2998 2778 -7% ↘ 
0-19 ani 555 503 -9% ↘ 

20-59 ani 1343 1370 2% ↗ 
60-74 ani 642 482 -25% ↘ 
>75 ani 458 423 -8% ↘ 

Frăsinet 
 

Total 1852 1674 -10% ↘ 
0-19 ani 401 362 -10% ↘ 

20-59 ani 857 831 -3% ↘ 
60-74 ani 342 261 -24% ↘ 
>75 ani 252 220 -13% ↘ 

Grădiștea 
 

Total 4848 4764 -2% ↘ 
0-19 ani 931 852 -8% ↘ 

20-59 ani 2443 2589 6% ↗ 
60-74 ani 844 754 -11% ↘ 
>75 ani 630 569 -10% ↘ 

Gurbănești 
 

Total 1382 1124 -19% ↘ 
0-19 ani 312 229 -27% ↘ 

20-59 ani 599 562 -6% ↘ 
60-74 ani 260 166 -36% ↘ 
>75 ani 211 167 -21% ↘ 

Independența 
 

Total 3655 3513 -4% ↘ 
0-19 ani 779 708 -9% ↘ 

20-59 ani 1845 1834 -1% ↘ 
60-74 ani 650 555 -15% ↘ 
>75 ani 381 416 9% ↗ 

Mânăstirea 
 

Total 5927 5422 -9% ↘ 
0-19 ani 1353 1141 -16% ↘ 

20-59 ani 2885 2845 -1% ↘ 
60-74 ani 1052 770 -27% ↘ 
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UAT 
Grupe de 

vârstă 
2010 2018 Variație Tendință 

>75 ani 637 666 5% ↗ 

Sărulești 
 

Total 3029 2955 -2% ↘ 
0-19 ani 855 820 -4% ↘ 

20-59 ani 1519 1562 3% ↗ 
60-74 ani 389 309 -21% ↘ 
>75 ani 266 264 -1% ↘ 

Sohatu 

Total 3023 2604 -14% ↘ 
0-19 ani 628 544 -13% ↘ 

20-59 ani 1252 1228 -2% ↘ 
60-74 ani 661 377 -43% ↘ 
>75 ani 482 455 -6% ↘ 

Spanțov 
 

Total 4761 4751 0% ↘ 
0-19 ani 1265 1218 -4% ↘ 

20-59 ani 2537 2595 2% ↗ 
60-74 ani 608 583 -4% ↘ 
>75 ani 351 355 1% ↗ 

Ulmeni 
 

Total 5283 4954 -6% ↘ 
0-19 ani 1063 997 -6% ↘ 

20-59 ani 2968 2752 -7% ↘ 
60-74 ani 844 761 -10% ↘ 
>75 ani 408 444 9% ↗ 

Ulmu 
 

Total 1558 1298 -17% ↘ 
0-19 ani 265 240 -9% ↘ 

20-59 ani 607 573 -6% ↘ 
60-74 ani 404 210 -48% ↘ 
>75 ani 282 275 -2% ↘ 

Valea Argovei 

Total 2654 2410 -9% ↘ 
0-19 ani 623 518 -17% ↘ 

20-59 ani 1230 1208 -2% ↘ 
60-74 ani 478 355 -26% ↘ 
>75 ani 323 329 2% ↗ 

Total, din care: 
 

85472 79872 -1 ↘ 

Grupe de vârstă 

0-19 ani 17475 15647 -2 ↘ 
20-59 ani 46515 43377 0 ↘ 
60-74 ani 13571 12770 -3 ↘ 
>75 ani 7911 8078 0 ↗ 

 
Scăderea demografică generată de scăderea puternică a natalității şi un flux migraţional 

negativ determină încadrarea presiunilor de impact antropic manifestate de populația locală pe un 
trend descendent.  
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 Natalitatea, la nivelul comunităților vizate cunoaște un proces accentuat de scădere 
marcat de o variaţie procentuală de – 22% faţă de anul 2010, natalitatea reprezentând principalul 
factor al scăderii demografice la nivelul sitului. În câteva localități scăderea a fost dramatică: 
Ciocănești, Ulmeni, Ulmu, Dorobanțu și Oltenița. Singurele localități în care natalitatea a crescut 
ușor față de 2010 sunt Cuza Vodă și Independența. 

 
 Scăderea demografică este determinată de două fenomene majore şi anume sportul 
natural negativ (numărul din ce în ce mai mic de nașteri comparativ cu numărul de decese) şi 
fenomenul migraţional. 
 

Tabelul 12. Natalitate: născuți vii per localitate  

Nr 
 

Județ 
 

Localitate 
 

An de referinţă 
2010 

An de analizat 
2017 

 

1 

Călărași 
 

Olteniţa 253 177 
2 Alexandru Odobescu 25 19 
3 Chiselet 34 30 
4 Ciocăneşti 32 17 
5 Cuza Vodă 31 32 
6 Dorobanţu 27 17 
7 Frăsinet 21 20 
8 Grădiştea 43 33 
9 Gurbăneşti 9 11 

10 Independenţa 30 31 
11 Mânăstirea 56 51 
12 Săruleşti 46 41 
13 Sohatu 21 23 
14 Spanţov 67 49 
15 Ulmeni 47 28 
16 Ulmu 16 10 
17 Valea Argovei 21 21 
18 Total 779 610 

 
Pe fondul îmbătrânirii populației este de așteptat ca rata natalității să continue tendința de 

scădere. Natalitatea, la nivelul comunităților vizate cunoaște un proces accentuat de scădere 
marcat de o variație procentuală de – 22%  față de anul 2010, natalitatea reprezentând principalul 
factor al scăderii demografice la nivelul sitului. 

Un alt factor ce afectează negativ dinamica demografică la nivelul comunităților analizate 
este migrația. Potrivit datelor oficiale raportate de Institutul Național de Statistică în toți anii 
analizați există o balanță migrațională negativă, persoanele ce pleacă din zonă fiind mai 
numeroase decât cele ce se mută cu domiciliul aici.  Potrivit datelor INS, numai în anul 2017 din 
cele 17 UAT-uri au plecat 643 de persoane și au venit 416. Acest fenomen accentuează 
fenomenul de îmbătrânire a populației, în condițiile în care persoanele care pleacă sunt, de 
regulă, persoane tinere în căutare de loc de muncă, sau un nivel superior de educație, iar 
persoanele ce vin în zonă sunt persoane vârstnice, cu statut de pensionari. 
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Tabelul 13. Migraţie: Stabiliri de resedinţă în localităţile aflate în interiorul ariei naturale 
protejate 

Nr 
 

Județ 
 

Localitate 
 

An de referinţă 
2010 

An de analizat 2017 
 

1 

Călărași 
 

Olteniţa 184 165 

2 
Alexandru 
Odobescu 

4 10 

3 Chiselet 14 10 
4 Ciocăneşti 86 72 
5 Cuza Vodă 7 4 
6 Dorobanţu 19 12 
7 Frăsinet 31 9 
8 Grădiştea 12 20 
9 Gurbăneşti 12 16 

10 Independenţa 5 6 
11 Mânăstirea 26 8 
12 Săruleşti 24 17 
13 Sohatu 5 9 
14 Spanţov 27 26 
15 Ulmeni 20 12 
16 Ulmu 10 10 
17 Valea Argovei 7 10 
18 Total 493 416 

 
Tabelul 14. Migraţie: Plecări de resedinţă în localităţile aflate în interiorul ariei naturale 

protejate 

Nr 
 

Județ 
 

Localitate 
 

An de referinţă 
2010 

An de analizat 2017 
 

1 

Călărași 
 

Olteniţa 350 224 

2 
Alexandru 
Odobescu 14 8 

3 Chiselet 32 16 
4 Ciocăneşti 24 22 
5 Cuza Vodă 28 23 
6 Dorobanţu 22 21 
7 Frăsinet 24 11 
8 Grădiştea 29 24 
9 Gurbăneşti 17 13 

10 Independenţa 19 21 
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11 Mânăstirea 51 30 
12 Săruleşti 28 59 
13 Sohatu 25 72 
14 Spanţov 34 30 
15 Ulmeni 35 24 
16 Ulmu 13 18 
17 Valea Argovei 27 27 
18 Total 772 643 

 
În fiecare din cele 17 unități administrative din interiorul sitului funcționează cel puțin 

câte o școală primară și una gimnazială (în cele mai multe cazuri aceeași), totalizând un număr de 
6375 de elevi. La aceștia se adaugă 1770 copii de grădiniță. Orașul Oltenița și comunele 
Grădiștea, Mânăstirea, Sărulești și Ulmu organizează și studii liceale, totalizând 2185 elevi, 
dintre care 2071 sunt în Oltenița. De asemenea, tot în orașul Oltenița se organizează și 
învățământ profesional pentru 389 elevi.  

 
Tabelul 15. Distribuția elevilor pe nivel educațional 

UAT Grădinițe Inv primar   Inv gimnazial Inv. profesional   Inv. liceal 
Olteniţa 546 1057 833 389 2071 
Alexandru 
Odobescu 70 119 111 
Chiselet 80 152 142 
Ciocăneşti 78 152 157 
Cuza Vodă 66 172 135 
Dorobanţu 62 120 96 
Frăsinet 53 74 65 
Grădiştea 112 177 161 35 
Gurbăneşti 28 44 62 
Independenţa 103 174 114 
Mânăstirea 101 230 235 45 
Săruleşti 108 203 128 5 
Sohatu  62 155 117 
Spanţov 120 290 218 
Ulmeni   103 197 173 
Ulmu 31 40 59 29 
Valea Argovei 47 119 94 

Total 1770 3475 2900 389 2185 
 

În privința gospodăriilor, în anul 2017, în toate cele 17 unități administrativ teritoriale 
vizate de studiu figurau 35473 de gospodării, o treime fiind în Oltenița. Comparativ cu anul 2010 
numărul gospodăriilor a crescut în ciuda fenomenului de scădere demografică și îmbătrânire a 
populației. Fără excepții, în fiecare UAT numărul gospodăriilor a fost mai mare în 2017, 
comparativ cu 2010. Comunele cu creșteri substanțiale ale numărului de locuințe sunt Chișileț, 
Spanțov și Cuza Vodă.. 
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Tabelul 16. - Dinamica numărului de gospodarii 

UAT 2010 2017 % variație 
Olteniţa 9499 10137 7% 
Alexandru Odobescu 1311 1387 6% 
Chiselet 1248 1465 17% 
Ciocăneşti 1908 2013 6% 
Cuza Vodă 1784 2066 16% 
Dorobanţu 1601 1678 5% 
Frăsinet 1025 1057 3% 
Grădiştea 2072 2173 5% 
Gurbăneşti 864 903 5% 
Independenţa 1492 1543 3% 
Mânăstirea 2133 2265 6% 
Săruleşti 1243 1305 5% 
Sohatu  1632 1789 10% 
Spanţov 1402 1643 17% 
Ulmeni   1544 1703 10% 
Ulmu 1020 1019 0% 
Valea Argovei 1215 1327 9% 
Total 32993 35473 8% 

 
 

� Utilități publice 
 
Din perspectiva utilităților publice se remarcă doar dezvoltarea rețelei de alimentare cu 

apă potabilă și parțial serviciile de canalizare care acoperă numai 3 localități: Oltenița, Cuza 
Vodă și Mânăstirea. Independența este singura localitate fără rețea de apă, la care se adaugă 
Sohatu și Frăsinet care au o rețea de apă puțin dezvoltată. Serviciile de furnizare gaze naturale nu 
există, cu excepția Municipiului Oltenița. 

 
Tabelul 17. – Utilităţi publice din anul 2018, pentru localităţile aflate în interiorul ariei 

naturale protejate 

Judeţ Localitate 

apă 
canaliza-

re 

stație 
de 

epura-
re 

Încălzi
-re cu 
lemne 

Încălzi
-re cu 

gaz 

colectare 
deșeuri 

telefone 
fixă 

telefone 
mobilă 

Călărași 
  
  
  
  
  
  
  
  

Olteniţa da da da nu da da da da 
Alexandru 
Odobescu da nu nu da nu da da da 
Chiselet da nu nu da nu da da da 
Ciocăneşti da nu nu da nu da da da 
Cuza Vodă da da da da nu da da da 
Dorobanţu da nu nu da nu da da da 
Frăsinet da nu nu da nu da da da 
Grădiştea da nu nu da nu da da da 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală 

IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 21 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gurbăneşti da nu nu da nu da da da 
Independența nu nu nu da nu da da da 
Mânăstirea da da da da nu da da da 
Săruleşti da nu nu da nu da da da 
Sohatu  da nu nu da nu da da da 
Spanţov da nu nu da nu da da da 
Ulmeni   da nu nu da nu da da da 
Ulmu da nu nu da nu da da da 
Valea 
Argovei da nu nu da nu da da da 
Total da nu nu da nu da da da 

 
Utilitățile publice au un grad mare de dezvoltare în ceea ce privește alimentarea cu apă 

potabilă, însă canalizarea şi alimentarea cu gaze naturale sunt slab sau deloc dezvoltate.  Acest 
lucru determină o dependență majoră a populației locale față de resursele lemnoase din interiorul 
sau proximitatea ariei protejate. 
 

� Efective de animale 
 
 Creșterea animalelor reprezintă, alături de cultivarea pământului principala activitate 
economică de subzistență. Datele de la ultimul recensământ agricol din 2010 sugerează că 
populația din interiorul ariei naturale are aproape toate tipurile de animale. Dintre localitățile din 
sit se remarcau la nivelul anului 2010 comunele Grădiștea și Cuza Vodă pentru numărul de 
bovine și ovine și Gurbănești pentru numărul mare de păsări 1,5 milioane.  

 
Tabelul 28.- Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, referitor la anul 

2010 (conform Recensământului Agricol 2010) 

UAT Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline 
Olteniţa 1276 1569 508 917 17655 115 

Alexandru 
Odobescu 

141 2183 400 1212 19370 186 

Chiselet 383 798 202 1143 26176 268 
Ciocăneşti 303 1985 482 2737 38063 149 
Cuza Vodă 1405 1799 392 1792 32828 137 
Dorobanţu 256 1018 170 1554 20578 136 

Frăsinet 123 1030 520 1171 11741 95 
Grădiştea 1244 9969 581 2850 35921 245 

Gurbăneşti 114 673 1376 705 1512799 86 
Independenţa 431 2963 839 1726 27900 173 
Mânăstirea 125 1341 444 2141 27866 248 
Săruleşti 172 1851 901 4693 22929 123 
Sohatu 272 2979 1018 1994 24349 305 

Spanţov 87 934 142 1690 24957 177 
Ulmeni 83 1362 460 1803 33206 178 
Ulmu 42 1372 569 924 17656 85 
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UAT Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline 
Valea Argovei 115 705 1136 1138 20417 137 

 
Se remarcă o preferință teritorială pentru anumite tipuri de animale. Astfel, în timp ce 

Gurbănești, Valea Argovei, Sohatu, Sărulești și Independența se remarcă printr-un număr mare 
de caprine, comunele Grădiștea, Alexandru Odobescu se remarcă printr-o preferință majoră 
pentru ovine.  Cel mai mare număr de bovine se regăsește la nivelul comunităților Cuza Vodă, 
Grădiștea și Oltenița.  Aceste trei tipuri de animale determină practici diferite de pășunat și 
utilizare a pajiștilor din interiorul sau proximitatea ariei protejate. 
 

Tabelul 39.- Situația efectivelor de animale 
Principalele 
categorii de 

animale 
Judeţ Localitate 

Număr de animale 

Permanente 
Aduse din 

altă localitate 

Bovine Călăraşi 

Ciocăneşti 303 0 

Cuza Vodă 1405 0 
Dorobanţu 256 0 

Frăsinet 123 0 
Grădiştea 1244 0 

Gurbăneşti 114 0 
Independenţa 431 0 
Mânăstirea 125 0 
Săruleşti 172 0 
Sohatu 272 0 

Spanţov 87 0 
Ulmeni 83 0 
Ulmu 42 0 

Valea Argovei 115 0 

Porcine Călăraşi 

Ciocăneşti 2737 0 

Cuza Vodă 1792 0 
Dorobanţu 1554 0 

Frăsinet 1171 0 
Grădiştea 2850 0 

Gurbăneşti 705 0 
Independenţa 1726 0 
Mânăstirea 2141 0 
Săruleşti 4693 0 
Sohatu 1994 0 

Spanţov 1690 0 
Ulmeni 1803 0 
Ulmu 924 0 

Valea Argovei 1138 0 

Ovine Călăraşi 
Ciocăneşti 1985 0 

Cuza Vodă 1799 0 
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Dorobanţu 1018 0 
Frăsinet 1030 0 

Grădiştea 9969 0 
Gurbăneşti 673 0 

Independenţa 2963 0 
Mânăstirea 1341 0 
Săruleşti 1851 0 
Sohatu 2979 0 

Spanţov 934 0 
Ulmeni 1362 0 
Ulmu 1372 0 

Valea Argovei 705 0 

Pasari Călăraşi 

Ciocăneşti 38063 0 

Cuza Vodă 32828 0 
Dorobanţu 20578 0 

Frăsinet 11741 0 
Grădiştea 35921 0 

Gurbăneşti 1512799 0 
Independenţa 27900 0 
Mânăstirea 27866 0 
Săruleşti 22929 0 
Sohatu 24349 0 

Spanţov 24957 0 
Ulmeni 33206 0 
Ulmu 17656 0 

Valea Argovei 20417 0 
 
 

� Date privind activitățile economice 
 

Dat fiind faptul că în interiorul ariei naturale protejate nu există comunităţi umane analiza 
activităţilor economice se va realiza doar la nivelul comunităţilor din proximitatea acesteia. 
Datele prezentate conturează profilul economic al zonei şi fundamentează dinamica presiunilor 
antropice de natură economică asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor. 

Date privind activitățile economice pentru localităţile aflate în interiorul ariei 
naturale protejate 

Domeniu 
activitate (CAEN) 

Formă de 
organizare 

Judeţ Localitate Nr. societăţi comerciale 

În interiorul ariei protejate nu există comunităţi unde să fie înregistrate firme sau puncte de 
lucru ale acestora. 

 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală 

IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 24 
 

Datele INS privind dinamica numărului de salariaţi şi a şomerilor indică substanţiale 
disparităţi locale ale nivelului de dezvoltare economică. Astfel, două treimi din salariații din aria 
protejată se află în Mun. Oltenița. Nici o comună nu depășește 500 de salariați, iar jumătate 
dintre localități au mai puțin de 200 de salariați. În medie, numărul de salariați a crescut ușor față 
de 2010. Numărul de șomeri continuă să fie ridicat încă din 2010, iar în localități precum  
Chișileț, Mânăstirea și Spanțov având mai mulți șomeri decât salariați. Acest lucru indică 
existența unui nivel ridicat de sărăcie, în special la nivelul acestor comunități.  
 

Tabelul 20.– Evoluția numărului de salariați și de șomeri 

UAT 
Salariați 

2010 
Salariați 

2016 

% 
salariați 

2016 

Șomeri 
2010 

Șomeri 
2016 

% 
șomeri 

Rap 
salariați/ 
șomeri 2016 

Oltenița 5697 5782 64% 696 360 18% 16.1 

Alexandru 
Odobescu 

133 123 1% 30 10 0% 12.3 

Chiselet 154 156 2% 366 308 15% 0.5 
Ciocăneşti 375 483 5% 79 62 3% 7.8 
Cuza Vodă 318 355 4% 85 37 2% 9.6 
Dorobanţu 261 168 2% 61 31 2% 5.4 

Frăsinet 92 56 1% 55 46 2% 1.2 
Grădiştea 307 335 4% 128 42 2% 8.0 

Gurbăneşti 111 72 1% 39 24 1% 3.0 
Independen

ţa 
208 276 3% 31 15 1% 18.4 

Mânăstirea 336 245 3% 183 317 16% 0.8 
Săruleşti 218 228 3% 79 194 10% 1.2 
Sohatu 142 93 1% 71 80 4% 1.2 

Spanţov 145 123 1% 324 196 10% 0.6 
Ulmeni 186 270 3% 239 178 9% 1.5 
Ulmu 116 145 2% 36 30 1% 4.8 
Valea 

Argovei 
183 142 2% 58 97 5% 1.5 

Total 8982 9052 100% 2560 2027 100% 4.5 
 

În ceea ce privește economia locală datele indică de asemenea disparități în ceea ce 
privește manifestarea dezvoltarea economică. Se remarcă o disparitate importantă între Oltenița 
și restul celorlalte comune. Oltenița are aproape jumătate din agenții economici din interiorul 
sitului și două treimi din totalul angajaților. Cele mai puțin dezvoltate comunități sunt Alexandru 
Odobescu, Chiselet, Frăsinet, Gurbănești, Ulmu și Valea Argovei. 
 

Tabelul 21.- Distribuția actorilor economici pe localități 

 
Agenți economici 

 
Angajați sector privat 

 
 

Nr. agenți economici % Nr. Angajați % 
Oltenița 2096 47% 3919 66% 

Alexandru Odobescu 77 2% 22 0% 
Chiselet 103 2% 93 2% 
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Agenți economici 

 
Angajați sector privat 

 
 

Nr. agenți economici % Nr. Angajați % 
Ciocăneşti 259 6% 317 5% 
Cuza Vodă 208 5% 286 5% 
Dorobanţu 167 4% 109 2% 

Frăsinet 69 2% 21 0% 
Grădiştea 250 6% 220 4% 

Gurbăneşti 62 1% 41 1% 
Independenţa 149 3% 209 4% 
Mânăstirea 234 5% 129 2% 
Săruleşti 217 5% 148 2% 
Sohatu 132 3% 48 1% 

Spanţov 133 3% 43 1% 
Ulmeni 111 2% 184 3% 
Ulmu 67 1% 59 1% 

Valea Argovei 137 3% 97 2% 
Total 4471 100% 5945 100% 

 
Se poate observa că în cele 17 UAT-uri sunt 4471 de agenți economici și 5945 salariați, 

cu alte cuvinte raportul Angajatori - Salariați este de 1,3 adică relativ puține persoane angrenate 
în activitatea economică a companiilor. 
 

Analiza detaliată privind principalele domenii economice din aria protejată indică o 
prevalență clară a activităților legate agricultură (949 angajați), fabricarea mobilei (528 
angajați)și  comerț (431 angajați în domeniul comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun). De asemenea, un alt domeniu în 
care întâlnim mai mulți angajați este cel al construcțiilor (300 de angajați). 

Din perspectiva obiectivelor de conservare a biodiversității la nivelul sitului rămân trei 
activități economice de bază şi anume agricultura, creșterea animalelor şi acvacultură, ramuri 
economice ce valorifică resursele naturale din interiorul şi proximitatea ariei protejate. 

 
Tabelul 22. - Număr angajați pe domenii de activitate 

Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate Total 
CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 
producătoare de semințe oleaginoase 949 
CAEN: 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a. 528 
CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 431 
CAEN: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 300 
CAEN: 5229 - Alte activitati anexe transporturilor 258 
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 239 
CAEN: 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp 229 
CAEN: 1412 - Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru 186 
CAEN: 8010 - Activitati de protectie si garda 155 
CAEN: 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor de patiserie 126 
CAEN: 150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea 
animalelor) 115 
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate Total 
CAEN: 4321 - Lucrari de instalatii electrice 102 
CAEN: 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții 
al echipamentelor sanitare 77 
CAEN: 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare 74 
CAEN: 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase 73 
CAEN: 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor 
derivate 70 
CAEN: 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 68 
CAEN: 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 67 
CAEN: 141 - Cresterea bovinelor de lapte 65 
CAEN: 5610 - Restaurante 65 
CAEN: 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 62 
CAEN: 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor 
metalice 60 
CAEN: 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare 59 
CAEN: 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a 
celor pentru vopsit, in magazine specializate 52 
CAEN: 1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 51 
CAEN: 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 50 
CAEN: 8559 - Alte forme de invatamantn.c.a. 50 
CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine 
specializate 49 
CAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a 49 
CAEN: 322 - Acvacultura in ape dulci 48 
CAEN: 4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine 
specializate 45 
CAEN: 161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală 38 
CAEN: 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 38 
CAEN: 8130 - Activitati de intretinere peisagistica 34 
CAEN: 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului 
neprelucrat 33 
CAEN: 146 - Cresterea porcinelor 31 
CAEN: 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 30 
CAEN: 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in 
magazine specializate 30 
CAEN: 4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine 
specializate 29 
CAEN: 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 29 
CAEN: 147 - Crestereapasarilor 28 
CAEN: 1610 - Taierea si rindeluirea lemnului 28 
CAEN: 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor 28 
CAEN: 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 28 
CAEN: 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 26 
CAEN: 4931- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori 26 
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate Total 
CAEN: 6920  - Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul 
fiscal 25 
CAEN: 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat 24 
CAEN: 4399 - Alte lucrari speciale de constructiin.c.a. 23 
CAEN: 7500 - Activitati veterinare 21 
CAEN: 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca 21 
CAEN: 4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 20 
CAEN: 2221 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 18 
CAEN: 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 16 
CAEN: 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 15 
CAEN: 4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine 
specializate 15 
CAEN: 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 15 
CAEN: 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata 14 
CAEN: 312 - Pescuitul in ape dulci 13 
CAEN: 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor 
de uz casnic n.c.a., in magazine specializate 12 
CAEN: 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 12 
CAEN: 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 12 
CAEN: 8553 - Scoli de conducere (pilotaj) 12 
CAEN: 321 - Acvacultura maritima  11 
CAEN: 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse 11 
CAEN: 4690 - Comert cu ridicata nespecializat 11 
CAEN: 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 11 
CAEN: 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 11 
CAEN: 6622 - Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari 11 
CAEN: 210 - Silvicultură și alte activități forestiere 10 
CAEN: 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 10 
CAEN: 2410 - Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 10 
CAEN: 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 10 
CAEN: 8621 - Activitati de asistenta medicala generala 10 
CAEN: 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza 9 
CAEN: 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal 9 
CAEN: 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. 9 
CAEN: 2931 - Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si 
pentru motoare de autovehicule 9 
CAEN: 4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine 
specializate 9 
CAEN: 9602 - Coafura si alte activitati de infrumusetare 9 
CAEN: 5320 - Alte activitatipostale si de curier 8 
CAEN: 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie 7 
CAEN: 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 7 
CAEN: 4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin 
Internet 7 
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate Total 
CAEN: 4799 - Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, 
chioscurilor si pietelor 7 
CAEN: 7911 - Activitati ale agentiilor turistice 7 
CAEN: 8121 -Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor 7 
CAEN: 9200 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri 7 
CAEN: 1721 -  Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si 
carton 6 
CAEN: 3250 - Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator 6 
CAEN: 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 6 
CAEN: 4634 - Comert cu ridicata al bauturilor 6 
CAEN: 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru 
instalatii sanitare si de incalzire 6 
CAEN: 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine 
specializate 6 
CAEN: 6190 - Alte activitati de telecomunicatii 6 
CAEN: 6492 - Alte activitati de creditare 6 
CAEN: 7120 - Activitati de testare si analize tehnice 6 
CAEN: 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 5 
CAEN: 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 5 
CAEN: 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderin.c.a. 5 
CAEN: 220 - Exploatare forestieră 4 
CAEN: 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a 4 
CAEN: 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 4 
CAEN: 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 4 
CAEN: 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor 4 
CAEN: 4672 -  
Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice 4 
CAEN: 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 4 
CAEN: 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management 4 
CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate 4 
CAEN: 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții 3 
CAEN: 3212 - Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 3 
CAEN: 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 3 
CAEN: 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii 
prime textile si cu semifabricat 3 
CAEN: 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 3 
CAEN: 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 3 
CAEN: 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 3 
CAEN: 4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine 
specializate 3 
CAEN: 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in 
magazine specializate 3 
CAEN: 7912 - Activitati ale tur-operatorilor 3 
CAEN: 8122 - Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, 
masini si utilaje industriale 3 
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate Total 
CAEN: 125 - Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi 
fructiferi 2 
CAEN: 1061 - Fabricarea produselor de morarit 2 
CAEN: 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de 
harnasament 2 
CAEN: 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice 2 
CAEN: 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine 
specializate 2 
CAEN: 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu 
amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine 
specializate 2 
CAEN: 4779 -  
Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 2 
CAEN: 5590 - Alte servicii de cazare 2 
CAEN: 6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune 2 
CAEN: 6120 - Activitati de telecomunicatii prin retelefara cablu (exclusiv prin satelit) 2 
CAEN: 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 2 
CAEN: 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 2 
CAEN: 7111 - Activități de arhitecutră 2 
CAEN: 7420 - Activitati fotografice 2 
CAEN: 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 2 
CAEN: 9313 - Activitati ale centrelor de fitness 2 
CAEN: 113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor 1 
CAEN: 1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 1 
CAEN: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 1 
CAEN: 1107 - Productia de bauturiracoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si 
alte ape imbuteliate 1 
CAEN: 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 1 
CAEN: 2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel 1 
CAEN: 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri 1 
CAEN: 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 1 
CAEN: 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 1 
CAEN: 3312 - Repararea masinilor 1 
CAEN: 3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor 1 
CAEN: 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 1 
CAEN: 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii 1 
CAEN: 4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 1 
CAEN: 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun 1 
CAEN: 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 1 
CAEN: 4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de 
telecomunicatii 1 
CAEN: 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 1 
CAEN: 4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 1 
CAEN: 4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat 1 
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate Total 
prin standuri, chioscuri si piete 

CAEN: 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 1 
CAEN: 4932 - Transporturi cu taxiuri 1 
CAEN: 5222 - Activitati de servicii anexe transportului pe apa 1 
CAEN: 5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor 1 
CAEN: 5911 - Activitati de productie cinematografica, video si de programe de 
televiziune 1 
CAEN: 6399 - Alte activitati de servicii informationalen.c.a. 1 
CAEN: 6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de 
asigurarisifonduri de pensii 1 
CAEN: 6831 - Agentii imobiliare 1 
CAEN: 7219 - Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 1 
CAEN: 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 1 
CAEN: 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri 
tangibile 1 
CAEN: 8129 - Alte activitati de curatenien.c.a. 1 
CAEN: 9001 -  
Activitati de interpretare artistica (spectacole) 1 
CAEN: 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 1 
CAEN: 9603 - Activitati de pompe funebre si similare 1 
CAEN: 9700 - Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal 
casnic 1 
 

 
Figura 3 – Numărul de angajați după domeniile de activitate 
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CAEN: 4120 - Lucrări de constructii a …
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CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

CAEN: 1414 - Fabricarea de articole de …
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CAEN: 8010 - Activitati de protectie si garda

CAEN: 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea …
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I.1.2. Factori interesați 
  

Analiza factorilor interesați permite identificarea a cel puțin patru categorii de actori și anume: actori publici naționali (precum Ministerul 
Mediului, Apele Române, Agenția Națională de Protecția Mediului, etc.), actori publici locali (precum Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, 
consiliile locale sau instituțiile de învățământ), organizații private non-profit (ONGuri cu rol în domeniul protecției mediului), populația și actorii 
economici activi la nivel local. 
 
Tabelul 23. - Tabel centralizator al celor mai importanți factori interesaţi, care se manifestă şi implică cu privire la aria naturală protejată 

Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 

1 Ministerul Mediului 
Autoritatea centrală pentru protecția 
mediului 

Protecția mediului 

2 Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Autoritatea centrală în domeniul apelor şi 
pădurilor 

Managementul fondului forestier şi cinegetic 
şi gospodărirea apelor 

3 Agenția pentru Protecția Mediului 
Călărași 

Autoritatea competentă pentru protecția 
mediului 

Protecția mediului 

4 Garda Națională de Mediu – 
Comisariatul Județean Călărași 

Instituție publică Protecția mediului 

5 Consiliul Județean Călărași Administrația publică  județeană Administrație 

6 
Consiliile Locale ale celor 17 
UAT-uri din Aria Naturală 
Protejată 

Autoritate publică Administrație 

7 
Instituții școlare și preșcolare din 
cele 17 UAT-uri din Aria Naturală 
Protejată 

Instituție publică Educație 

8 
Comunităţile locale ce se găsesc pe 
teritoriul sau în vecinătatea ariilor 
naturale protejate vizate 

Comunitatea locală 
Modul în care ariile influențează utilizarea/ 
exploatarea proprietăţilor pe care le deţin. 

9 Asociația Județeană a  Vânătorilor 
și Pescarilor Sportivi Călăraşi 

Persoană juridică neguvernamentală, de 
drept privat, apolitică, fără scop lucrativ 

Vânătoare/Pescuit 

10 Direcţia pentru Agricultură a 
Judeţului Călăraşi 

Instituție publică Agricultură 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 32 
 

11 Organizații non-guvernamentale de 
conservare a naturii 

ONG Conservarea naturii 

12 Firmele/agenţii economici cu 
activităţi în zona ariilor vizate 

Agenți economici 
Condițiile asociate statutului de sit Natura 
2000, ce influențează modul în care își 
desfășoară activitățile. 

13 Asociații si societăţi  
agricole/fermieri 

Societăţi agricole/fermieri Agricultura 

14 Asociația Echilibru 
Custode al ariilor naturale protejate 
vizate 

Managementul şi protecţia ariilor naturale 
protejate vizate de proiect 

 
Rezultatele analizei factorilor interesaţi din punctul de vedere al cunoştinţelor, atitudinilor, şi interesului acestora, referitor la valorile 

biodiversităţii şi resursele naturale ale ariei protejate sunt prezentate centralizat în următorul tabel: 
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Tabelul 24. - Analiza factorilor interesați I 

Nr.  Denumire factor 
interesat 

Domeniul de  
interes 

 

Cunoștințe Atitudini Practici 

Calificativ Descriere Calificativ Descriere Calificativ Descriere 

1.  Ministerul 
Mediului 

Protejarea și 
conservarea 
speciilor şi 
habitatelor din 
interiorul ariei 
protejate 

Mare Cunoaște 
limitele sitului, 
speciile 
(inclusiv 
habitatele 
aferente 
acestora) 
pentru care a 
fost declarat 

Pozitiv Realizează 
acțiuni de 
informare 

Pozitiv Asigurarea respectării 
prevederilor planului de 
management 

2.  Ministerul Apelor 
şi Pădurilor 

Reglementarea 
şi administrarea 
resurselor de 
apă şi forestiere 

Mare Cunăaşte 
limitele ariei 
naturale 
protejate 

Pozitiv Acţiuni de 
administrare 
a luciului de 
apă 

Pozitiv Asigurarea respectării 
indicilor de calitate 
pentru ape/ administrarea 
fondului forestier 

3.  Consiliul Județean 
Călăraşi 

Administrație Mediu Interes şi 
informaţii 
minimale 

Neutru Interes şi 
informaţii 
minimale 

Negativ Lipsa asumării unui rol 
activ 

4.  Administrația 
Publică Locală – 
primăriile și 
consiliile locale ale 
localităților de pe 
raza sitului  

Clarificarea 
regulilor de 
amenajare a 
teritoriului 

Scăzut Interes şi 
informaţii 
minimale 

Neutru Interes şi 
informaţii 
minimale 

Negativ Lipsa asumării unui rol 
activ 

5.  Agenția pentru 
Protecția Mediului   
Călăraşi 

Protejarea și 
conservarea 
speciilor şi 

Mare Cunoaște 
limitele sitului, 
speciile 

Pozitiv Realizează 
acțiuni de 
informare și 

Pozitiv Analiza riguroasă pentru 
acordare actelor de 
reglementare –
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habitatelor din 
interiorul ariei 
protejate 

(inclusiv 
habitatele 
aferente 
acestora) 
pentru care a 
fost declarat 

ecologizare avize/acorduri/autorizații 

6.  Garda Națională de 
Mediu – 
Comisariatul  
Călăraşi 

Protejarea și 
conservarea 
speciilor şi 
habitatelor din 
interiorul ariei 
protejate 

Mediu Cunoaște 
limitele sitului, 
speciile 
(inclusiv 
habitatele 
aferente 
acestora) 
pentru care a 
fost declarat 

Pozitiv Realizează 
acțiuni de 
control 

Pozitiv Controlează existența 
actelor de reglementare 
și respectarea acestora 

7.  Garda Forestieră    
Călăraşi 

Protejarea și 
conservarea 
speciilor şi 
habitatelor din 
interiorul ariei 
protejate 

Mediu Interes şi 
informaţii 
medii despre 
situl Natura 
2000 

Pozitiv Realizează 
acțiuni de 
informare și 
control 

Pozitiv Controlează respectarea 
legislației din domeniul 
silvic și cinegetic 

8.  Administrația 
Națională Apele 
Române  

Managementul 
resurselor de 
apă 

Mediu Interes şi 
informaţii 
medii despre 
situl Natura 
2000 

Neutru Interes şi 
informaţii 
medii 

Mediu Controlează respectarea 
legislației din domeniul 
resurselor de apă 

9.  Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 

Managementul 
resurselor 
piscicole 

Scăzut Interes şi 
informaţii 
minimale 

Neutru Interes şi 
informaţii 
minimale 

Negativ Lipsa asumării unui rol 
activ 
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10.  Agenţia Naţională 
de Îmbunătăţiri 
Funciare -   
Călăraşi 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Scăzut Interes şi 
informaţii 
minimale 

Neutru Interes şi 
informaţii 
minimale 

Negativ Lipsa asumării unui rol 
activ 

11.  Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru 
Agricultură  
Călăraşi 

Agricultură Mediu Interes şi 
informaţii 
medii despre 
situl Natura 
2000 

Pozitiv Interesați de 
domeniul 
protecției 
mediului 

Mediu Asigurarea respectării 
prevederilor planului de 
management 

12.  RomSilva   
  

Managementul 
resurselor 
forestiere 

Mediu Interes şi 
informaţii 
medii despre 
situl Natura 
2000 

Negativ Consideră 
situl Natura 
2000 ca 
ceva 
restrictiv 

Negativ Management forestier 
fără a ţine cont de 
nevoile de conservare a 
speciilor de păsări pentru 
care situl Natura 2000 a 
fost desemnat 

13.  Asociația 
Județeană a 
Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi 
-  Călăraşi 

Managementul 
resurselor 
cinegetice 

Mediu Interes şi 
informaţii 
minimale 
despre situl 
Natura 2000 

Negativ Consideră 
situl Natura 
2000 ca 
ceva 
restrictiv 

Negativ Management cinegetic 
fără a ţine cont de 
nevoile de conservare a 
speciilor de păsări pentru 
care situl Natura 2000 a 
fost desemnat 

14.  Proprietarii de 
terenuri din 
interiorul ariei 
protejate 

Subvenții, 
compensații, 
restricții  

Scăzut Informaţii 
minimale 
despre situl 
Natura 2000 

Negativ Consideră 
situl Natura 
2000 ca 
ceva 
restrictiv 

Negativ Nu sunt obișnuiți cu 
respectarea condițiilor 
generate de existența 
sitului Natura 2000 

15.  Societăţi agricole exploataţii 
agricole-
agricultură 

Scăzut Informaţii 
minimale 
despre situl 

Negativ Consideră 
situl Natura 
2000 ca 

Negativ Utilizare de substanţe 
chimice pentru 
egricultură.  Monoculturi 
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intensivă Natura 2000 ceva 
restrictiv 

mecanizate pe suprafeţe 
largi. 

16.  Firmele/agenţii 
economici cu 
activităţi pe 
teritoriul ariei 
naturale protejate şi 
în vecinătatea 
acesteia 

Economic Scăzut Interes şi 
informaţii 
minimale 

Negativ Consideră 
situl Natura 
2000 ca 
ceva 
restrictiv 

Negativ Nu sunt obișnuiți cu 
respectarea condițiilor 
generate de existența 
sitului Natura 2000 

17.  Comunităţile locale 
din vecinătatea 
sitului  

- Scăzut Interes şi 
informaţii 
minimale 

Negativ Consideră 
situl Natura 
2000 ca 
ceva 
restrictiv 

Negativ Nu sunt obișnuiți cu 
respectarea condițiilor 
generate de existența 
sitului Natura 2000 

18.  Unităţi şcolare din 
proximitatea ariei 
protejate 

Educaţie Mediu cunoştinţe de 
spre specii şi 
habitate 
(profesori 
ştiinţele 
naturii) 

Favorabilă Interes 
pentru ore 
parctice şi 
activităţi 
aplicative. 

Pozitiv Activităţi ocazionale de 
protecţia mediului 
Interes pentru 
parteneriate pe 
problematica de mediu. 

19.  Societăţi 
comerciale din 
proximitatea ariei 
protejate 

Economic Scăzut Interes şi 
informaţii 
minimale 

Neutru Interes şi 
informaţii 
minimale 

Negativ Lipsa asumării unui rol 
activ 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 37 
 

Tabelul 25. - Analiza factorilor interesați II 

 

Categorii de factori interesaţi 
Natura relației dintre părțile 
interesate şi aria protejată 

Aspecte pozitive şi 
oportunități de cooperare şi 

colaborare 

Aspecte care necesită 
atenţie; amenințări şi 

probleme 
Importanță 

Autorități de mediu, de reglementare și control activități 

Ministerul Mediului 
Implementarea politicilor de 
mediu la nivel național. 

Asigură sprijin pentru instituția 
responsabilă de managementul 
ariei protejată cu scopul 
accesării diverselor programe 
de finanțare 

Reglementarea 
raporturilor cu 
gestionarii unor activități 
din vecinătatea și din 
aria protejată, cu privire 
la legislația de mediu 

Ridicată 

Ministerul Apelor și Pădurilor 

Implementarea politicilor 
specifice domeniilor apelor și 
pădurilor la nivel național 
 

Asigură sprijin pentru instituția 
responsabilă de managementul 
ariei protejată cu scopul 
accesării diverselor programe 
de finanțare 

Reglementarea 
raporturilor cu 
gestionarii unor resurse 
din vecinătatea și din 
aria protejată - ape, fond 
forestier, resurse 
cinegetice și altele 
asemenea. 

Ridicată 

Agenția pentru Protecția 
Mediului judeţele Călăraşi 

Avizează solicitările de 
înființare și continuare a unor 
activități economice, 
monitorizează aceste activități, 
analizează și răspunde 
reclamațiilor legate de 
problemele de mediu din aria 
protejată 

Gestionarea eficientă și de 
comun acord a problemelor 
care apar în aria protejată și 
care implică colaborare 

Comunicarea poate fi 
pusă în dificultate de 
proceduri birocratice 
excesive 

Ridicată 

Garda Națională de Mediu – Monitorizează și sancționează Gestionarea eficientă și de Comunicarea poate fi Ridicată 
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Categorii de factori interesaţi 
Natura relației dintre părțile 
interesate şi aria protejată 

Aspecte pozitive şi 
oportunități de cooperare şi 

colaborare 

Aspecte care necesită 
atenţie; amenințări şi 

probleme 
Importanță 

Comisariatul Județean din 
Călăraşi 

nerespectarea prevederilor legale 
cu privire la activități care se 
desfășoară în vecinătatea și în 
aria protejată 

comun acord a problemelor 
care apar în aria protejată și 
care implică colaborare  

pusă în dificultate de 
proceduri birocratice 
excesive 

Garda Forestieră  Călăraşi Monitorizează și sancționează 
nerespectarea prevederilor legale 
cu privire la activitățile care se 
desfășoară în domeniul silvic și 
cenegetic în vecinătatea și în aria 
protejată 

Gestionarea eficientă și de 
comun acord a problemelor 
care apar în aria protejată și 
care implică colaborare  

Comunicarea poate fi 
pusă în dificultate de 
proceduri birocratice 
excesive 

Ridicată 

Administrația Națională Apele 
Române  
 

Gestionează resursele de apă din 
aria protejată și din vecinătatea 
acesteia 

Gestionarea eficientă și de 
comun acord a problemelor 
care apar în aria protejată și 
care implică colaborare 

Vizarea unor obiective 
cu implicații 
contradictorii, fără a lua 
în considerare 
perspectiva celeilalte 
părți - realizarea de 
lucrări de întreținere în 
perioade de cuibărit, 
distrugerea unor habitate 
prin lucrări de întreținere 
sau construcție a unor 
noi facilități și altele 
asemenea 

Ridicată 

Agenția Națională pentru 
Pescuit și Acvacultură 

Crearea de strategii, politici și 
reglementări pentru domeniul 
pisciculturii 

Informarea asupra celor mai 
bune practice de exploatare 
durabilă a resursei piscicole 

Necoroborarea unor 
reglementări cu 
obiectivele de 

Medie 
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Categorii de factori interesaţi 
Natura relației dintre părțile 
interesate şi aria protejată 

Aspecte pozitive şi 
oportunități de cooperare şi 

colaborare 

Aspecte care necesită 
atenţie; amenințări şi 

probleme 
Importanță 

conservare specifice 
ariei protejate 

Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare -  Filiala 
Teritorială Călăraşi 

Exploatează, administrează, 
întreţine şi repară amenajările de 
îmbunătăţiri funciare din 
domeniul public sau privat al 
statului, din vecinătatea și din 
aria protejată 

Implementarea politicilor de 
îmbunătățiri funciare astfel 
încât să nu fie afectate 
obiectivele de conservare 

Necoroborarea unor 
reglementări cu 
obiectivele de 
conservare specifice 
ariei protejate 

Scăzută 

Consiliul Județean Călăraşi 

Realizează și implementează 
politici de dezvoltare economică 
și socială la nivelul județului, ce 
pot avea un impact asupra ariei 
protejate, emite certificate de 
urbanism pentru proiectele ce se 
doresc a fi realizate în aria 
protejată și în vecinătatea 
acesteia 

Politicile și investițiile 
planificate de Consiliile 
Judeţene  pot asigura 
dezvoltarea valențelor turistice 
ale ariei protejate, reducerea 
impacturilor negative - de 
exemplu prin investiții în 
sisteme de gestionare a 
deșeurilor 

Investițiile în 
dezvoltarea economică a 
localităților, între care 
dezvoltarea 
infrastructurii rutiere, 
dezvoltarea agriculturii, 
dezvoltarea unor 
sectoare economice care 
pot intra în contradicție 
cu obiectivele de 
conservare specifice 
ariei protejate 

Ridicată 

Administrație publică locală 
Administrația Publică Locală – 
primăriile și consiliile locale ale 
localităților de pe raza sitului  

Gestionează planificarea 
teritoriului la nivelul unității 
administrativ teritoriale, asigură 
aprobarea și avizarea diferitelor 
inițiative - modernizarea unor 

Realizarea investițiilor cu 
respectarea cerințelor de 
conservare a mediului 

Realizarea de investiții 
care să afecteze 
obiectivele de 

conservare 

Ridicată 
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Categorii de factori interesaţi 
Natura relației dintre părțile 
interesate şi aria protejată 

Aspecte pozitive şi 
oportunități de cooperare şi 

colaborare 

Aspecte care necesită 
atenţie; amenințări şi 

probleme 
Importanță 

infrastructuri, construcții de 
locuințe, dezvoltarea activităților 
economice și altele asemenea 

Gestionari / administratori de resurse 
Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Călăraşi 

Este implicată în gestionarea 
resurselor cinegetice din aria 
protejată 

Prin acțiuni comune și schimb 
de informație pot fi cuantificate 

în mod corect efectivele 
speciilor din aria protejată 

Supraestimarea 
efectivelor speciilor din 
aria protejată înseamnă 

fixarea unor cote 
iraționale de vânătoare și 

afectează existența 
resurselor pe termen 

lung 

Ridicată 

RomSilva  Direcia Silvică 
Călăraşi 
 

Asigură servicii silvice pentru o 
anumită suprafață forestieră din 
aria protejată, pentru care sunt 
necesare avize 

Colaborarea asigură exploatarea 
resurselor în mod durabil și 
respectarea obiecivelor de 

conservare 

Unele prezintă riscul 
afectării obiectivelor de 

conservare, ca de 
exemplu eliminarea 

arborilor în care și-au 
făcut cuib speciile de 

păsări 

Ridicată 

Agenți economici 
Firme/agenţi economici cu 
activităţi pe teritoriul sitului 
Natura 2000 și în vecinătatea 
acestuia 
 

Posibili parteneri și susținător ai 
unor activități în folosul ariei 
protejate 

Asigură locuri de muncă pentru 
comunitățile locale din 

vecinătatea ariei protejate 

Dezinteres Scăzută 

Societăţi agricole ce exploatează posibili parteneri şi sustinători în Asigură locuri de muncă pentru Dezinteres Scăzută 
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Categorii de factori interesaţi 
Natura relației dintre părțile 
interesate şi aria protejată 

Aspecte pozitive şi 
oportunități de cooperare şi 

colaborare 

Aspecte care necesită 
atenţie; amenințări şi 

probleme 
Importanță 

terenurile agricole din interiorul 
ariei naturale protejate 

condiţiile în care se asigură 
acces la plăţi compensatorii 
pentru adoptarea de practici 
agricole verzi. 

comunitățile locale din 
vecinătatea ariei protejate 

Comunități locale 
Comunităţile locale din 
vecinătatea sitului  

Își desfășoară existența, inclusiv 
prin locuire și activități specifice 
în interiorul și proximitatea ariei 
protejate 

Colaborează cu instituția 
responsabilă de managementul 

ariei protejată, indicând 
probelemele cu care se 

confruntă în aria protejată 

Unele dintre activitățile 
desfășurate în aria 
protejată au impact 

negativ 

Ridicată 

Proprietarii de terenuri din 
interiorul sitului 

Utilizează resurse din perimetrul 
ariei protejate - terenuri agricole, 
împădurite și altele asemenea 

Pot desfășura propriile activități 
cu respectarea obiectivelor de 

conservare 

Pot distruge componente 
și echilibre ale ariei 

protejate din neștiință 
sau în mod voit, luând în 
considerare doar interese 
imediate, de valorificare 

economică a resursei 

Ridicată 

Instituții de educație și cercetare 
Unităţi şcolare din comunităţile 
din proximitatea ariei protejate 

Conlucrarea în ceea ce privește 
educația privind protecția 
mediului a copiilor/tinerilor ce 
locuiesc în localitățile din 
vecinătatea aria protejată 

Implicare în acțiuni de educație 
și conștientizare asigură 

multiple efecte pozitive pe 
termen lung 

Neimplicarea în 
activități de educație și 

conștientizare determină 
o viziune inflexibilă și 
negativă asupra ariei 

protejate, cu remanență 
în viața de adult 

Ridicată 

Alți factori interesați 
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Categorii de factori interesaţi 
Natura relației dintre părțile 
interesate şi aria protejată 

Aspecte pozitive şi 
oportunități de cooperare şi 

colaborare 

Aspecte care necesită 
atenţie; amenințări şi 

probleme 
Importanță 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură judeţul 
Călăraşi 

Gestionează politicile de 
subvenționare a fermierilor ce 
dețin terenuri în vecinătatea și în 
aria protejată 

Prin politica de subvenționare, 
pot fi descurajate activitățile 
agricole cu impact negativ 

asupra ariei protejate 

Birocrația, lipsa 
fondurilor pentru 

încurajarea activităților 
prietenoase cu aria 

protejată 

Ridicată 

Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 

Gestionează situațiile cadastrale 
pentru terenurile din vecinătatea 
și din aria protejată 

Poate oferi informații 
actualizate, inclusiv cu 

coordonate spațiale, cu privire 
la terenurile din vecinătatea și 

din aria protejată 

Acces dificil la 
informație, costuri 
ridicate, birocrație 

Medie 

Biserica Ortodoxă Română  Poate promova comportamente 
pozitive în raport cu aria 
protejată 

Poate oferi modele de bune 
practici 

- Medie 

 

 

 

 

Actorii sociali cu un interes major la nivelul ariei protejate pot fi considerați cei care în cursul ultimilor ani au solicitat eliberarea de avize 
pentru desfășurarea de activități în interiorul siturilor Natura 2000.  În acest sens se remarcă trei categorii importante de activități și anume 
exploatare forestieră, agricultură și pescuit.  Exploatarea resurselor lemnoase este o activitate gestionată de doi actori interesați și anume Ocolul 
Silvic Mitreni și Ocolul Silvic Călărași. 
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Tabelul 26. - Solicitări de avize la nivelul ariilor protejate 
 

Nr. si Data Solicitant Obiect 
Aviz Nr. 167 

din 
04.01.2017 

Ocolul Silvic Călăraşi, cu sediul in 
Soseaua Chiciului nr.1, Municipiul 

Calarasi, Tel: 0242 313 649, Fax: 0242 
318 986, CF R1590120 CUI 13975031, 

reprezentat de Sef Ocol Ing. Rotaru 
Constantin 

„Silvicultura si alte activităţi 
forestiere, exploatare forestiera, 

vanatoare si servicii anexe 
silviculturii” 

Aviz Nr.168 
din 

16.01.2017 

SC BARBU COM SRL, cu sediul in 
LehliuGara, IntrareaPietii nr.58 A1, 
JudetulCalarasi, Tel: 0723196671, J 

51/434/1997, CUI RO 9988777, 
reprezentata de Sultana Barbu 

Exploatare forestiera in UP I 
Paraschiva, Ocolul Silvic Mitreni 

Aviz Nr.169 
din 

16.01.2017 

SC BARBU COM SRL, cu sediul in 
Lehliu Gara, Intrarea Pietii nr.58 A1, 
Judetul Calarasi, Tel: 0723196671, J 

51/434/1997, CUI RO 9988777, 
reprezentata de Sultana Barbu 

Exploatare forestiera in UP II 
Albina, Ocolul Silvic Mitreni 

Aviz Nr.172 
din 

19.01.2017 

Ocolul Silvic Mitreni, cu sediul în 
Mitreni, judeţul Călăraşi, Tel: 0242 525 
449, 0372 702 409, fax: 0242 525 750 , 
e-mail: mitreni@calarasi.rosilva.ro, Şef 

Ocol Inginer Gabriel IONESCU 

„Exploatare forestiera, silvicultura si 
alte activitati forestiere, activităţi si 
servicii anexe silviculturii” in U.P.I 
Paraschiva , U.P.II Albina si parțial 
U.P.III Frasin Ulmeni –parcelele 8-

30 si 32 
Aviz Nr.175 

din 
02.02.2017 

S.C. COSLO-ZINCA S.R.L., 
Nr.Reg.Com.: J51/117/1992, C.U.I. : RO 

1912935, Adresa : loc. Calarasi, str. 
Rocada, nr.32, jud. Calarasi, tel./fax : 

0242.316.762, e-mail : 
coslozinca@yahoo.com, administrator : 

Vasile Alexandru Lucian 

Exploatare forestiera in UP II 
Albina, Ocolul Silvic Mitreni 

Aviz Nr.176 
din 

02.02.2017 

SC NYKRALEX SRL, cu 
sediulînCalarasi, Str. Bucuresti 376 A, 
JudeţulCălăraşi, reprezentată de Dan 

Vasileîncalitate de Administrator 

Autorizarea activitatii de exploatare 
forestiera in UP II Albina, Ocolul 

Silvic Mitreni i 

Aviz Nr.177 
din 

06.02.2017 

Ocolul Silvic Calarasi, cu sediul in 
SoseauaChiciului nr.1, Municipiul 

Calarasi, Tel: 0242 313 649, Fax: 0242 
318 986, CF R1590120 CUI 13975031, 

reprezentat de SefOcolIng. Rotaru 
Constantin 

Autorizarearea abilitarii drumului 
forestier Varasti 

Aviz Nr.180 
din 

SC ERCOS PROD COM SRL , cu 
sediulînChiselet, JudeţulCălăraşi 

Exploatare forestiera in UP II 
Albina, Ocolul Silvic Mitreni 
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Nr. si Data Solicitant Obiect 
27.02.2017 

Aviz Nr.181 
din 

27.02.2017 

SC ERCOS PROD COM SRL , cu 
sediulînChiselet, JudeţulCălăraşi 

Exploatare forestiera in UP I 
Paraschiva, Ocolul Silvic Mitreni 

Aviz Nr.182 
din 

27.02.2017 

SC ERCOS PROD COM SRL , cu 
sediulînChiselet, JudeţulCălăraşi 

Exploatare forestiera in UP III 
FrasinUlmeni, OcolulSilvic Mitreni 

Aviz Nr.183 
din 

09.03.2017 

S.C. COSLO-ZINCA S.R.L., 
Nr.Reg.Com.: J51/117/1992, C.U.I. : RO 

1912935, Adresa : loc.Calarasi, 
str.Rocada, nr.32, jud.Calarasi, tel./fax : 

0242.316.762, e-mail : 
coslozinca@yahoo.com, administrator : 

Vasile Alexandru Lucian 

Exploatare forestiera in UP II 
Albina, Ocolul Silvic Mitreni 

Aviz Nr.184 
din 

09.03.2017 

S.C. COSLO-ZINCA S.R.L., 
Nr.Reg.Com.: J51/117/1992, C.U.I. : RO 

1912935, Adresa : loc.Calarasi, 
str.Rocada, nr.32, jud.Calarasi, tel./fax : 

0242.316.762, e-mail : 
coslozinca@yahoo.com, administrator : 

Vasile Alexandru Lucian 

Exploatare forestiera in UP I 
Paraschiva, Ocolul Silvic Mitreni 

Aviz Nr.185 
din 

09.03.2017 

S.C. COSLO-ZINCA S.R.L., 
Nr.Reg.Com.: J51/117/1992, C.U.I. : RO 

1912935, Adresa : loc.Calarasi, 
str.Rocada, nr.32, jud.Calarasi, tel./fax : 

0242.316.762, e-mail : 
coslozinca@yahoo.com, administrator : 

Vasile Alexandru Lucian 

Exploatare forestiera in UP III Frasin 
- Ulmeni 

Aviz Nr.189 
din 

27.03.2017 

IntreprindereaIndividualaRaileanuPetre, 
CUI 34660605, F51/367/17.06.2015, cu 
sediulîn Sat Lehliu, Comuna Lehliu Str. 

40 nr.256, JudeţulCălăraşi 

Desfăşurarea Activităţilor agricole 

Aviz Nr.190 
din 

03.04.2017 

SC CUL MAR SRL, cu 
sediulînValeaArgovei, judeţul Călăraşi, 

J51/733/1993, RO 4444804 

Exploatare forestiera in UP II Albina 

Aviz Nr.191 
din 

03.04.2017 
 

Ocolul Silvic Calarasi, cu sediul in 
Soseaua Chiciului nr.1, Municipiul 
Calarasi, Tel: 0242 313 649, Fax: 0242 
318 986, CF R1590120 CUI 13975031, 
reprezentat de Sef Ocol Ing. Rotaru 
Constantin 

avizarea Amenajamentului Silvic 

Aviz Nr.194 
din 

Prefab S.A. București P.L. Călărași; 
sediu social: str. dr. Iacob Felix, nr. 17-

Extracţiei nisipuri şi pietrişuri 
(balast) din albia minoră a Dunării, 
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Nr. si Data Solicitant Obiect 
20.04.2017 

 
19, et. 2, sector 1, mun. București, cod 
poștal 011031, punct de lucru Călărași: 
str. București, nr. 396, mun. Călărași, 
cod poștal 910048, jud. Călărași; tel. 
0242/311.715, fax 0242/318.975, e-mail 
office@prefab.ro, www.prefab.ro, 
reprezentata de ing. Miluț Petre Marian – 
director general; responsabil pentru 
protecţia mediului: Manoliu Nicoleta 

perimetrul de exploatare „Dunăre 
km. 377+050 - km. 377+550” 

Aviz Nr.197 
din 

05.05.2017 

S.C. OLTFISH SRL, CUI RO11675054 
și J51/76/1999, Localitate: com. 
Mănăstirea, sat. Sultana, Strada: 
Pescarilor, nr.217, Judeţ: Călăraşi, Cod 
poştal: 917172 Punct de lucru: sat 
Sultana, com Mănăstirea, Telefon 
fix/mobil : 0722533084, Tel./Fax : 0242 
708007 Email : oltfish@yahoo.com s 

Acvacultura în ape dulci cod CAEN 
0322 c 

Aviz Nr.201 
din 

03.07.2017 
 

SC BARBU COM SRL, cu sediul in 
Lehliu Gara, judetul Calarasi, CUI 
RO9988777 

avizarea exploatarii forestiere in UP 
Dunarica 

Aviz Nr.202 
din 

28.07.2017 
 

SC Forest Green Star SRL, cu sediul in 
Sat Slatina, Com. Nucsoara, str. Primar 
Pierin nr.35, jud Arges, tel. 0741780913, 
email forestgreenstar@gmail.com, 
J3/649/2013, CUI 31645287 

avizarea exploatarii forestiere in UP 
Dunarica 

Aviz Nr.203 
din 

11.08.2017 
 

ANIF –FILIALA TERITORIALA 
IALOMITA CALMATUI-UAT Calarasi 
cu sediul in mun. Calarasi, 
Str.Prelungirea Bucurersti nr.2 , 
jud.Calarasi 

avizarea Modernizarii statiei de 
pomparei irigatii SPA km 388-navale 
2, 3 din amenajarea Galatui-Calarasi 

Aviz Nr.204 
din 

11.08.2017 
 

ANIF –FILIALA TERITORIALA 
IALOMITA CALMATUI-UAT Calarasi 
cu sediul in mun. Calarasi, 
Str.Prelungirea Bucurersti nr.2 , 
jud.Calarasi 

,,Refacerea capacitatii de transport a 
apei din Dunare la statia de pompare 
plutitoare SPA km 388 din 
amenajarea Galatui-Calarasi” 

Aviz Nr.206 
din 

04.10.2017 
 

SNTGN TRANSGAZ SA Medias, Str. 
Piata C.I. Motas nr.1, judetul Sibiu, Cod 
Fiscal 13068733, J32/301/2000  

,,Conducta de transport gaze naturale 
Tarmul Marii Negre - Podisor” 

Aviz Nr.212 
din 

10.11.2017 

S.C Trust Border SRL, cu sediul in 
Spantov, Str. Dunarea nr.81 judetul 
Calarasi avand codului CAEN 0111 –

Cultivarea cerealelor (exclusivorez), 
plantelor leguminoasesi a plantelor 
producatoare de seminte oleaginoase 
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Nr. si Data Solicitant Obiect 
 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 

plantelor leguminoase si a plantelor 
producatoare de seminte oleaginoase, 
CUI 14295610/2001 si J51/336/2011  

Cod CAEN 0111 si Activitati 
auxiliare pentru productia vegetala 
Cod CAEN 0161 

Aviz Nr.214 
din 

12.12.2017 

Primaria Comunei Valea Argovei, cu 
sediul in satulValeaArgovei, Str. 
Principala nr.62, judetulCalarasi,avand 
ca reprezentant legal 
pedomnulprimarBoitanCostel 

„INFIINTAREA RETELEI DE APA 
UZATA CU STATIE DE 
EPURARE SI MODERNIZARE 
ALIMENTARE CU APA, IN 
COMUNA VALEA ARGOVEI, 
JUDETUL CALARASI” 

Aviz Nr.216 
din 

14.12.2017 

Primaria Comunei Frasinet, cu sediul in 
Frasinet, Str. Barajului nr.5, 
judetulCalarasi 

„Modernizare drumuri în comuna 
Frăsinet,  județul Călărași” 

Aviz Nr.217 
din 

19.02.2018 
 

SC ACVAMAN STEF SRL, Tel 
0721759493, adresa:Sat Gurbanesti, 
Com. Gurbanesti, Str.Principala nr.15, 
jud.Calarasi, cod postal 917120, 
Administrator: Manea Stefan 

„Lucrari de reabilitare a barajului 
CORATA III, amplasat pe Raul 
Corata, afluent al Raului Mostistea, 
Com.Gurbanesti, Jud.Calarasi” 

Aviz Nr.222 
din 

23.04.2018 

Primăria Alexandru Odobescu, cu sediul 
in satul Nicolae Bălcescu str. Centrală 
nr.29, judetul Călăraşi  

Planului Urbanistic General al 
Comunei Alexandru Odobescu 

Aviz Nr.223 
din 

08.05.2018 

A.N.I.F. - FilialaTeritorială de 
ÎmbunătățiriFunciareIalomiţa- Călmăţui, 
Unitatea de AdministrareCălăraşiprin 
A.N.I.F.  

REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII PRINCIPALE 
DE IRIGAŢII DIN AMENAJAREA 
HIDROAMELIORATIVĂ 
GĂLĂŢUI-CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL 
CĂLĂRAŞI 

Aviz Nr.225 
din 

15.06.2018 
 

PAPACEA VIOREL PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATAcu date de 
contact 
pfa.papacea.viorel@gmail.com, 
telefon: 0733.985.856, cu sediul 
social în Sat Manastirea, Comuna 
Manastirea, judet Calarasi, Nr de 
inregistrare la Reg.Comertului: 
F51/600/05.10.2010,  Cod unic de 
inregistrare:27465580  

Revizuirii autorizatiei pentru 
amplasamentul situat în Sat 
Manastirea, Comuna Manastirea, 
judet Calarasi, cod CAEN 0111 – 
Cultivarea cerealelor(exclusiv 
orez), plantelor leguminoase si a 
plantelor producatoare de seminte 
oleaginoase, in vederea realizarii 
proiectului FEADR, Masura 4 – 
Investitii in exploatatii agricole, 
din cadrul GAL Valea Mostistei, 
intitulat “ACHIZITIE DE 
UTILAJE AGRICOLE IN 
VEDEREA MODERNIZARII 
FERMEI VEGETALE” 
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 La nivel economic, principalii factori interesați pot fi considerate firmele cele mai 
importante şi mai active care cumulează un număr mare de angajați la nivel local. În tabelul de 
mai jos se poate observa că există 15 companii care au peste 50 de angajați în localitățile din aria 
naturală, inclusiv societăți agricole și forestiere. 

Tabelul 27. - Principalele firme la nivelul comunităților din interiorul şi proximitatea 
sitului 

nr.
crt 

UAT Firma Localizare 
Marime 
firmă 

1 Olteniţa TURBON ROMÂNIA SRL 
B-dul 1 DECEMBRIE 2, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

519 angajati 

2 Olteniţa 
STEP ONE SPEDITION 
SRL 

Str. INTRAREA 
CALARASI 5B, Oltenita, 
JudetulCalarasi 

257 angajati 

3 Olteniţa CONDRA SRL 
Str. TINERETULUI 124, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

139 angajati 

4 Olteniţa PANOVIA PROD S.A. 
Str. TINERETULUI 2-4, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

120 angajati 

5 Olteniţa 
OLTCONF 
INTERNATIONAL S.R.L. 

Str. ARGESULUI 40, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

88 angajati 

6 Olteniţa 
ECOSAL SERVICII 
OLTENIȚA SRL 

B-dul TINERETULUI 159-
161, Oltenita, 
JudetulCalarasi 

73 angajati 

7 Independența ZOO SINTEX SRL 
Com. INDEPENDENTA -, 
Independenta, 
JudetulCalarasi 

67 angajati 

8 Olteniţa JANETTE PROD SRL 
Str. 22 Decembrie -, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

66 angajati 

9 Ulmeni MECAIND ULMENI SA 
Com. ULMENI -, Ulmeni, 
JudetulCalarasi 

66 angajati 

10 Olteniţa 95 ARION SRL 
Str. TRAIAN 48A, Oltenita, 
JudetulCalarasi 

63 angajati 

11 Olteniţa NEKSIO LAND SRL 
B-dul MARASESTI 17, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

62 angajati 

12 Olteniţa EUROTEHNIC GRUP SRL 
Str. INTRAREA 
CALARASI 1, Oltenita, 
JudetulCalarasi 

59 angajati 

13 Olteniţa UNIC PRODCOM SRL 
Str. DUNAREA 91, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

56 angajati 

14 Olteniţa ASTERIX SRL 
Str. DR. LUCIAN 
POPESCU 6, Oltenita, 
JudetulCalarasi 

51 angajati 

15 Ulmeni 
AGROZOOTEHNICA 
ULMENI SRL 

Str. NORDULUI 1, Ulmeni, 
JudetulCalarasi 

51 angajati 

16 Olteniţa 
EXPERT SOFTWARE 
COMPANY S.R.L. 

Str. Argesului 52-58, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

49 angajati 

17 Olteniţa EXPERTNET SRL 
Str. Argesului 15, Oltenita, 
JudetulCalarasi 

49 angajati 

18 Olteniţa 
STOICA GRUP INSTAL 
SRL 

Str. 22 DECEMBRIE 78, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

48 angajati 
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nr.
crt 

UAT Firma Localizare 
Marime 
firmă 

19 Cuza Vodă TELPRON COMEX SRL 
COMUNA CUZA VODA -, 
Cuza Voda, JudetulCalarasi 

47 angajati 

20 Grădiştea 
PREST SERV 
INTERNATIONAL SRL 

- Cuneşti, Gradistea, 
JudetulCalarasi 

47 angajati 

21 Olteniţa ASALT OFICIAL SRL 
Str. C. A. ROSETTI 138 A, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

44 angajati 

22 Independența 

SOCIETATEA 
AGRICOLA " 
AGROZOOTEHNICA" 
INDEPENDENTA 

Independenta -, 
Independenta, 
JudetulCalarasi 

43 angajati 

23 Olteniţa 
SOCIETATE 
COOPERATIVA 
DUNAREA OLTENITA 

Argesului 40, Oltenita, 
JudetulCalarasi 

42 angajati 

24 Olteniţa SOCIAL COM S.R.L. 
Str. 22 DECEMBRIE 36, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

39 angajati 

25 Independența INDEPENDENTA SA 
Com. INDEPENDENTA -, 
Independenta, 
JudetulCalarasi 

38 angajati 

26 Dorobanțu PRODCEREAL S.R.L. 
Com. DOROBANTU -, 
Dorobantu, JudetulCalarasi 

37 angajati 

27 Ciocănești NICO CONSTRUCT SRL 
Com. CiocaneSti -, 
Ciocanesti, JudetulCalarasi 

36 angajati 

28 Olteniţa PRO VALAHIA SRL 
Str. DEPOZITELOR 19, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

35 angajati 

29 Cuza Vodă DOMAREX '94 SRL 
Com. CUZA VODA -, Cuza 
Voda, JudetulCalarasi 

35 angajati 

30 Ciocănești 
NECULA ŞTEF 
CONSTRUCT S.R.L. 

- -, Ciocanesti, 
JudetulCalarasi 

34 angajati 

31 Ciocănești FLORIN IMPEX SRL 
Com. CIOCANESTI -, 
Ciocanesti, JudetulCalarasi 

31 angajati 

32 Cuza Vodă AGROCONSTRUCT SRL 
- -, Cuza Voda, 
JudetulCalarasi 

31 angajati 

33 Olteniţa REK EVOLUTION SRL 
B-dul Tineretului 93-103, 
Oltenita, JudetulCalarasi 

30 angajati 

34 Valea Argovei CUL MAR SRL 
Com. VALEA ARGOVEI -, 
Valea Argovei, 
JudetulCalarasi 

28 angajati 

35 Săruleşti FAUNA 2002 IMPEX SRL 
Com. Sarulesti -, Sarulesti, 
JudetulCalarasi 

27 angajati 

36 Săruleşti 
AGROLAND FUTURE 
SRL 

Str. Ion Pillat 42, Sarulesti, 
JudetulCalarasi 

27 angajati 

37 Ulmeni 
SOC. AGRICOLA 
ULMENI 

Ulmeni -, Ulmeni, 
JudetulCalarasi 

24 angajati 

38 Grădiştea 
SATUL NOU 
GRĂDIŞTEA SRL 

Calea CALARASI 60A, 
Gradistea, JudetulCalarasi 

21 angajati 

39 Cuza Vodă ROMTRANS METAL SRL 
- Cuza Vodă, Cuza Voda, 
JudetulCalarasi 

20 angajati 

40 Ciocănești TRY NMV CONSTRUCT Str. ROMANITELOR 24, 19 angajati 
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nr.
crt 

UAT Firma Localizare 
Marime 
firmă 

SRL Ciocanesti, JudetulCalarasi 

41 Cuza Vodă 
SOCIETATEA 
AGRICOLA AGROMIXT 

Cuza Voda -, Cuza Voda, 
JudetulCalarasi 

19 angajati 

42 Ciocănești 
SOCIETATEA 
AGRICOLA "FLORA" 

Ciocanesti FN, Ciocanesti, 
JudetulCalarasi 

17 angajati 

43 Săruleşti 
SOCIETATEA 
AGRICOLA SARULESTI 

Sarulesti -, Sarulesti, 
JudetulCalarasi 

17 angajati 

44 Cuza Vodă 
SOC. AGRICOLA 
VICTORIA 

Cuza Voda -, Cuza Voda, 
JudetulCalarasi 

16 angajati 

45 Ciocănești 
AVICOLA CIOCANESTI 
SA 

Com. CIOCANESTI -, 
Ciocanesti, JudetulCalarasi 

15 angajati 

46 Grădiştea 
SOCIETATEA 
AGRICOLA GRASICA 

Gradistea -, Gradistea, 
JudetulCalarasi 

15 angajati 

47 Independența MARIMAR STAR SRL 
Str. VIILOR 53, 
Independenta, 
JudetulCalarasi 

15 angajati 

48 Sohatu 
SOCIETATEA 
AGRICOLA "SOHATU" 

Sohatu -, Sohatu, 
JudetulCalarasi 

15 angajati 

49 Ulmu 
SOCIETATEA 
AGRICOLA "GLORIA" 
FAUREI 

Faurei FN, Ulmu, 
JudetulCalarasi 

15 angajati 

50 Ulmu 
SOCIETATEA 
AGRICOLA "DACIA" 
ULMU 

Ulmu -, Ulmu, 
JudetulCalarasi 

14 angajati 

51 Chiselet AGRO DEMETRA SRL 
Com. Chiselet -, Chiselet, 
JudetulCalarasi 

13 angajati 

52 Mânăstirea 
SOCIETATEA 
AGRICOLA "VITISEM" 

Manastirea -, Manastirea, 
JudetulCalarasi 

13 angajati 

53 Săruleşti 
RADUTA SPORTING 
TOURS SRL 

- Săruleşti, Sarulesti, 
JudetulCalarasi 

13 angajati 

54 Chiselet 
MAREF EXPEDITION 
SRL 

279 Chiselet, Chiselet, 
JudetulCalarasi 

12 angajati 

55 Ciocănești OEDYP TRANS S.R.L. 
- -, Ciocanesti, 
JudetulCalarasi 

12 angajati 

56 Ciocănești 
CIOCĂNEŞTI PISCICOLA 
SRL 

Com. Ciocanesti -, 
Ciocanesti, JudetulCalarasi 

12 angajati 

57 Grădiştea AGRO AGRAS S.R.L. 
Com. Gradistea -, Gradistea, 
JudetulCalarasi 

12 angajati 

58 Gurbăneşti 
MARCELLINO IMPEX 
SRL 

Com. Gurbanesti -, 
Gurbanesti, JudetulCalarasi 

12 angajati 

59 Săruleşti 
CONCERN CONSULTING 
SRL 

- Săruleşti-Gară, Sarulesti, 
JudetulCalarasi 

12 angajati 

60 Cuza Vodă SMVET SERV SRL 
- Cuza Vodă, Cuza Voda, 
JudetulCalarasi 

11 angajati 

61 Gurbăneşti TOMA AGROSERV S.R.L. 
Com. GURBANESTI -, 
Gurbanesti, JudetulCalarasi 

11 angajati 

62 Independența INVEST GAMA S.R.L. 
- -, Independenta, 
JudetulCalarasi 

11 angajati 
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nr.
crt 

UAT Firma Localizare 
Marime 
firmă 

63 Valea Argovei 
HUNTER TRIUMF 94 
S.R.L. 

Com. VALEA ARGOVEI -, 
Valea Argovei, 
JudetulCalarasi 

11 angajati 

64 Valea Argovei FISH 99 SRL 
Com. Valea Argovei -, 
Valea Argovei, 
JudetulCalarasi 

11 angajati 

65 Ciocănești 
GENIC MUNTENIA 
FOREST S.R.L. 

Com. Ciocanesti -, 
Ciocanesti, JudetulCalarasi 

10 angajati 

66 Ciocănești AGROYNA 2001 S.R.L. 
Com. Ciocanesti -, 
Ciocanesti, JudetulCalarasi 

10 angajati 

67 Dorobanțu DELP PROD COM SRL 
Com. Dorobantu -, 
Dorobantu, JudetulCalarasi 

10 angajati 

68 Dorobanțu GUGIU CONSTRUCT SRL 
Str. TUDOR ARGHEZI 32, 
Dorobantu, JudetulCalarasi 

10 angajati 

69 Spanțov 
ALEX GIURCAN 
CONSTRUCT SRL 

Str. UNIRII 7, Spantov, 
JudetulCalarasi 

10 angajati 

 

 

I.2. UTILIZAREA TERENULUI 
 
 

 
Figura 4. Harta utilizării terenului, detaliată la nivelul ariei naturale protejate 
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� Lista tipurilor de utilizări ale terenului 

 
Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor „Corine Land Cover”, care au fost 

identificate la nivelul celor 5 situri Natura 2000, este prezentată în tabelul următor:  
 

Tabelul 28. Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul proiectului (siturile Natura 
2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 

Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 
Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și 

ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
Cod 

Clasă 
CLC 

Clasă CLC 
Suprafaţă 

totală ocupată 
[ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
112 Spațiu urban discontinuu și spațiu rural 159.4196787 0.69 
121 Zone industriale sau comerciale 161.1870056 0.70 

122 
Rețea de căi de comunicație și terenuri asociate 
acestora 27.70947015 0.12 

123 Porturi 10.87940075 0.05 
211 Terenuri arabile neirigate 10435.48745 45.14 
221 Vii 73.75505717 0.32 
231 Pășuni secundare 1122.349736 4.85 
242 Zone de culturi complexe 62.96666283 0.27 

243 
Zone predominant agricole în amestec cu 
vegetație naturală 30.53596184 0.13 

311 Păduri de foioase 2828.696594 12.24 
321 Pășuni naturale 83.62057873 0.36 
324 Zone de tranziție cu arbuști 6.365261332 0.03 
411 Mlaștini 57.99830764 0.25 
511 Cursuri de apă (râuri) 4108.272473 17.77 
512 Acumulări de apă (lacuri) 3949.21201 17.08 

 
Cea mai mare parte a arealului studiat este reprezentată de terenuri arabile neirigabile 

(45%). Aproximativ jumătate din această suprafaţă aparţine statutlui (proprităţi ale fostelor IAS-
uri). Următoarele două clase de utilizare a terenurilor cupriinzând fiecare cca 17% din suprafaţa 
ariei naturale protejate sunt cursurile de apă şi acumulările de apă. Acestea sunt în proprietatea 
statului împreună cu o parte substanţială din ona de maluri.  Ultima clasă de utilizare a terenurilor 
ce se regăseşte într-o pondere semnificativă la nivelul ariei naturale protejate este reprezentată de 
pădurile de foioase (cca 12,24%).Celelalte clase de utilizare a terenurilor se regăsesc în proporţie 
relativ mică acoperind suprafeţe ce reprezintă sub 1% din înteaga suprafaţa luată în studiu 
(excepţie păşunile secundare ce acoperă cca 4,85%). 

 
Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor „Corine Land Cover”, la nivelul 

fiecărei arii protejate vizate, este prezentată în tabelele următoare:  
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Tabelul 29. Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale protejate 

ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu 

Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 
Ponderea din suprafaţa  

sitului [%] 
1.  Spatiu urban discontinuu si spatiu rural 113.94 0.99 
2.  Zone industriale sau comerciale 153.55 1.33 

3.  
Drumuri, căi ferate și spații aferente 
acestora 

6.14 0.05 

4.  Porturi 10.88 0.09 
5.  Terenuri arabile neirigate 253.10 2.20 
6.  Vii 17.77 0.15 
7.  Pasuni secundare 534.46 4.64 
8.  Zone de culturi complexe 27.92 0.24 

9.  
Zone ocupate în mare parte de 
agricultură cu suprafețe semnificative de 
vegetație naturală 

28.52 0.25 

10. Paduri de foioase 2809.44 24.39 
11. Pășuni naturale 64.90 0.56 
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști 6.32 0.05 
13. Mlastini 45.36 0.39 
14. Râuri 3373.02 29.28 
15. Lacuri 3906.91 33.91 

TOTAL 11352.23 98,53 

 
Tabelul 30. Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale protejate 

ROSPA0021 Ciocănești - Dunăre 

Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă 

totală ocupată 
[ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
1. Spatiu urban discontinuu si spatiu rural 3.54 0.44 
2. Zone industriale sau comerciale  0.00 
3. Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora  0.00 
4. Porturi  0.00 
5. Terenuri arabile neirigate 36.67 4.58 
6. Vii  0.00 
7. Pasuni secundare 19.55 2.44 
8. Zone de culturi complexe  0.00 
9. Zone ocupate în mare parte de agricultură cu 

suprafețe semnificative de vegetație naturală 
 0.00 

10. Paduri de foioase 209.81 26.19 
11. Pășuni naturale  0.00 
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști  0.00 
13. Mlastini  0.00 
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Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă 

totală ocupată 
[ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
14. Râuri 284.06 35.45 
15. Lacuri 226.36 28.25 

 TOTAL 780.00 97.35 

 
Tabelul 31. Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale protejate 

ROSPA0055 Lacul Gălățui 

Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
1. Spatiu urban discontinuu si spatiu rural 6.75 0.83 
2. Zone industriale sau comerciale  0.00 
3. Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora  0.00 
4. Porturi  0.00 
5. Terenuri arabile neirigate 28.31 3.48 
6. Vii 1.48 0.18 
7. Pasuni secundare  0.00 
8. Zone de culturi complexe 14.27 1.75 
9. Zone ocupate în mare parte de agricultură cu 

suprafețe semnificative de vegetație naturală 
 0.00 

10. Paduri de foioase  0.00 
11. Pășuni naturale  0.00 
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști  0.00 
13. Mlastini  0.00 
14. Râuri 749.98 92.11 
15. Lacuri  0.00 

 TOTAL 800.80 98.35 

 
Tabelul 32. Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale protejate 

ROSPA0105 Valea Mostiștea 

Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
1. Spatiu urban discontinuu si spatiu rural 82.31 1.24 
2. Zone industriale sau comerciale 70.96 1.07 
3. Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora 1.49 0.02 
4. Porturi  0.00 
5. Terenuri arabile neirigate 1504.10 22.74 
6. Vii 71.16 1.08 
7. Pasuni secundare 346.79 5.24 
8. Zone de culturi complexe 40.56 0.61 
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Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
9. Zone ocupate în mare parte de agricultură cu 

suprafețe semnificative de vegetație naturală 
 0.00 

10. Paduri de foioase  0.00 
11. Pășuni naturale 71.37 1.08 
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști  0.00 
13. Mlastini 45.36 0.69 
14. Râuri 650.98 9.84 
15. Lacuri 3689.64 55.78 

 TOTAL 6574.71 99.39 

 
Tabelul 33. Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale protejate 

ROSPA0136 Oltenița - Ulmeni 

Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
1. Spatiu urban discontinuu si spatiu rural 15.46 0.12 
2. Zone industriale sau comerciale  0.00 
3. Drumuri, căi ferate și spații aferente 

acestora 
26.11 0.21 

4. Porturi  0.00 
5. Terenuri arabile neirigate 8771.28 70.71 
6. Vii  0.00 
7. Pasuni secundare 567.22 4.57 
8. Zone de culturi complexe  0.00 
9. Zone ocupate în mare parte de agricultură 

cu suprafețe semnificative de vegetație 
naturală 

1.77 0.01 

10. Paduri de foioase 1607.71 12.96 
11. Pășuni naturale 6.01 0.05 
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști 4.16 0.03 
13. Mlastini 12.15 0.10 
14. Râuri 1319.79 10.64 
15. Lacuri 3.49 0.03 

 TOTAL 12335.15 99.44 
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Tabelul 34. Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale protejate IV.20. 
Ostrovul Haralambie 

Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
1. Spatiu urban discontinuu si spatiu rural  0.00 
2. Zone industriale sau comerciale  0.00 
3. Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora  0.00 
4. Porturi  0.00 
5. Terenuri arabile neirigate  0.00 
6. Vii  0.00 
7. Pasuni secundare  0.00 
8. Zone de culturi complexe  0.00 
9. Zone ocupate în mare parte de agricultură cu 

suprafețe semnificative de vegetație naturală 
 0.00 

10. Paduri de foioase 28.59 72.06 
11. Pășuni naturale  0.00 
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști  0.00 
13. Mlastini  0.00 
14. Râuri 11.08 27.94 
15. Lacuri  0.00 

 TOTAL 39.67 100.00 

 
Tabelul 35. Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale protejate  IV.21 

Ostrovul Ciocănești 

Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
1. Spatiu urban discontinuu si spatiu rural  0.00 
2. Zone industriale sau comerciale  0.00 
3. Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora  0.00 
4. Porturi  0.00 
5. Terenuri arabile neirigate  0.00 
6. Vii  0.00 
7. Pasuni secundare  0.00 
8. Zone de culturi complexe  0.00 
9. Zone ocupate în mare parte de agricultură cu 

suprafețe semnificative de vegetație naturală 
 0.00 

10. Paduri de foioase 203.65 94.96 
11. Pășuni naturale  0.00 
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști  0.00 
13. Mlastini  0.00 
14. Râuri 10.80 5.04 
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Nr. Clasă CLC 
Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 
suprafaţa  sitului 

[%] 
15. Lacuri  0.00 

 TOTAL 214.45 100.00 

 

I.3. SITUAȚIA JURIDICĂ A TERENURILOR 
 

 

Figura 5. Harta juridica a terenurilor 
 
Situația juridică pentru terenurile aflate în interiorul ariilor naturale protejate analizate 

reflectă o predominanță a proprietății publice (fie ea propritetatea unităților administrative locale 
sau a statului).  Proprietatea publică de stat reunește mai ales suprafața apelor (Apele Române – 
Direcția Buzău Ialomița) precum și pădurile (RomSilva – OS Mitreni și Călărași). Proprietatea 
publică a administrației locale vizează mai ales părți ale apelor, pădurilor dar mai ales zonele de 
pășunat și terenuri agricole (foste IAS-uri). 

  
Tabel 36. - Informații privind situația juridică a terenurilor 

Domeniu 
Procent din 

suprafața ANP [%] 
Domeniul 
Public 

domeniul public al statului (DS)   
domeniul privat al statului (DPS)   
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domeniul public al unităților administrativ-teritoriale 
(DAT)  

 

domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale 
(DPT) 

 

Total domeniul public (DP)          91% 

Proprietate 
Privată 

proprietatea privată a persoanelor fizice (PF)   
proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ)  
Total proprietate privata (PP)          4% 

Proprietate 
necunoscută 

Total procent pentru care nu se cunoaște 
încadrarea în domeniul public sau privat  (XX) 

         5% 

 
 

 
I.4. ADMINISTRATORI, GESTIONARI ȘI UTILIZATORI 
 

Asociația Echilibru este custodele al ariei naturale protejate ce include siturile 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul 

Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul 

Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – 

Ulmeni,  conform convenției de custodie încheiate între Asociație și Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului.  

De asemenea, cele mai importante structuri cu rol de administrare/gestionare la nivelul 
ariei protejate sunt organizaţiile implicate în exploatarea amenajărilor piscicole. 

 
Tabelul 37.- Proprietari şi administratori 

Nr.crt Proprietar Administrator Amenajare 
Suprafaţa 

(ha) 

1 

1. ADMINISTRATIA 
NATIONALA "APELE 
ROMANE" - DIRECTIA 
APELOR BUZAU-IALOMITA - 
TEREN PISCICOL; 2. S.C. 
OLTFISH S.R.L. - ACTIVE. 

S.C. OLTFISH 
S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA IEZER 
(FERMA 
SULTANA) - 
CRESCATORIE 

1549 

2 
ADMINISTRATIA NATIONALA 
"APELE ROMANE" S.A. DIR. 
APELOR BUZAU IALOMITA 

S.C. FISH 99 
S.R.L. 

ACUMULAREA 
FRASINET - 
CRESCATORIE 

1376.5 

3 
S.C. PISCICOLA CALARASI 
S.A. 

S.C. 3 T S.R.L. - 
ARE LICENŢA 
EXPIRATĂ - 

AMENJAREA 
PISCICOLA IEZER 
- CRESCATORIE 

332.68 

4 
S.C. CIOCANESTI PISCICOLA 
S.R.L. 

S.C. 
CIOCANESTI 
PISCICOLA 
S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
CALARETI II - 
PEPINIERA 

121 

5 S.C. PISCICOLA S.A. 
S.C. 
PISCICOLA 
IEZER S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
ULMU - 

90.3 
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Nr.crt Proprietar Administrator Amenajare 
Suprafaţa 

(ha) 
CRESCATORIE 

6 
A.N. APELE ROMANE 
ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE  APA BUZAU - IALOMITA 

S.C. EURO 
FISH GRUP 
S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
MILOTINA - 
CRESCATORIE 

83.5 

7 
S.C. CIOCANESTI PISCICOLA 
S.R.L. 

S.C. 
CIOCANESTI 
PISCICOLA 
S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
CALARETI II - 
CRESCATORIE 

77 

8 

AGENTIA NATIONALA 
PENTRU PESCUIT SI 
ACVACULTURA - TEREN 
PISCICOL; 2. S.C. AMB 
PERFECT SERV S.R.L. - 
ACTIVE 

S.C. AMB 
PERFECT 
SERV S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
LUPSANU 
BAZINELE 
ARGOVA 
I,II,III,IV,V,VI,VII,
VIII, - 
CRESCATORIE 

67.6 

9 
ADMINISTRATIA NATIONALA 
"APELE ROMANE" - DIRECTIA 
APELOR BUZAU - IALOMITA 

S.C. OLTFISH 
S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
CANAL DUNARE-
DOROBANTU - 
CRESCATORIE 

48.5 

10 
ADMINISTRATIA NATIONALA 
"APELE ROMANE" S.A. DIR. 
APELOR BUZAU IALOMITA 

S.C. AQUA 
NEREIDA 
S.R.L 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
ACUMULAREA 
FRASINET 
(PUPAZA) -
CRESCATORIE 

44 

11 
S.C. PISCICOLA CALARASI 
S.A. 

SC TERRA 
LAND FISH 
SRL 

AMENAJAREA 
ZIMBRU 

35.29 

12 
CONSILIUL LOCAL 
DOROBANŢU 

S.C. 
PISCICOLA 
IEZER S.R.L. 

AMENAJAREA 
ANDOLINA 

33.84 

13 PRIMARIA COM. SARULESTI 

S.C. CRISTIAN 
GIORGIAN 
S.R.L. - ARE 
LICENŢA 
EXPIRATĂ - 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
CALARETI III - 
CRESCATORIE 

27.55 

14 
SC OCEANIS COMPANY GRUP 
SRL 

SC OCEANIS 
COMPANY 
GRUP 

IAZ BENGA 25.49 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală 

IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 59 
 

Nr.crt Proprietar Administrator Amenajare 
Suprafaţa 

(ha) 
SRL 

15 
S.C. PISCICOLA CALARASI 
S.A. 

S.C. 3 T S.R.L. 
AMENAJAREA 
PISCICOLA IEZER 
- PEPINIERA 

21 

16 S.C. AQUA SPORT S.R.L. 
S.C. AQUA 
SPORT S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
CALARETI II - 
CRESCATORIE 

20.48 

17 

STATUL ROMÂN PRIN 
AGENȚIA NAȚIONALĂ 
PENTRU PESCUIT ȘI 
ACVACULTURĂ 

SC AMAL 
FISH FĂUREI 
SRL 

AMENAJAREA 
PISCICOLĂ 
ZIMBRU II 

17.48 

18 PRIMARIA COM. SARULESTI 

S.C. IRIS 94 
COM SERV 
S.R.L. - ARE 
LICENŢA 
EXPIRATĂ - 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
CALARETI II - 
CRESCATORIE 

17 

19 SC STICEROM SA 
SC STICEROM 
SA 

AMENAJAREA 
PISCICOLĂ 
MANCIU I - 
SĂTUCU 

15 

20 S.C. DANUTZ CASA S.R.L. 
S.C. DANUTZ 
CASA S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
SULIMANU - 
CRESCATORIE 

14.93 

21 
AGENTIA NATIONALA 
PENTRU PESCUIT SI 
ACVACULTURA 

S.C. MS 
PESCARUSUL 
S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
CORATA I - 
CRESCATORIE 

14.37 

22 
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ 
APELE ROMÂNE DIRECȚIA 
APELOR BUZĂU-IALOMIȚA 

SC OLTFISH 
SRL 

MENAJAREA 
PISCICOLĂ 
FRĂSINET 

12.5 

23 
ADMINISTRATIA NATIONALA 
"APELE ROMANE" - DIRECTIA 
APELOR BUZAU 

S.C. SULTAN 
SNC 

AMENAJAREA 
PISCICOLA LAC 
POTCOAVA 
VALEA VISINII - 
CRESCATORIE 

11.42 

24 
AGENȚIA NAȚIONALA 
PENTRU PESCUIT ȘI 
ACVACULTURĂ 

SC 
MARCELLINO 
IMPEX SRL 

AMENAJAREA 
PISCICOLĂ 
CORATA II 

10.16 

25 
PRIMĂRIA COMUNEI 
SĂRULEȘTI 

SC CRISS & 
ANGEL 

AMENAJAREA 
PISCICOLĂ 

8.96 
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Nr.crt Proprietar Administrator Amenajare 
Suprafaţa 

(ha) 
DISTRIBUTIO
N SRL 

MANCIU II 

26 S.C. AQUA SPORT S.R.L. 
S.C. AQUA 
SPORT S.R.L. 

AMENAJAREA 
PISCICOLA 
CALARETI II - 
PEPINIERA 

2.1425 

27 Exploataţii agricole  
ferme culturi 

cereale 
 

 
 

La nivelul comunităţilor vizate de proiect activează un număr mare de societăţi agricole 
ce deţin în exploatare cca 30% din suprafaţa ariei naturale protejate. Aceste societăţi agricole sunt 
localizate (ca sediu social) atât la nivelul unităţilor administratice din interiorul ariei naturale 
protejate dar şi la nivel naţional.  Suprafaţa individuală deţinută de fiecare din aceste societăţi 
agricole nu a putut fi identificată (suprafeţele variază de la an la an funcţie de contractele de 
administarre încheiate cu proprietarii privaţi).  Cele mai importante societăţi agricole ce 
administrează suprafeţe din interiorul ariei protejate sunt: 

- East Champion Union – cooperativa agricola a crescătorilor de vaci de lapte din Chiselet 
- Borcea de Jos – cooperativa crescatorilor de ovine din Oltenita 
- Dorobantu 2009 – Cooperativă Agricolă culturi cereale 
- Agrosârbi Ciocăneşti – cooperativă agricolă cereale Ciocăneşti 
- S.C. AgroCom Alexia SRL, comuna Spantov 
- S.C. AGRO SUD SRL,LOC SPANTOV 
- S.C. ServAgrocom SRL, comuna Chiselet 
- S.C. Agro Demetra SRL, comuna Chiselet 
- S.C. Bioterra SRL, comuna Manastirea 
- S.A. Mostistea, comuna Manastirea 
- S.C. AgroLuk Impex SRL, comuna Manastirea 
- Agro Chirnogi S.A. 
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I.5. INFRASTRUCTURĂ ȘI CONSTRUCȚII 
 

 
Figura 6. Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate 

 

 
Figura 7. Harta construcțiilor 
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Figura 8. Harta privind perimetrul construit al localităţilor 

 

• Descrierea infrastructurii şi construcţiilor 

Infrastructura de transport este reprezentată de o reţea de drumuri judeţene ce leagă majoritatea 
comunităţilor localizate în imediata vecinătate a ariei naturale protejate şi asigură, în acest fel, un 
acces facil în zonă.  Este vorba despre: 

- DN 31 ce leagă Olteniţa – Călăraşi şi tranzitează Ulmeni, Spanţov, Chiselet, Dorobanţu, 
Ciocăneşti şi Grădiştea 

- DJ 303 ce leagă Mănăstirea, Frăsinet, valea Argoveu, Gurbăneşti şi Săruleşti. Drumul 
tranzitează situl în zona localităţii Frăsinet. 

- DJ 304 – Dorobantu şi Ulmu 
 

La aceste drumuri se adaugă o reţea densă de drumuri comunale şi drumuri agricole (de 
pământ) ce asigură accesul în interiorul ariei naturale protejate.  Astfel de drumuri de acces în 
interior se regăsesc în toate comunităţile localizate în imediata vecinătate a ariei (limită comună 
de demarcaţie între intravilan şi aria naturală protejată).  Este vorba despre drumurile din zona 
Mostiştea.  Accesul pe malul Dunării se face pe două drumuri comunale majore şi anume: 

- DC ce porneşte din Spanţov şi merge de-a lungul Dunării până în apropiere de Olteniţa 
- DC ce porneşte din Chiciu şi merge de-a lungul Dunării până în zona comunei Ciocăneşti.  
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Ariile naturale protejate vizate se învecinează în mod direct cu un număr mare de 
localităţi (38) în proximitatea acestora fiind înregistrată o prezenţă umană accentuată la nivelul 
sitului.  Activităţile sunt diverse incluzând desfăşurarea de lucrări agricole, păşunat, pescuit, 
petrecerea timpului liber, pescuit, adunare stuf (unde este cazul, etc). 

 
Tabelul 38.- Distanţele ariei naturale protejate faţă de mediul construit 

Nr UAT Nume localitate 
Distanța față de ari 

protejate (metri) 
1. Alexandru Odobescu Nicolae Bălcescu 0.0 
2. Alexandru Odobescu Alexandru Odobescu 0.0 
3. Alexandru Odobescu Gălățui 0.0 
4. Chișelet Chișelet 0.0 
5. Ciocănești Ciocănești 0.0 
6. Dorobanțu Dorobanțu 0.0 
7. Dorobanțu Vărăști 0.0 
8. Dorobanțu Boșneagu 0.0 
9. Frăsinet Dănești 0.0 
10. Frăsinet Frăsinet 0.0 
11. Frăsinet Luptători 0.0 
12. Frăsinet Tăriceni 0.0 
13. Frăsinet Curătești 0.0 
14. Frăsinet Frăsinetu de Jos 0.0 
15. Grădiștea Cunești 0.0 
16. Grădiștea Rasa 0.0 
17. Grădiștea Bogata 0.0 
18. Gurbănești Codreni 0.0 
19. Gurbănești Preasna 0.0 
20. Independența Independența 0.0 
21. Independența Potcoava 0.0 
22. Mânăstirea Sultana 0.0 
23. Mânăstirea Mânăstirea 0.0 
24. Sărulești Săndulița 0.0 
25. Sărulești Măgureni 0.0 
26. Sărulești Sărulești 0.0 
27. Sărulești Sătucu 0.0 
28. Spanțov Stancea 0.0 
29. Spanțov Spanțov 0.0 
30. Ulmeni Ulmeni 0.0 
31. Ulmu Chirnogi 0.0 
32. Ulmu Ulmu 0.0 
33. Ulmu Făurei 0.0 
34. Valea Argovei Siliștea 0.0 
35. Valea Argovei Lunca 0.0 
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36. Valea Argovei Valea Argovei 0.0 
37. Valea Argovei Vlădiceasca 0.0 
38. Valea Argovei Ostrovu 0.0 
39. Mânăstirea Coconi 10.3 
40. Spanțov Cetatea Veche 29.5 
41. Sărulești Solacolu 188.7 
42. Gurbănești Valea Presnei 339.9 
43. Gurbănești Gurbănești 596.7 
44. Gurbănești Coțofanca 1153.5 
45. Grădiștea Grădiștea 1156.4 
46. Oltenița Oltenița 1317.3 
47. Sărulești Polcești 1817.7 
48. Sărulești Sărulești-Gară 2255.9 
49. Independența Vișinii 2310.2 
50. Ulmu Zimbru 2810.7 
51. Sărulești Săruleștii de Jos 3508.7 
52. Cuza Vodă Ceacu 5984.5 
53. Cuza Vodă Cuza Vodă 6217.3 
54. Sohatu Sohatu 7259.0 
55. Sohatu Progresu 7768.4 
56. Cuza Vodă Călărașii Vechi 8980.6 

 
La nivelul ariilor naturale studiate au fost identificate în total 62 de construcţii. Cele mai 

multe dintre ele sunt clădiri izolate, în majoritate cu utilizare agricolă sau anexe ale exploataţiilor 
piscicole. 
 

Tabelul 39.- Lista tipurilor de construcţii din cadrul ariei naturale protejate 
Nr Judet Localitate Tip contrucție Total 
1.  

Calarasi 

CHISELET 
  

Clădire izolată 1 
2.  Grajduri 2 
3.  CHISELET Total   3 
4.  CIOCANESTI Clădire izolată 18 
5.  CIOCANESTI Total   18 
6.  DOROBANTU Clădire izolată 3 
7.  DOROBANTU Total 3 
8.  FRASINET 

  
Baraj 2 

9.  Clădire izolată 5 
10.  FRASINET Total   7 
11.  GRADISTEA Clădire izolată 2 
12.  GRADISTEA Total   2 
13.  MÂNASTIREA Clădire izolată 6 
14.  MÂNASTIREA Total 6 
15.  OLTENITA Clădire izolată 1 
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16.    
  
  
  

Depozit 1 
17.  Fermă agricolă 1 

18.  
Fermă 
piscicolă 1 

19.  Grajduri 3 
20.  OLTENITA Total   7 
21.  ULMU 

  
Clădire izolată 6 

22.  Fermă agricolă 3 
23.  ULMU Total   9 
24.  VALEA ARGOVEI 

  
  

Clădire izolată 3 
25.  Ponton 2 
26.  Stână 2 
27.  VALEA ARGOVEI Total 7 

28.  Grand Total   62 
 

Detalierea informaţiilor privind numărul total de locuinţe din comunităţile pe raza cărora 
sunt amplasate ariile naturale protejate este prezentată în tabelul următor:  

 
Tabelul 40.- Locuinţe existente în anul 2017 grupate pe localităţi 

Nr 

Localitate 
An de referinţă  

2010 

An de 
analizat 

2017 % variație 
1.  Olteniţa 9499 10137 7% 
2.  Alexandru Odobescu 1311 1387 6% 
3.  Chiselet 1248 1465 17% 
4.  Ciocăneşti 1908 2013 6% 
5.  Cuza Vodă 1784 2066 16% 
6.  Dorobanţu 1601 1678 5% 
7.  Frăsinet 1025 1057 3% 
8.  Grădiştea 2072 2173 5% 
9.  Gurbăneşti 864 903 5% 
10.  Independenţa 1492 1543 3% 
11.  Mânăstirea 2133 2265 6% 
12.  Săruleşti 1243 1305 5% 
13.  Sohatu  1632 1789 10% 
14.  Spanţov 1402 1643 17% 
15.  Ulmeni   1544 1703 10% 
16.  Ulmu 1020 1019 0% 
17.  Valea Argovei 1215 1327 9% 

 Total 32993 35473 8% 
 
Pe ansamblu, toate comunităţile manifestă o tendinţă de extindere a intravilanului 

(creşterea medie în intervalul 2010 – 2017 este de 8%) însă această tendinţă este mult mai 
accentuată la nivelul comunelor Chiselet, Spanţov şi Cuza Vodă. 
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În privința autorizațiilor de construire eliberate în interiorul sitului nu au fost înregistrate 
schimbări majore în 2016 față de 2013. Cele mai multe au fost eliberate în Oltenița, Grădiștea, 
Mânăstirea, Ulmeni și Cuza Vodă.  
 

Tabelul 40.- Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcții, 
județe si localități 

Categorii de construcții Localitate 
An de 

referinţă 
2013 

An de 
analizat 

2017 

  
Clădiri rezidențiale și 
comerciale 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Olteniţa 32 34 
Alexandru Odobescu 6 7 

Chiselet 0 0 
Ciocăneşti 8 4 
Cuza Vodă 2 17 
Dorobanţu 5 6 

Frăsinet 3 0 
Grădiştea 10 13 

Gurbăneşti 3 0 
Independenţa 9 9 
Mânăstirea 11 19 
Săruleşti 2 1 
Sohatu 1 1 

Spanţov 3 6 
Ulmeni 7 17 
Ulmu 2 0 

Valea Argovei 0 0 
Total 104 134 
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I.6. PATRIMONIU CULTURAL 
 

 
Figura 9.  Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional. 
 
La nivelul ariilor protejate vizate nu există obiective incluse în Patrimoniul Cultural 

Național. 
La nivelul unitaților administrativ-teritoriale vizate de prezentul studiu, figurează un 

număr mare de obiective incluse în lista patrimoniului naţional. Cele mai multe dintre ele sunt 
situri arheologice, majoritatea localizate în proximitatea lacurilor incluse în aria naturală 
protejată. Există de asemenea, un număr mare de obiective de patrimoniu aflate acum sub apele 
lacurilor (în mijlocul lacurilor Frăsinet sau sub apele acumulării Mostiştea). 

 

1. CL-I-s-B-14528 – Asezare: „Ostrovul Barza”, insulă inundabilă în partea de nord a satului 
Alexandru Odobescu, pe malul stâng al lacului Gălățui 
2. CL-I-s-B-14551 – Asezare: „Movila Berzei” situată în nordul teritoriului administrativ al 
satului Bogata, comuna Grădiştea, lg. DJ 309 Bogata–Alexandru Odobescu, la 500 m sud de 
podul peste lacul Gălăţui. 
3. CL-I-s-B-14541 - Complexul de aşezări de la Chiselet, punct "Măgura Fundeanca”: "Măgura 
Fundeanca”, pe malul stâng al braţului Scoiceni, la 1,5 km sud-est de comuna Chiselet. 
4. CL-I-s-B-14542 - Situl arheologic de la Chiselet, punct "Sediul C.A.P.": "Sediul C.A.P.”, în 
centrul comunei Chiselet, la sud-est de terenul de fotbal pe malul de est al fostului lac Marotin 
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5. CL-I-m-B-14542.01 – Aşezare: "Sediul C.A.P.”, în centrul comunei Chiselet, la sud-est de 
terenul de fotbal pe malul de est al fostului lac Marotin 
6. CL-I-m-B-14542.02 – Aşezare: "Sediul C.A.P.”, în centrul comunei Chiselet, la sud-est de 
terenul de fotbal pe malul de est al fostului lac Marotin 
7. CL-II-m-B-14677 - Biserica "Adormirea Maicii Domnului”: 384, în centrul satului Chiselet 
8. CL-II-m-B-14679 - Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”: sat CIOCĂNEŞTI; comuna CIOCĂNEŞTI 
9. CL-IV-m-B-14731 - Cruce de piatră: sat CIOCĂNEŞTI; comuna CIOCĂNEŞTI 
Vis-à-vis de stadion în curtea locuitorului Dobre Petra 
10. CL-IV-m-B-14732 - Cruce de piatră: sat CIOCĂNEŞTI; comuna CIOCĂNEŞTI Cartier 
Mărgineni, în faţa casei moştenitorilor lui Ion Raiu 
11. CL-I-s-B-14590 - Situl arheologic de la Vărăşti, comuna Dorobanțu, punct "Grindul 
Grădiştea Ulmilor": "Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a satului Vărăşti, în 
mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa – Călăraşi 
12. CL-I-m-B-14590.01 – Aşezare: Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a satului 
Vărăşti, comuna Dorobanțu, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-
Călăraşi 
13. CL-I-m-B-14590.02 – Necropolă: "Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a 
satului Vărăşti, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi 
14. CL-I-m-B-14590.03 – Aşezare: la marginea de sud-est a satului Vărăşti, comuna Dorobanțu, 
în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi 
15. CL-I-m-B-14590.04 – Necropolă: "Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a 
satului Vărăşti, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi. 
16. CL-I-m-B-14590.05 – Aşezare: la marginea de sud-est a satului Vărăşti, comuna Dorobanțu, 
în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi 
17. CL-I-m-B-14590.06 – Necropolă: "Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a 
satului Vărăşti, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi. 
18. CL-II-m-B-14672 - Biserica "Sf. Nicolae”, "Adormirea Maicii Domnului”: În centrul satului 
Boşneagu, comuna Dorobanțu, cvartalul 24, parcelele 511, 512 
19. CL-II-m-B-14725 - Biserica "Sf. Treime”: La marginea de sud-est a satului Vărăşti, comuna 
Dorobanțu, cvartalul 29, parcela 1374 
20. CL-I-s-B-14556 – Aşezare: La 800 m nord-vest de satul Lunca, comuna VALEA ARGOVEI, 
pe terasa lacului Frăsinet (fost Obileşti) 
21. CL-I-s-B-14557 – Aşezare "Pe coastă”, sat Lunca, comuna VALEA ARGOVEI, la 500 m de 
sat, pe terasa înaltă a râului Mostiştea, pe malul drept 
22. CL-I-s-B-14558 - Situl arheologic de la Lunca, punct "La grădini”: sat Lunca, comuna 
VALEA ARGOVEI "La grădini”, pe malul de vest al lacului Frăsinet (fost Obileşti) 
23. CL-I-m-B-14558.01 - Necropolă de incineraţie: sat Lunca, comuna VALEA ARGOVEI "La 
grădini”, pe malul de vest al lacului Frăsinet (fost Obileşti) 
24. CL-I-m-B-14558.02 - Aşezare: sat Lunca, comuna VALEA ARGOVEI "La grădini”, pe 
malul de vest al lacului Frăsinet (fost Obileşti) 
25. CL-I-s-B-14591- Situl arheologic de la Vlădiceasca, punct "Gherghelăul Mic": sat 
VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI, "Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave 
inundate, în mijlocul lacului Frăsinet. 
26. CL-I-m-B-14591.01 Aşezare tip tell sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI, 
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet. 
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27. CL-I-m-B-14591.02 Aşezare tip tell sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI, 
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet. 
28. CL-I-m-B-14591.03 Aşezare tip tell: sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI, 
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet. 
29. CL-I-s-B-14592 Tell-ul de la Vlădiceasca comuna VALEA ARGOVEI, "Gherghelăul Mic", 
la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet. 
30. CL-I-m-B-14592.01 Aşezare tip tell: sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI, 
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet. 
31. CL-I-m-B-14592.02 Aşezare tip tell: sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI, 
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet. 
32. CL-I-m-B-14592.03 Aşezare tip tell: sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI, 
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet. 
33. CL-II-m-B-14722 Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat TĂRICENI; comuna FRĂSINET La 
marginea de est a satului, aproape de lacul Mostiştea 
34. CL-I-s-B-14549 Aşezare sat CUNEŞTI; comuna GRĂDIŞTEA Măgura Cuneştilor“, la 
marginea de sud a satului, lângă cimitir, la 100 m sud de şoseaua Olteniţa – Călăraşi 
35. CL-I-s-B-14552 Situl arheologic de la Grădiştea - "Grădiştea Ceacu”, în Lunca Dunării, la 5 
km sud de comuna Grădiştea şi de şoseaua Călăraşi-Olteniţa 
36. CL-I-m-B-14552.01 Aşezare sat GRĂDIŞTEA; comuna GRĂDIŞTEA "Grădiştea Ceacu”, în 
Lunca Dunării, la 5 km sud de comuna Grădiştea şi de şoseaua Călăraşi-Olteniţa 
37. CL-I-m-B-14552.02 Aşezare sat GRĂDIŞTEA; comuna GRĂDIŞTEA "Grădiştea Ceacu”, în 
Lunca Dunării, la 5 km sud de comuna Grădiştea şi de şoseaua Călăraşi-Olteniţa 
38. CL-II-m-B-14670 Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat BOGATA; comuna GRĂDIŞTEA În 
centrul satului Bogata, pe partea stângă a şoselei Călăraşi-Olteniţa 
39. CL-II-m-B-14716 Biserica "Sf. Nicolae” sat RASA; comuna GRĂDIŞTEA În centrul satului 
Rasa, pe partea dreaptă a şoselei Olteniţa – Călăraşi 
40. CL-IV-m-B-14727 Obeliscul soldaţilor ruşi căzuţi în războiul 1877-1878 
sat BOGATA; comuna GRĂDIŞTEA în curtea bisericii Sf. Nicolae din satul Bogata, pe partea 
dreaptă a şoselei Călăraşi-Olteniţa 
41. CL-IV-m-B-14751 Cruce de piatră sat RASA; comuna GRĂDIŞTEA În curtea bisericii din 
satul Rasa, pe partea stângă a şoselei Olteniţa-Călăraşi 
42. CL-I-s-B-14547 Aşezare sat COŢOFANCA; comuna GURBĂNEŞTI La nord de sat, pe 
malul drept al Mostiştei, pe o suprafaţă de 3,5 ha. 
43. CL-I-s-B-14553 Aşezare sat GURBĂNEŞTI; comuna GURBĂNEŞTI La est de sat, pe terasa 
lacului Mostiştea 
44. CL-I-s-B-14569 Situl arheologic de la Preasna sat PREASNA; comuna GURBĂNEŞTI La 
nord de sat, pe malul stâng al Mostiştei 
45. CL-I-m-B-14569.01 Aşezare sat PREASNA; comuna GURBĂNEŞTI La nord de sat, pe 
malul stâng al Mostiştei 
46. CL-I-m-B-14569.02 Aşezare sat PREASNA; comuna GURBĂNEŞTI La nord de sat, pe 
malul stâng al Mostiştei 
47. CL-II-a-B-14681 Schitul Codreni sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI Sub apele 
acumulării Mostiştea 
48. CL-II-m-B-14681.01 Biserica "Schimbarea la faţă" sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI 
Sub apele acumulării Mostiştea 
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49. CL-II-m-B-14681.02 Chilii sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI Sub apele acumulării 
Mostiştea 
50. CL-II-m-B-14681.03 Turn clopotniţă sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI Sub apele 
acumulării Mostiştea 
51. CL-II-m-B-14681.04 Zid de incintă sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI Sub apele 
acumulării Mostiştea 
52. CL-IV-m-B-14748 Cruce de hotar sat COŢOFANCA; comuna GURBĂNEŞTI În centrul 
satului la intersecţia DJ 303 Valea Argovei-Săruleşti cu drumul spre biserica din Coţofanca 
53. CL-II-m-B-14680 Casa Tudor St. Ioan sat COCONI; comuna MĂNĂSTIREA 
54. CL-II-m-A-14691 Biserica "Sf. Dumitru şi Sf. Nestor” sat MĂNĂSTIREA; comuna 
MĂNĂSTIREA 
55. CL-IV-m-B-14742 Mormântul scriitorului Alexandru Sahia (1908-1937) sat 
MĂNĂSTIREA; comuna MĂNĂSTIREA Pe partea stângă a DJ 303 spre satul Coconi 
56. CL-I-s-B-14543 Necropolă sat COCONI; comuna MĂNĂSTIREA "Piscul Coconi”, bot de 
terasă pe malul drept al Iezerului Mostiştea 
57. CL-I-s-B-14544 Aşezare sat COCONI; comuna MĂNĂSTIREA "Vadul Vacilor", la vest de 
satul Coconi, pe terasa inaltă a lacului Mostiştea, la marginea de vest a unei văioage 
58. CL-I-s-B-14561 Aşezare sat MĂNĂSTIREA; comuna MĂNĂSTIREA "La Cărămidărie”, la 
sud de iezerul Mostiştea 
59. CL-I-s-A-14579 Necropolă sat SULTANA; comuna MĂNĂSTIREA "Valea Orbului”, la 
circa 2 km est de satul Sultana, aproape de satul Curăteşti la gura unei văioage ce dă spre lacul 
Mostiştea 
60. CL-I-s-A-14580 Aşezare sat SULTANA; comuna MĂNĂSTIREA "Gheţărie”, în partea de 
est a satului Sultana, pe malul lacului Mostiştea, pe Valea lui Malciu 
61. CL-II-m-B-14695 Turn de apă municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 2B 
62. CL-II-m-B-14697 Liceu municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 44, 46, 48 
63. CL-II-m-B-14698 Policlinică municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 60-62 
64. CL-II-m-B-14699 Hotel Victoria municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 77-97 
65. CL-II-m-B-14700 Casa Bărbulescu municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 99  
66. CL-II-m-B-14701 Muzeul de Arheologie municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 101 
67. CL-II-a-B-14702 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae" municipiul OLTENIŢA Str. Iliescu Al. 
51-53 
68. CL-II-m-B-14702.01 Biserica "Sf. Nicolae” municipiul OLTENIŢA Str. Iliescu Al. 51-53 
69. CL-II-m-B-14696 Moara "Dunărea" municipiul OLTENIŢA Str. Tineretului 8 
70. CL-II-m-B-14718 Biserica "Schimbarea la Faţă” sat SOHATU; comuna SOHATU În centrul 
satului Sohatu  
71. CL-IV-m-B-14749 Cruce de piatră sat PROGRESU; comuna SOHATU În curtea bisericii 
72. CL-II-m-B-14719 Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat SPANŢOV; comuna SPANŢOV În 
centrul satului 
73. CL-II-m-B-14720 Casa Ion D.Stan sat SPANŢOV; comuna SPANŢOV 
74. CL-I-s-B-14534 Situl arheologic de la Cetatea Veche, punct "La Grădişte” sat CETATEA 
VECHE; comuna SPANŢOV "La Grădişte”, la ieşirea din satul Cetatea Veche spre Ulmeni, 
lângă terenul de fotbal, la 300 m stânga de DN 31 
75. CL-I-m-B-14534.01 Aşezare sat CETATEA VECHE; comuna SPANŢOV "La Grădişte”, la 
ieşirea din satul Cetatea Veche spre Ulmeni, lângă terenul de fotbal, la 300 m stânga de DN 31 
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76. CL-I-m-B-14534.02 Necropolă sat CETATEA VECHE; comuna SPANŢOV 
"La Grădişte”, la ieşirea din satul Cetatea Veche spre Ulmeni, lângă terenul de fotbal, la 300 m 
stânga de DN 31 
77. CL-I-s-B-14535 Aşezarea de la Cetatea Veche, punct "Tatina" sat CETATEA VECHE; 
comuna SPANŢOV "Tatina”, în partea de sud a satului, pe marginea terasei se află o gorgană 
înconjurată de o văioagă 
78. CL-IV-m-B-14754 Cruce de hotar sat ULMENI; comuna ULMENI În stânga şos. Călăraşi-
Olteniţa, la 1 km de fostul IAS Olteniţa 
79. CL-I-s-B-14583 Situl arheologic de la Ulmeni sat ULMENI; comuna ULMENI 
"Terasa Dunării”, în partea de sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare 
80. CL-I-m-B-14583.01 Aşezare sat ULMENI; comuna ULMENI "Terasa Dunării”, în partea de 
sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare 
81. CL-I-m-B-14583.02 Aşezare sat ULMENI; comuna ULMENI "Terasa Dunării”, în partea de 
sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare 

82. CL-I-m-B-14583.03 Aşezare sat ULMENI; comuna ULMENI "Terasa Dunării”, în partea de 
sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare 
83. CL-IV-a-B-14755 Ansamblu de cruci de piatră sat ULMU; comuna ULMU Pe locul vechii 
biserici a satului, la marginea de vest a satului Ulmu, pe malul lacului în curtea locuitoarei Bratu 
Ioana 
84. CL-I-s-B-14550 Aşezare sat FĂUREI; comuna ULMU "Grădiştea Mică”, insulă în mijlocul 
lacului Mostiştea, la 200 m de satul Făurei 
85. CL-I-s-B-14584 Aşezarea de la Ulmu sat ULMU; comuna ULMU "La Caraman”, la 
marginea satului, pe malul lacului, la 200 m vest de Căminul de copii din Ulmu 
86. CL-I-m-B-14584.01 Aşezare sat ULMU; comuna ULMU "La Caraman”, la marginea satului, 
pe malul lacului, la 200 m vest de Căminul de copii din Ulmu 
87. CL-I-m-B-14584.02 Aşezare sat ULMU; comuna ULMU "La Caraman”, la marginea satului, 
pe malul lacului, la 200 m vest de Căminul de copii din Ulmu 
88. CL-I-s-B-14585 Aşezare sat ULMU; comuna ULMU Pe malul de est al lacului Mostiştea, la 
circa 400 m sud-vest de sat 
89. CL-I-s-B-14586 Aşezare sat ULMU; comuna ULMU "Cota 14”, pe malul de est al lacului 
Mostiştea, la sud-vest de satul Ulmu, la cotitura de mal cu cota 14 
 
Notă:  
Codul LMI cuprinde: Acronimul Județului - un numeral roman ce grupează monumentele în 
funcție de natura lor (I-IV) - o minusculă (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru 
sit arheologic) - o majusculă care descrie monumentul din punct de vedere valoric (A/B) - un 
număr de ordine unic la nivelul întregii țări. 
Categorii monumente din punct de vedere structural: I - monumente de arheologie, II - 
monumente de arhitectură, III - monumente de for public, IV - monumente memoriale şi 
funerare. 
Categorii monumente din punct de vedere valoric: Grupa A -  monumente istorice de valoare 
națională sau universală; Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul 
cultural local. 
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I.7. OBIECTIVE TURISTICE 
 

 
Figura 10. Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere. 

 
În aria protejată existau în anul 2017 trei unități de cazare turistică, conform datelor INS: 

o pensiune agroturistică în Cuza Vodă și două pensiuni turistice în Oltenița: Numărul total de 
locuri este 40, dintre care 20 în Cuza Vodă și 20 la cele două pensiuni din Oltenița.  Numai în 
Oltenița au avut loc înnoptări, 1725 în anul 2017. Dincolo de aceste facilităţi de cazere 
înregistrate au mai fost identificate unităţi de cazare în comunele Dorobanţu şi Mănăstirea. 

Turismul local este relativ slab dezvoltat şi este legat aproape exclusiv de avantajele 
conferite de aria naturală protejată (mai ales de malurile Durării şi lacurile din interiorul ariei) şi 
ia forma turismului de weekend (plajă/relaxare/picnic) şi turismul stimulat de oportunităţile de 
pescuit oferite de numărul mare de amenajări piscicole.  În afară de obiectivele ce ţin de 
specificul natural al zonei au mai fost identificate obiective construite (în principal biserici) ce 
pot constitui puncte de atracţie pentru diversificarea turismului zonal. 

Tabelul 41.- Centralizarea obiectivelor turistice din interiorul arie naturale protejate 

Nr Localitate Obiective turistice 
Tip 

obiectiv 
turistic 

Observaţii 

1.  Chiselet 
Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, 
în centrul satului Chiselet 

biserică  
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2.  Ciocanesti 
Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”: sat 
Ciocanesti 

biserică 
 

3.  Dorobantu 
Biserica "Sf. Treime”: La marginea de 
sud-est a satului Vărăşti, comuna 
Dorobanțu 

biserică 
 

4.  Dorobantu 
Biserica "Sf. Nicolae”, "Adormirea 
Maicii Domnului”: În centrul satului 
Boşneagu, comuna Dorobanțu 

biserică 
 

5.  Dorobantu 
Camping Mostistea Dorobanteana 
 

camping 
44.224281, 
26.934942 

 

6.  Dorobantu Zona belvedere, turism weekend 
zonă 

belvedere 

44.224361, 
26.933446 

 

7.  Grădiştea 

Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat 
BOGATA; comuna GRĂDIŞTEA În 
centrul satului Bogata, pe partea stângă a 
şoselei Călăraşi-Olteniţa 

biserică 

 

8.  Olteniţa  Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae" biserică  

9.  Olteniţa 
Muzeul de Arheologie municipiul 
OLTENIŢA 

Muzeu  

10.  Oltenita Zonă de belvedere si turism de weekend 
zonă 

belvedere 

44.080533N, 
26.727312E 

 

11.  Oltenita 
Plaja, punct de belvedere, turism de 
weekend 

zonă 
belvedere 

44.081341, 
26.698252 
 

12.  Spanţov 
Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat 
SPANŢOV; comuna SPANŢOV 

biserică  

13.  Sohatu, sat 
Sohatu 

Biserica  "Schimbarea  la  Față",  construi
tă  în  anul  1848   

biserică  

14.  Valea Argovei Casă boierească construită în sec. XVIII
 Sat   Siliștea,   între   satul   Dănești   și 
  comuna   Lupșanu,   pe   valea   pârâul
ui Argova, 

construcţie  

15.  Frăsinet Biserica  "Sf.  Ierarh  Nicolae",  Sat  Tăr
iceni,   construită  între  anii  1832-1834 
 

biserică  

16.  Gurbănești Schitul  "Codreni"  Sat  Codreni  -
  Câmpia  Bărăganului/râul  Mostiștea   

  

17.  Mânăstirea Biserica "Sf. Dumitru" -
 ctitorită de domnitorul Matei Basarab, d
in 1648 
 

biserică  
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18.  Mânăstirea Casa memorială Alexandru Sahia 
Mormântul scriitorului Alexandru Sahia 
sat Manastirea;  

construcţie  

19.  Mânăstirea Targul Manastirea târg 44.213159, 
26.907711 
 

 
Concluzii: 
Particularitățile socio-economice ale comunităților locale determină atât natura cât și intensitatea 
de manifestare a principalilor factori de impact antropic asupra habitatelor și speciilor din 
interiorul ariei naturale. Din punct de vedere analitic aspectele socio-economice cu importanță 
asupra impactului antropic pot fi clasificate în două clase distincte și anume: 

a. aspecte comunitare de tip socio-demografic.  Aceste aspecte reunesc factorii de impact 
antropic determinați de prezența populației în interiorul sau proximitatea sitului și natura 
activităților realizate. Această categorie vizează toate particularitățile populației locale 
care influențează natura impactului antropic manifestat de membrii comunităților locale 
în viața cotidiană. Vorbim astfel de comportament individuale sau comunitare realizate în 
special în baza uzanțelor și cutumelor locale și a căror manifestare pe cuprinsul ariei 
protejate este determinată mai ales de particularitățile demografice ale comunităților 
locale și localizarea lor în relație cu zonele de interes conservativ. 

b. aspecte economice.  Aceste aspecte reprezintă particularități ale activităților economice 
locale care au sau pot avea o influență independentă de dinamica populației locale asupra 
stării de conservare a speciilor și habitatelor. Această categorie reunește aspectele ce țin 
de demografia organizațională a zonei și de manifestarea comportamentului 
organizațional cu impact direct asupra ariei protejate. 

 
Particularități comunitare de tip socio-demografic cu influență directă asupra factorilor de 

impact antropic 

a. scăderea demografică determinată de o rată scăzută a natalității și de o balanță negativă a 
migrației comunitare se asociază cu o tendință descendentă a factorilor de impact antropic 
manifestat de membrii comunităților locale. 

b. Îmbătrânirea populației locale (singurul segment de vârstă ce a înregistrat creștere 
procentuală la nivelul populației locale o reprezintă populația de peste 75 de ani) este de 
asemenea un fenomen ce se asociază cu o tendință de scădere a factorilor de impact 
antropic ce țin de specificul comportamental al populației locale.  

c. Localizarea și intensitatea factorilor de impact antropic este direct influențată de distanța 
comunităților locale fașă de limitele ariei protejate. Cu cât comunitățile umane sunt mai 
apropiate de limitele ariei naturale cu atât mai mare este frecvența prezenței umane în 
interiorul ariei și impactul direct asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor.  La 
nivelul comunităților studiate se poate vorbi de o veritabilă îngemănare a zonelor de 
locuit cu cele de protecție naturală în condițiile în care din cele 18 sate localizate aici 10 
au granița intravilanului comună cu ariile protejate iar doua sunt la mai puțin de 15 metru 
de acestea,În proximitatea acestora este de așteptat să se regăsească cele mai importante 
manifestări ale factorilor de impact antropic determinați de prezența și comportamentul 
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populației locale în interiorul ariei protejate (aruncarea gunoaielor, pășunat, pescuit, 
vânătoare, etc.). 

d. Comunitățile locale sunt mai degrabă comunități sărace pentru care agricultura de 
subzistență reprezintă cea mai importantă sursă de venit la care se adaugă pensiile și 
ajutoarele sociale (venit minim garantat, ajutoare de încălzire sau ajutoare pentru sprijinul 
familiei).  Acest lucru face ca un număr apreciabil de persoane în vârstă de muncă să 
încerce o suplimentare a veniturilor sau a resurselor necesare traiului prin activități 
derulate în interiorul ariei și valorificarea resurselor existente aici (pășunat, pescuit, 
adunare de vreascuri sau material vegetal, recoltare stuf, depozitare gunoaie, etc.). 

e. Nivelul ridicat al sărăciei comunitare face ca populația locală să fie refractară la plata 
unor servicii comunitare precum cele de salubritate sau adunare a gunoaielor nemenajere 
astfel că s-a instituit o practică comunitară de aruncare a gunoiului nemenajer pe spații 
deschise. 

 
Particularitățile economiei locale cu influență directă asupra factorilor de impact antropic 

Profilul economiei locale este caracterizat de trei tipuri majore de activități economice și anume: 
a. Agricultura. Agricultura este domeniul economic cu cel mai mare număr de firme după 

comerț (magazine) acest aspect fiind determinat de faptul că terenurile agricole reprezintă 
de asemenea ce mai mare parte din fondul funciar al comunităților locale.  Profilul agrar 
al economiei locale, asociat cu declinul demografic și îmbătrânirea populației face ca o 
parte din ce în ce mai mare din terenul arabil să fie cultivat și exploatat într-o manieră 
organizată prin intermediul societăților sau asociațiilor agricole.  Acest lucru înseamnă 
agricultură intensivă, mecanizată, cu utilizare intensă de substanțe chimice pentru 
îngrășăminte și combaterea dăunătorilor precum și monoculturi pe arii mari.  Toate aceste 
particularități reprezintă aspecte cu impact negativ asupra stării de conservare a speciilor 
și habitatelor. 

b. Creșterea animalelor. Această activitate economică este determinată mai ales de prezența 
pajiștilor și a zonelor de pășunat în interiorul ariei protejate.  Vorbim mai ales despre o 
activitate economică de subzistență și nu de o activitate economică organizată în ferme 
zootehnice.  

c. Piscicultură. Este, probabil, cea mai importantă activitate din interiorul ariei protejate ca 
urmare a suprafeței mari pe care o ocupă lacurile.  Obiectivele de natură conservativă 
intră adesea în competiție cu activitățile de natură economică ale acestei ramuri. Pescuitul 
se realizează atât în ferme piscicole cât și informal de către populația locală. 

d. Turism.  Turismul, ca activitate cunoaște trei moduri specifice de manifestare: 
- Turismul organizat în structuri de primiri turiști 
- Turism de weekend – turism informal manifestat prin prezența populației mai ales în 

sezonul cald pentru grătar și scăldat. 
- Turismul pentru pescuit  
 
Studiul de impact antropic menit să conducă la identificarea și descrierea modului de 

manifestare a factorilor de impact antropic, trebuie să plece de la particularitățile socio-
economice ale comunităților locale pentru a reliefa dinamica factorilor de impact antropic, dar 
mai ales aria lor de manifestare la nivelul speciilor și habitatelor din interiorul ariilor protejate. 
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II. ACTIVITĂȚI CU POTENȚIAL IMPACT (PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI) ASUPRA 
ARIEI NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES 
CONSERVATIV 

 
 Identificarea activităţilor cu potenţial impact (presiune sau ameninţare) asupra ariei 
naturale protejate este o etapă importantă în cadrul procesului de elaborare a unui plan de 
management pentru o arie naturală protejată. În acest sens se urmăreşte eliminarea efectelor 
negative ale acestor activităţi cu potenţial impact, în vederea micşorării, eliminării sau 
compensării acestor efecte şi/sau interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta 
semnificativ aria naturală protejată. 
 Măsurile specifice/măsurile de management vor fi adaptate funcţie de intensitatea 
efectului activităţilor cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate. 
 Metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact a fost elaborată iniţial pentru 
raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană şi aprobată prin Decizia Comisiei 
97/266/EC modificată ulterior prin Decizia Comisiei 2011/484/EU privind formularul standard 
pentru siturile Natura 2000. În baza acestei metodologii, evaluarea activităţilor cu potenţial 
impact se face la nivel de sit Natura 2000. Această metodologie a fost adaptată pentru a fi 
aplicată şi la nivelul fiecărei specii şi tip de habitat dintr-o arie naturală protejată. Totodată 
metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact, care a fost dezvoltată pentru 
raportarea formularelor standard Natura 2000, prevede raportarea atât a activităţilor cu impact 
negativ, cât şi a celor cu impact pozitiv. Această metodologie a fost adaptată pentru elaborarea 
planului de management în sensul evaluării doar a activităţilor cu impact negativ. Activităţile cu 
impact pozitiv nu au fost incluse în evaluare, fiind luate în considerare ca măsuri de management.  

Din punctul de vedere al impactului antropic, principalele activități umane care pot 
produce efecte negative asupra stării de conservare a siturilor studiate sunt: 

� Linii electrice si de telefon suspendate 
� Poluarea apelor de suprafață  
� Cantitățile mari de gunoi aduse de inundații și depozitate pe Ostrov  
� Depozitarea ilegală de deșeuri  
� Exploatările legale/ilegale de material lemnos  
� Braconajul 
� Inundațiile sau lipsa lor (impact natural)  
� Managementul cinegetic defectuos 
� Amenajări hidrotehnice  
� Amenajări piscicole 
� Dragările de pe Dunăre  
� Lucrări de reabilitare a drumurilor existente  
� Funcționarea unor unități de producție agricolă 
� Arderea/distrugerea vegetației (stufărișului de pe mal)  

În mod firesc, nu toate obiectivele de investiții sau nu toate aceste activități antropice 
desfășurate (sau eventual propuse) pe raza siturilor produc sau pot produce efecte negative asupra 
stării de conservare a ariilor protejate vizate însă această listă a stat la baza verificărilor ulterioare 
a modului în care aceste activități interferează cu acțiunile de conservare propuse în cadrul 
planului de management al siturilor și rezervației naturale. 

Pentru toate aceste activități antropice enumerate în lista de mai sus, s-au desfășurat 
următoarele acțiuni, având ca demers selectarea celor semnificative din punct de vedere al 
analizei: 

� localizarea la nivel geografic-teritorial, atât în baza evidențelor deținute de autoritățile 
competente emitente de acte de reglementare, cât și în teren pentru a se verifica modul în 
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care activitățile respectă condițiile de autorizare (în limita pârghiilor legale și tehnice 
existente) 

� în urma inventarierii și localizării în teren a activităților antropice specifice s-au selectat 
acelea care prezintă potențial de impact negativ asupra stării de conservare la nivelul 
ariilor protejate vizate, având ca scop stabilirea unei palete de presiuni (și amenințări) în 
raport cu starea de conservare a fiecărei specii sau fiecărui habitat studiat 

� evaluarea intensității efectelor negative exercitate de către acele activități antropice ce au 
fost considerate relevante din punct de vedere al tipului, dimensiunii, amplasării și 
gestionării în raport cu ariile și speciile protejate 

� stabilirea unor măsuri de reducere sau evitare a impactului antropic cauzat de aceste 
activități, măsuri ce vor fi ulterior cuprinse în cadrul planului de management al siturilor 
vizate 

  
Pentru siturile Natura 2000, informaţiile cuprinse în formularul standard Natura 2000 

asigură o bază de pornire pentru evaluarea impactului asupra ariei naturale protejate, însă acestea 
trebuie confirmate, îmbunătăţite şi actualizate. De asemenea în vederea stabilirii măsurilor 
specifice/ măsurilor de management, trebuie furnizate informaţii suplimentare privind indicarea 
pentru fiecare activitate cu impact asupra speciilor şi tipurilor de habitate impactate, inclusiv a 
intensităţii impactului funcţie de localizare. 
 În acest sens, pentru evaluarea impacturilor trebuie furnizate informaţiile necesare pentru:  

• Evaluarea activităţilor cu impact asupra ariei naturale protejate, în general 
• Evaluarea activităţilor cu impact asupra speciilor de interes conservative 
• Evaluarea activităţilor cu impact asupra tipurilor de habitate de interes 

conservativ. 
 Din punct de vedere al încadrării în timp a activităţilor cu potenţial impact, acestea 
trebuie clasificate în două categorii: presiuni actuale şi ameninţări viitoare. Definiţiile acestor 
doua categorii sunt următoarele:  

• Presiune actuală (P) – acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de 
conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se 
desfăşoară în prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efectele negative 
încă persistă  

• Ameninţare viitoare (A) – acea activitate cu potenţial impact negativ asupra 
stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care 
este preconizată să se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată ameninţare 
viitoare o presiune actuală decât dacă se preconizează o creştere semnificativă a 
intensităţii sau o schimbare a localizării presiunii actuale. 

 
 Evaluarea impactului antropic asupra ariei naturale protejate ROSCI0187 Pajiștile lui 
Suciu s-a realizat atât printr-o documentare corespunzătoare, cât și prin realizarea de observații în 
teren, care au vizat identificarea și inventarierea surselor de impact, localizarea și intensitatea 
manifestării acestora, estimarea modului de afectare a habitatelor sau/și speciilor de interes 
conservativ, precum și ierarhizarea acestor surse în funcție de intensitatea lor. În urma culegerii 
datelor din teren au fost elaborate hărțile referitoare la sursele de impact antropic asupra speciilor 
şi habitatelor de interes comunitar. 

 
În această grupă s-au urmărit cu precădere efectele construirii unui observator, precum și un 

traseu, ambele desemnate pentru observarea păsărilor. 

a. Verificarea din alte surse şi în teren a situaţiei actuale a acestor obiective autorizate. 

În perioada aprilie –iunie 2018 au fost efectuate o serie de vizite în teren cu acoperirea ariei 
protejate vizate, pe parcursul cărora au fost făcute notițe și marcate coordonate geografice 
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referitoare la modul de desfășurare a acestor activități antropice din punct de vedere al respectării 
condițiilor de autorizare (în limita pârghiilor legale deținute). 

      b. Depistarea eventuală în teren a altor activităţi cu potenţial impact, neautorizate însă. 

Pe parcursul vizitelor în teren au fost urmărite aceste tipuri de obiective coroborat cu situația 
celor autorizate. 

      c. Realizarea unui inventar a propunerilor de proiecte / planuri în zona de interes, cu 
potenţial impact asupra obiectivelor de conservare ale ariei protejate studiate. 

Au fost evaluate o serie de posibile amenințări la adresa statutului de conservare a 
speciilor și habitatelor vizate, cauzate de propunerile de proiecte, planuri, strategii de pe raza 
siturilor sau din vecinătatea semnificativă. 

       d. Evaluarea tuturor acestor activităţi prin prisma impactului asupra ariilor protejate 
(la nivel de obiective de conservare). 

Această activitate se realizează prin integrarea inventarelor presiunilor și amenințărilor generale 
asupra speciilor și habitatelor expuse de fiecare expert pe grupa sa. 

În urma coroborării acestor date, s-a realizat evaluarea impactului antropic la nivelul ariei 
protejate vizate, rezultatele fiind prezentate mai jos pe structura SINCRON. 

        e. Cartarea distribuţiei spaţiale a activităţilor antropice cu impact asupra stării de 
conservare sub formă de hartă GIS având sistemul de proiecţie Stereo 70. 

Toate presiunile și amenințările inventariate care au permis realizarea de geometrii sunt 
prezentate sub formă de hărți tematice, realizate în GIS. 

Identificarea activităților pentru evaluarea impacturilor s-a realizat pe baza 
nomenclatorului propus de ANPM în parteneriat cu MMSC în cadrul proiectului “Sistem Integrat 
de Management și Conștientizare în România a Rețelei Ecologice Natura 2000 – SINCRON”, și 
preluat de Ordinul nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de 
management ale ariilor naturale protejate. 

 
 
II.1. LISTA ACTIVITĂȚILOR CU POTENȚIAL IMPACT 
 

În urma activităţilor specifice de investigare a activităților cu impact antropic asupra 
sitului ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu au fost identificate un număr de 33 de presiuni actuale și 32 
de amenințări viitoare.  
 

II.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate 
 
În urma activităţilor specifice de investigare a activităților cu impact antropic asupra a 

siturilor Natura 2000 asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre 
(incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, 
ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni au fost identificate următoarele 
presiuni actuale și amenințări viitoare.  
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Tabelul 42. Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune 

actuală 
A01. Cultivare  

 Detalii În vecinătatea siturilor se practică agricultura, sub formă de monocultură pe 
suprafețe mari. La ora actuală impactul acestei activități asupra speciilor de 
amfibieni și reptile din sit pare a fi redus (doar la modul potențial și 
indirect, prin ararea unor suprafețe vecine siturilor, unde se formează 
temporar bălți utilizate de amfibienii din sit, în special Bombina bombina; 
ararea face ca bălțile să dispară mai repede). 
Presiune scăzută. 

A.2. Presiune 
actuală 

A03.03. Abandonarea /lipsa cosirii 

 Detalii Abandonarea cositului este un fenomen care are loc la nivel național, iar 
situl  ROSCI0131 nu face excepție. În cazul de față s-a constatat prezența 
acestui fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind utilizate, fără 
excepție, ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact negativ asupra 
calității fânețelor. 
Presiune ridicată. 

A.3. Presiune 
actuală 

A04.01. Pășunatul intensiv 
A04.01.01  Pășunatul intensiv al vacilor 
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
A04.01.04 Pășunatul intensiv al caprelor 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale 

 Detalii La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt (ovine, 
bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre activitățile 
predominante în aproape toate localitățile limitrofe siturilor este creșterea 
animalelor. Pășunatul are impact negativ asupra calității fânețelor, 
transformându-le în pășune. 
Presiune ridicată pentru habitate de pajiști utilizate în regim de fânețe. 
Amfibieni, reptile: Această activitate se desfășoară în cadrul siturilor, pe 
unele zonele înierbate învecinate bazinelor acvatice. În unele cazuri 
animalele tulbură apa, o poluează cu dejecții, răscolesc sedimentele, putând 
avea un impact negativ asupra amfibienilor și reptilelor (Bombina bombina, 

Emys orbicularis). 
Presiune scăzută 

A.4. Presiune 
actuală 

A07  Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 

 Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe terenurile 
arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa canalului din 
SPA. Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și specii 
de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore. 
Aceste substanțe au diverse efecte directe și indirecte, pot afecta: rata de 
creștere, metabolismul, fertilitatea, fecunditatea, grosimea cojii de ouă, 
rezistența la boli și infecții, natalitatea, mortalitatea, etc.… 
 
Utilizarea produselor biocide a hormonilor şi a altor substanţe chimice în 
agricultură, pe terenurile agricole din preajma zonelor umede din 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu afectează indirect populația de 
vidră. Vidra fiind un prădător de top al ecosistemelor acvatice este puternic 
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afectat de bioacumulare, un procent important din substanțele chimice 
captate de speciile pradă ajung în organismul vidrei. Substanțele chimice 
utilizate în agricultură ajung într-un final tot în zonele umede, prin spălarea 
de suprafață a solului. Utilizarea pesticidelor în agricultură, precum DDT-
ul în a doua jumătate a secolului XX a dus la reducerea populațiilor de 
vidră la nivel mondial 
 
Presiune scăzută  

A.5. Presiune 
actuală 

A08 Fertilizarea cu îngrășământ 

 Detalii Îngrășământul artificial utilizat în agricultură conduce la eutrofizarea apelor 
de suprafață, scăzând astfel cantitatea de oxigen din apă și conducând la 
diminuarea cantităților de specii pradă pentru vidră. 
Presiune scăzută  

A.6. Presiune 
actuală 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare 

 Detalii Lucrările forestiere au un impact direct puternic asupra speciilor de păsări 
care cuibăresc în păduri. Defrișarea unei porțiuni de pădure este pierdere 
directă de habitate, care se regenerează și în cel mai bun caz doar peste 
decenii. 
Plantațiile cu specii ne-native sunt habitate inferioare pădurilor native din 
mai multe motive, dintre care cele mai importante sunt: 1) în plantații toți 
arborii au aceeași vârstă, diversitatea este scăzută, sunt foarte puține locuri 
de ascunziș, scorburi pt. cuibărire, etc.; 2) speciile alohtone au cu mult mai 
puține insecte fitofage, astfel susțin o bază de hrană mult mai săracă pentru 
păsări decât speciile autohtone. 
Îndepărtarea arborilor uscați/în caz de uscare diminuează foarte mult 
densitatea insectelor saproxilofage, care reprezintă o bază de hrană foarte 
importantă pentru păsări. Pe de altă parte acești arbori morți reprezintă și 
locuri importante de reproducere pentru unele specii care cuibăresc în 
scorburi. 
Aparent Ostrovul Ciocănești este scutit de lucrările forestiere, pădurea este 
din toate punctele de vedere într-o stare de conservare favorabilă, fără urme 
semnificative de impact antropic.  
Pădurea de luncă de pe malul stâng Dunării însă este în circuitul agricol, cu 
mai multe parcele învecinate defrișate. Această porțiune de pădure este 
matură și în stare de conservare favorabilă, deci foarte probabil va fi 
defrișat în curând. 
Deoarece pădurea de luncă de pe malul stâng al Dunării are o suprafață 
relativ scăzută la nivelul siturilor și raportat la suprafața pădurii de pe 
Ostrovul Ciocănești, suntem de părere că această presiune reprezintă doar 
Amfibieni, reptile: Această activitate se desfășoară în zona de pădure din 
fâșia inundabilă vecină Dunării. Adesea apare replantarea cu specii non-
indigene (plop hibrid euramerican). Impactul asupra speciilor de amfibieni 
și reptile este minimal, deoarece lucrările se realizează în general după ce 
apele s-au retras și terenul s-a uscat, așa încât nu interferă cu reproducerea 
amfibienilor (Triturus dobrogicus, Bombina bombina) sau cu activitatea 
țestoaselor de baltă (Emys orbicularis). 
Presiune medie  
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A.7. Presiune 
actuală 

B04.Folosirea biocidelor, hormonilor şi chimicalelor (în pădure) 
B05 Folosirea de îngrășăminte 

 Detalii Folosirea acestor chimicale în silvicultură are efecte similare cu cele 
folosite în agricultură, prezentat anterior mai detaliat la presiunea A1. O 
diferență importantă față de A1, este că insecticidele folosite în păduri 
afectează direct baza de hrană a speciilor de păsări forestiere, care sunt 
predominant insectivore. 
Nu avem cunoștințe exacte despre natura și cantitățile de chimicale folosite 
în pădurile din ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.  
Presiune scăzută  

A.8. Presiune 
actuală 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

 Detalii SPA Ciocănești-Dunăre este relativ puțin afectat de rețeaua de drumuri. 
Drumurile din sit sunt drumuri de exploatare (de pământ sau pietruite) ca 
trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul coliziunilor păsărilor 
cu vehicule e este scăzută, efectul de fragmentare, barieră și izolare este 
neglijabil.  
Drumurile din sit sunt: drumul de acces la eleșteie (lângă canal, și între 
lacuri  doar puține drumuri practicabile cu mașina); drum de exploatare 
agricolă de-a lungul canalului; drumul de exploatare de pe dig. Circulația 
cu vehicule pe Ostrovul Ciocănești este practic inexistent. 
 
În arealul ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu există o rețea densă de 
drumuri de diverse categorii de la drumuri Europene, la DN, DJ, DC, DF și 
drumuri de exploatare agricolă. Toate acestea fragmentează habitatul 
speciei vidră în special atunci când separă două corpuri de apă apropiate, 
până în prezent nu au fost înregistrate coliziuni între autovehicule și 
exemplare de vidră. 
Amfibieni, reptile: în zonă există mai multe drumuri asfaltate, între care 
DN31 Oltenița-Călărași, mai multe drumuri județene modernizate, de 
asemenea numeroase drumuri nemodernizate comunale sau agricole. Dat 
fiind că situl constă în principal în zone umede sau inundabile și terenuri 
adiacente lor, și acestea sunt traversate de către drumuri prin poduri și 
podețe, putem concluziona că drumurile nu fragmentează situl și nu 
întrerup conectivitatea populațiilor de amfibieni și reptile. Mortalitatea 
animalelor în trafic este redusă, în principal datorită traficului limitat pe 
drumurile agricole.   
Presiune scăzută 

A.9. Presiune 
actuală 

D02.01 Linii electrice și de telefonie  

 Detalii Liniile electrice și de comunicare reprezintă următoarele pericole pentru 
păsări: electrocutare, în condiții slabe de vizibilitate (în ceață, pe timp de 
noapte) coliziune cu stâlpi și cabluri. 
Pe teritoriul siturilor sunt relativ puține linii electrice. De-a lungul canalului 
cu excepția celor două stații de pompare  nu sunt LEA, în rest este o LEA  
de joasă tensiune pentru a alimenta ferma piscicolă. 
Există în apropierea siturilor o LEA de medie tensiune de-a lungul 
canalului. 
Presiune medie 

A.10 Presiune 
actuală 

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement -  
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 Detalii Realizarea de diguri și consolidarea malurilor cu plăci betonate limitează 
vidrele în selecția zonelor pentru vizuini. În același timp prezența digurilor 
favorizează accesul motorizat în zone inaccesibile, anterior construcției 
digurilor. 
Presiune scăzută 

A.11. Presiune 
actuală 

D03.02 Navigație 

 Detalii Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa 
păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire sau odihnă. 
Deoarece acesta nu este un deranj deliberat adresat direct păsărilor, 
reprezintă o  
Presiune scăzută  

A.12 Presiune 
actuală 

E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de 
agrement 

 Detalii Prezența deșeurilor în habitatele populate de vidră este comună în 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu însă nu este de dorit. Ea poate 
afecta populația de vidră indirect, prin descompunerea compușilor chimici 
și poluarea apelor de suprafață, bioacumulându-se în organismul vidrelor. 
Se observă un managementul defectuos al deșeurilor în localitățile situate 
la limita siturilor, și mai ales în zona canalului, inclus în sit, ce flanchează 
localitățile Dorobanțu, Vărăști, Ciocănești, Bogata, Rasa și Cunești. Aici 
întâlnim cantități mari de deșeuri menajere și gunoi de grajd depozitate 
inadecvat în sau lângă sit, iar bazinele acvatice incluse în sit sunt frecvent 
poluate cu deșeuri de plastic sau contaminate cu gunoi de grajd, ceea ce 
produce pe alocuri o eutrofizare intensă. Amfibienii și reptilele prezente 
aici (Bombina bombina, Emys orbicularis) fac momentan față acestei 
situații, dar ea nu trebuie lăsată să continue și cu atât mai mult să se 
agraveze. 

 
Depozitare de gunoaie în sit, în bazin acvatic important pt. Bombina 

bombina și Emys orbicularis, Ciocănești, coord. GIS N44 11.733 E27 
03.548 (foto Al. Iftime) 
Presiune medie. 

A.13. Presiune F01. Acvacultura de apă dulce 
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actuală F01.01  Piscicultură intensivă, intensificată 
 Detalii Există ferme piscicole în sit, de exemplu la Ciocănești și Rasa. Acestea nu 

par să aibă un impact negativ asupra populațiilor de amfibieni și reptile, cel 
puțin la ora actuală. 
Presiune scăzută. 

A.14. Presiunea 
actuală 

F02.01 Pescuit profesional pasiv 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. 
F02.01.02 Pescuit cu plasa 
F02.03.02 Pescuit cu undița 

 Detalii Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor piscivore și 
nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi prinse în plase/vârșe, 
etc., pescuitul afectează direct baza de hrană a multor specii acvatice de 
păsări. 
Pescuitul cu capcane este o activitate ce are un impact major asupra vidrei, 
acestea fiind atrase de peștii prinși în capcane, ele pot intra însă nu mai pot 
ieși, astfel vor sfârși înecate, de aceea recomandăm interzicerea pescuitului 
cu capcane. 
Pescuitul cu plasa reprezintă de asemenea o amenințare asupra populației 
de vidră din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu prin atragerea lor în 
plasă de către peștii prinși aici, încurcându-se pot sfârși înecate. 
Păsările care vânează activ sub apă pot fi prinse în plase/vârșe, etc 
Pescuitul cu undița este practicată în general de pescari amatori ce 
pescuiesc la undiță sau lansetă, impactul asupra vidrei cauzat de aceștia 
este unul scăzut însă ei reprezintă totuși concurenți la speciile pradă, sunt 
prezenți o lungă perioadă în teritoriul vidrei, aceste zone putând de altfel să 
constituie zone de conflict-om vidră, deoarece oamenii le pot considera 
dăunători ai rezervelor de pește luând măsuri pentru a le elimina. 
Amfibieni, reptile: pescuitul cu undița are loc pe toate apele din sit. Există 
un risc potențial pentru specia Emys orbicularis, de a fi capturată înghițind 
momeala cu tot cu cârligul, dar nu am observat concret această situație, nici 
persecuția speciei de către pescari. 
Păsările piscivore pot înghiți momeala vie/artificială împreună cu cârligul,  
păsările acvatice și terestre se pot agăța de firele şi cârligele abandonate 
Presiune medie  

A.15. Presiunea 
actuală 

F03.01 Vânătoarea  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F03.02.05 Captură accidentală 

 Detalii Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai 
ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.).  
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat, cu ocazia 
deplasărilor pe teren nu am întâlnit cazuri concrete. 
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai multe 
obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste obiecte pot fi 
numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori, ațe, pungi, saci, etc. 
Presiune scăzută  

A.16.  Presiune 
actuală 

F05.04 Braconaj 
 

 Detalii Braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai ales de talie 
mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și păsările mici pot fi afectate: păsări 
cântătoare ornamentale prinse cu plase/lipici pentru a fi valorificate viu 
colecționarilor. Un fenomen răspândit în România este braconajul păsărilor 
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mici pentru restaurante din străinătate.  
 Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat, cu ocazia 
deplasărilor pe teren nu am întâlnit cazuri concrete. 
Presiune scăzută  

A.17.  Presiune 
actuală 

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse 
care nu sunt enumerate 

 Detalii Efectele poluării apelor cu chimicale a fost prezentat mai detaliat în cazul 
presiunii A1.  
Un alt fel de poluare a apelor constituie deșeurile solide (predominant 
plastic dar și metal, sticlă) care ajung în ape în cantități mari  mai ales cu 
ocazia viiturilor. Aceste gunoaie plutitoare pot fi transportate și depuse de 
apa ridicată la distanțe surprinzători de mari. Efectele sunt multiple: 
pierdere directă de habitate, vătămări, chiar și deces (înghițirea bucăților 
mici de plastic de către păsări, se tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…) 
Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse care nu sunt 
enumerate: această presiune apare în tot situl, și se referă la poluarea apelor 
de suprafață cu scurgeri din depozitările de deșeuri și de dejecții provenite 
de la animalele domestice, precum și (probabil) din scurgeri fecaloid-
menajere. Vezi și E03.01 
Amfibieni, reptile: aceasta se manifestă în tot situl, în măsura în care se 
aplică tratamente cu pesticide și/sau îngrășăminte. Nu am observat un 
impact major. 
Presiune scăzută. 

A.18.  Presiune 
actuală 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

 Detalii Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere directă 
de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea solului cu 
materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări corporale/deces 
(înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se tai în cioburi de 
sticlă, conserve, etc…). Această presiune este strâns legată de presiunea 
A11, deoarece din nefericire Dunărea la cotele ridicate transportă mult 
gunoi solid. 
Amfibieni, reptile: în tot situl, inclusiv în lunca inundabilă, apar deșeuri 
solide (în principal plastice) – vezi și E03.01. 
Presiune medie  

A.19. Presiune 
actuală 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

 Detalii Efectele negative ale speciilor de arbori alohtoni a fost explicat mai detaliat 
la presiunea A2. Pe de altă parte speciile invazive non-native alterează 
habitatele naturale, ajungând la densități mari cauzează impact negativ 
puternic, diminuând calitatea habitatelor naturale, lipsă de hrană, de spațiu 
pt. cuibărit/ascuns, etc.). 
Specii alohtone invazive identificate în ROSPA0021: 
Plop canadian/ plop hibrid (Populus x. canadensis) – fiind o specie pionieră 
cu creștere rapidă, colonizează rapid suprafețele noi de bancuri goale de 
nisip, cauzând diminuarea suprafeței acestora, care servesc ca loc de 
hrănire/cuibărit /ascunziș pentru  multe specii de păsări. 
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Amorfă (Amorpha fruticosa) – arbuști abundent atât în vegetația de-a 
lungul canalului cât și în pădurile de luncă din sit. 
Amfibieni, reptile, între speciile alogene invazive, se remarcă în special 
Amorpha fruticosa, care este abundentă în unele puncte din lunca 
inundabilă, formând desișuri. Nu este clar dacă are un impact negativ direct 
sau indirect asupra amfibienilor și reptilelor. 
Presiune medie 

A.20. Presiune 
actuală 

J01.01 Incendii  
 

 Detalii Incendierea vegetației (a miriștii și a pârloagelor, a tufărișurilor, 
stufărișurilor, pășunilor) din păcate este un fenomen răspândit în România. 
Scopul acestor acțiuni este ”curățarea” zonei respective. Efectele sunt 
foarte negative: pierdere directă de habitate, de foarte multe ori decesul 
animalelor cu mișcare limitată, distrugerea depozitului local de semințe, 
”eliberarea” locului pentru specii invazive. 
Acest fenomen a fost întâlnit atât pe eleșteiele din ferma piscicolă cât și în 
tufărișul aflat pe marginea canalului. 
 
Incendierea stufului sau a terenurilor agricole este o practică frecventă în 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, această activitate reprezintă însă o 
ameninţare asupra vidrei prin degradarea habitatului și distrugerea zonelor 
cu vizuini. 
 
Presiune ridicată  

A.21.  Presiune 
actuală 

J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 

 Detalii Toată regiunea este caracterizată prin modificări substanțiale față de 
regimul natural al apelor/inundațiilor. Totuși, speciile de amfibieni și 
reptile au supraviețuit și, în unele cazuri, chiar prosperat (Emys în canale) 
în condițiile nou create.  
Presiune scăzută. 

A.22.  Presiune 
actuală 

J02.04.01 Inundare 

 Detalii Creșterea semnificativă a nivelului Dunării în unele cazuri poate avea 
efecte devastatoare asupra unor păsări: unele specii de păsări (limicole, 
chire, pescăruși)  se reproduc pe bancuri de nisip, depun ouăle pe sol, pui 
cresc alergând pe jos și sunt incapabili de zbor pentru mai multe săptămâni. 
Dacă în aceste perioade nivelul apei crește brusc, duce la distrugerea în 
totalitate a pontei. 
Alte specii de păsări sensibile la acest fenomen sunt cele care cuibăresc în 
găuri săpate în pereții verticali a malului (prigorii, lăstuni de mal, pescărei 
albaștri, etc.). Deși este un fenomen natural și stohastic, care apare doar în 
unii ani, se consideră  
Acest fenomen a fost întâlnit și în cadrul fermei piscicole, o dată cu 
recoltarea peștelui, bazinele sunt re-umplute. Un bazin umplut într-o 
perioadă critică, de cuibărire poate avea efecte negative asupra speciilor. 
Presiune ridicată  

A.23. Presiune 
actuală 

J02.06 Captarea apelor de suprafaţă 
J02.06.01 captări de apă de suprafaţă pentru agricultură 
J02.06.02 captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
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 Detalii Prin captarea apelor de suprafață în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
ne referim la: 

- captări de apă de suprafaţă pentru agricultură(J02.06.01),  
- captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă (J02.06.02),  
- captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole (J02.06.05),  

Toate aceste tipuri de captări modifică vizibil debitul râului, apărând astfel 
și modificări la nivel trofic. Debitul râului este mult mai mic, astfel 
habitatul pentru speciile acvatice este redus și degradat, potențialul trofic 
pentru specia vidră în aceste zone cu debit redus este mult mai mic decât în 
zonele în care cursul râului nu este modificat. 
Presiune medie 

A.24.  Presiune 
actuală 

J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 

 Detalii Sunt prezente de-a lungul canalelor, cursurilor de apă naturale, și la limita 
fâșiei inundabile din lungul Dunării.  La ora actuală nu par să aibă vreun 
impact negativ asupra amfibienilor sau reptilelor. 
Presiune scăzută 

A.25. Presiune 
actuală 

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat. 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

 Detalii Conectivitatea habitatului este redusă îndeosebi de drumurile și digurile ce 
fragmentează zonele ripariene, îngreunând sau chiar făcând imposibilă 
conexiunea vidrelor din cele două habitate scindate antropic. 
Presiune medie 

A.26. Presiune 
actuală 

K01.01 Eroziune 

 Detalii Eroziunea malurilor este un fenomen natural ce conduce la distrugerea 
vizuinilor de vidră și creșterea turbidității râului. 
Presiune medie 

A.27 Presiune 
actuală 

K01.03. Secare 

 Detalii Impactul secării rezultă o mișcare redusă a speciilor, bariere mai înalte, 
lipsă de oxigen, mai puține habitate de hrănire, reproducere și refugiu. 
Zonele de evadare a speciilor se reduc semnificativ astfel speciile cad cu 
ușurință pradă răpitorilor. Secarea practic se rezultă în pierderea de habitat, 
care dacă se manifestă în perioada de creștere a larvelor și juvenililor (care 
de obicei stau în apropierea malurilor), poate să aibă efecte negative la 
nivel populațional. 

A.28.  Presiune 
actuală 

K02 Evoluție biocenotică/succesiune 
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 

 Detalii Succesiunea naturală cauzează dispariția unor tipuri de habitate pioniere, 
care afectează direct și puternic speciile care preferă aceste habitate. 
în cazul nostru aceste habitate sunt: 1) bancurile de nisip (de multe ori 
dispar din cauza unor specii pioniere invazive, ca plopul canadian/hibrid 
sau Xanthium), 2) suprafețele goale de apă a eleșteielor (succesiune cauzată 
de stuf / pipirig / tufe). 
Deși este un proces natural, în spațiul limitat de om nu pot apărea habitate 
pioniere în alte zone (de exemplu se draghează bancurile de nisip de pe 
canalul navigabil, etc.). 
În prezent fitocenozele aparțin as. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. 
Scherrer 1925 subass. festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se 
dezvoltă pe soluri brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-
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umede, fertile, slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca 

pratensis și Alopecurus pratense.  
Menționăm că la nivelul sitului suprafețele ocupate de fitocenoze de acest 
tip sunt foarte puține, specia diferențială fiind Festuca pratensis.  
Au fost identificate fitocenoze ale as. Alopecuretrum ventricosi Turenschi 
1966  syn. Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) 
Oberd et Müller 1961 alopecuretosum arundinaceae (Turenschi 1966) 
Chifu 1995. Evoluția sindinamică a acestei as. este spre instalarea 
fitocenozelor mezofile de Agrostetum stoloniferae și  Poëtum pratense, cea 
din urmă fiind mai lentă din cauza umidității substratului (Sanda et al. 
2008).  
Pajiștile din sit (candidate la habitatul 6510) exceptând mici suprafețe unde 
este prezentă subass. festucetosum pratensis, sunt de tipul Poëtum pratensis 
Răv., Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum trivialis Soó 1940. 
În luncile periodic inundate se dezvoltă insular ssas. caricetosum hirtae 
Sanda et al. 2001 a as. Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Timár 
1947) R. Tüxen 1950. 
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile cu valoare 
ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Lotus 

corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus lanatus). Covorul vegetal este 
compus din specii ca: Festuca pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, P. 

trivialis, Poa bulbosa, Agrostis stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium 

pratense, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Galium palustre, 

Potentilla reptans, Ranunculus repens, Juncus inflexus, Lysimachia 

nummularia, Carex hirta, Rumex crispus, Ranunculus bulbosus, Veronica 

officinalis, Trifolium repens, Rorippa austriaca. 
Presiune ridicată  

A.29. Presiune 
actuală 

K02.03 Eutrofizare (naturală) 

 Detalii Prezența fermelor de animale și a terenurilor agricole fertilizate artificial în 
interiorul ariei protejate sau riverane acesteia, duce la eliberarea de 
nutrienți ce stimulează înflorirea algelor și a vegetației acvatice în general, 
reducând brusc cantitatea de oxigen din apă, diminuând astfel cantitatea de 
pește din corpurile de apă, acest fenomen este cel mai des întâlnit în bălțile 
și lacurile din preajma terenurilor agricole și fermelor zootehnice. 
Lipsa resurselor de hrană duce și la lipsa vidrei din acel teritoriu. 
Presiune medie 

A.30. Presiune 
actuală 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

 Detalii O problemă majoră în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu o constituie 
prezența câinilor hoinari sau a celor de pază fără jujeu ce sunt liberi să 
atace exemplarele de vidră dar mai ales puii acestora. Prezența câinilor 
liberi a fost semnalată în preajma stânelor sau a turmelor sau în preajma 
localităților. 
Presiune medie 

A.31.  Presiune 
actuală 

M01.02 Secete și precipitații reduse 

 Detalii Amfibieni, reptile: în anii secetoși, bălțile temporare seacă repede, având 
un impact major asupra reproducerii amfibienilor. În 2018 cel puțin specia 
Bombina bombina s-a reprodus cu succes în mai multe zone din sit. 
Presiune scăzută 
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II.1.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale 
protejate 

 
Tabelul 43.  Tabelul B: lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
Cod Parametru Descriere 
B.1. Amenințare 

viitoare 
A02.01 Agricultură intensivă  
 

 Detalii În ultimii ani în țara noastră agricultura a manifestat un avânt major, 
instalându-se din ce în ce mai mult monoculturile. Cultivarea intensivă, 

A.32.  Presiune 
actuală 

M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor 

 Detalii Inundațiile au și ele un impact negativ asupra amfibienilor și reptilelor, 
apele crescute și cu viteză sporită de curgere, ce ocupă lunca inundabilă în 
anii cu inundații, nefiind favorabile acestor specii. 
Presiune scăzută. 

A.33. Presiune 
actuală 

M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 

 Detalii As. Alopecuretrum ventricosi Turenschi 1966 syn. Rorippo sylvestris - 

Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberd et Müller 1961 
alopecuretosum arundinaceae (Turenschi 1966) Chifu 1995. este încadrată 
de EUR 27 și EUR 28 la habitatul 6510. Însă această as. se instalează pe 
soluri lăcoviștite, ușor salinizate și este încadrată de autorii români 
(justificat de altfel) în Agrostion stoloniferae și, respectiv, habitatul 6440 
(Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii). 
As. Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 ce este încadrată la 
R3716 Pajiști danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca pratensis și 

Alopecurus pratensis este și ea încadrată la 6440 (Pajişti aluviale ale văilor 
râurilor din Cnidion dubii). 
Nu există informații despre compoziția floristică a pajiștilor din acest sit 
astfel încât să avem certitudinea că anterior acestor studii compoziția 
floristică era tipică pentru habitatul 6510. Luând formularul standard al 
sitului ca unică și pertinentă sursă de informații putem spune că la 
momentul actual habitatul se va deteriora prin pășunare și lipsa cosirii și ar 
putea fi restaurat prin cosire, fertilizare și reintroducerea speciilor 
caracteristice și edificatoare ale acestuia (Arrhenatherum elatius, Dactylis 

glomerata, Pastinaca sativa ). 
Presiune medie 

A.34.   M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 
 Detalii De menționat că specia Arrhenatherum elatium lipsește cu desăvârșire, mai 

mult, nu a fost identificată în nici un coronim din sit sau împrejurimi.  Nu 
avem informații, anterioare acestui studiu, despre existența speciei 
Arrhenatherum elatium în aceste pajiști. 
De asemenea, nici alte specii indicatoare ale habitatului nu au fost 
identificate: Pastinaca sativa, Dactylis glomerata, Salvia nemorosa, 

Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus pratense, Trisetum 

flavescens. 
Presiune medie 
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folosind tehnologii care solicită la maximum potențialul pământului 
cresc șansele instalării procesului de deșertificare, acesta având efect 
negativ asupra speciilor de păsări.  
În cadrul  siturilor nu putem cuantifica exact această amenințare, 
presupunem totuși că se poate instala în viitor un efect negativ în zona 
canalului. 
Ameninţare ridicată 

B.2. Amenințare 
viitoare 

A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii 

 Detalii Abandonarea fânețelor datorită prăbușirii zootehniei, însoțită de 
abandonarea activităților umane care au dus la crearea și întreținerea 
acestor pajiști, respectiv a cositului și fertilizării, este o presiune cu 
impact negativ asupra calității fânețelor. 
Amenințare scăzută 

B.3. Amenințare 
viitoare 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
A08 Fertilizarea cu îngrășământ 

 Detalii Datorită dezvoltării tot mai mari a agriculturii precum și a dorinței de 
obținere a unui profit cât mai mare, sunt folosite un număr mare de 
substanțe chimice, îngrășăminte, pesticide etc. Aceste substanțe, prin 
diverse modalități (infiltrare în pânza freatică, spălarea utilajelor sau 
datorită ploilor imediate.), pot ajunge  în habitatele acvatice din imediata 
apropiere, în cazul nostru în canalul SPA-ului și apoi în Dunăre. 
Odată ajunse în habitatele acvatice, acestea pot avea efecte directe și 
indirecte asupra speciilor. 
Amenințare medie 

B.4. Amenințare 
viitoare 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare 

  Lucrările forestiere au un impact direct puternic asupra speciilor de 
păsări care cuibăresc în păduri. Defrișarea unei porțiuni de pădure este 
pierdere directă de habitate, care se regenerează, în cel mai bun caz în 
decenii. 
Datorită vârstei înaintate a pădurii, atât pe Ostrovul Ciocănești cât și în 
pădurea de luncă, de pe malul stâng al Dunării,  există posibilitatea 
începerii unor acțiuni de defrișare, în viitor, acestea având efecte majore 
asupra speciilor de păsări. 
Amenințare ridicată 

B.5. Amenințare 
viitoare 

C01.01 Extragerea de nisip și pietriș 
C01.01.02 Scoaterea de material de pe plaje 

 Detalii Datorită cerințelor mari de balast, credem că în viitor există șansa de 
extragere a acestuia de pe malul stâng al Dunării (plaje) sau chiar din 
insulele de nisip formate, când aceasta este scăzută (adiacente ostrovului 
Ciocănești).  
Aceste extrageri au efecte directe asupra speciilor de păsări, manifestate 
prin degradarea sau chiar pierderea habitatelor de cuibărire sau hrănire a 
acestora.  
De asemenea, un impact major este cauzat și de deranjul cauzat de 
utilajele de extragere a materialului grosier. 
Amenințare medie 

B.6 Amenințare 
viitoare 

D03.02 Navigaţie 
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 Detalii Navigația intensivă are un efect negativ asupra ihtiofaunei. Valurile 
create de ambarcațiunile navale afectează în special puietul care se 
adăpostește în zonele litorale ale apelor. Totodată, întreținerea canalului 
de navigație afectează speciile de pești prin schimbarea caracteristicii 
habitatului. De asemenea, ambarcațiunile de navigație constituie o sursă 
de poluare. 

B.7 Amenințare 
viitoare 

F01.01  Piscicultură intensivă, intensificată 
F03.01 Vânătoare 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 

B.8 Detalii Situl studiat se suprapune peste o fermă piscicolă, mai exact pe-o 
suprafață de aproape 50 % din totalitatea acestuia. Pe viitor există șansa 
instalării unei practicări a pisciculturii intensive.  
Habitatele acvatice atrag un număr mare de specii de păsări, o parte din 
ele fiind de interes pentru vânătoare, în special speciile de talie mare 
(rațe, gâște). 
În urma aplicării etapei de teren nu au fost observate activități de 
braconaj, capcane sau otrăvire a păsărilor, astfel este greu să cuantificăm 
gradul de amenințare.  
Amenințare scăzută 

B.9 Amenințare 
viitoare 

F02.01 pescuit profesional pasiv 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. 
F02.01.02 Pescuit cu plasa 
F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj 

 Detalii Având în vedere informațiile provenite de la localnicii din zonă și datele 
colectate direct din teren, reiese faptul că braconajul este un pericol care 
afectează negativ ihtiofauna din zonă. Se practică mai multe tipuri de 
braconaj: cu plasa (setcă, năvoade), cu ecranul (un fel de setcă se prinde 
pe un triunghi din sârmă, care se lansează cu undița și apoi se trage în 
apă din amonte spre aval, astfel peștii care stau cu capul în amonte se 
agață în setca din mijlocul triunghiului) și cu curentul. Acest ultim tip de 
braconaj este cel care afectează într-o măsură foarte mare ihtiofauna 
acelor râuri, unde se practică, deoarece omoară atât peștii mari cât și 
peștii mici, dar și celelalte organisme care trăiesc în apă (de exemplu 
nevertebratele care constituie o bază trofică pentru multe dintre speciile 
de pești). Pescuitul comercial necontrolat poate avea același efecte ca și 
braconajul. În cazul pisciculturilor intensive fenomenul nu este prezent 
atât de intens, doar sporadic.   
Ca amenințare braconajul poate să fie prezent mai intens în zonele 
nepăzite de proprietari/administratori de pisciculturi. 

B.10 Amenințare 
viitoare 

G01.01.01 Sporturi nautice motorizate 

  Turismul a devenit o activitate la fel de importantă precum cea 
desfășurată în alte sectoare (industrie, agricultură, comerț). Până nu  de 
mult acesta se concentra asupra peisajelor naturale și a istoriei bogate a 
țării. Se pare totuși că manifestă o dezvoltare, apărând tot mai multe 
activități în zone acvatice, reprezentate și prin sporturi nautice 
motorizate.  
Datorită așezării siturilor putem specula o apariție a acestora și în această 
zonă, ele având efecte negative asupra speciilor de păsări, cele mai 
afectate fiind speciile acvatice. 
Amenințare scăzută 
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B.11 Ameninţare 
viitoare 

H01.02 Poluarea apelor de suprafaţă prin inundaţii 

 Detalii Frecvența inundațiilor în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu este una 
mare, astfel există riscul poluării apelor de suprafață prin inundarea 
unităților industriale riverane sitului. În acest mod există riscul 
introducerii de substanțe chimice periculoase ce pot avea un puternic 
impact asupra populației de vidră și faunei acvatice, specii pradă ce intră 
în dieta vidrei. 
Amenințare scăzută 

B.12 Amenințare 
viitoare 

H01  Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 

 Detalii Poluarea apelor de suprafață poate proveni de la localnici, turiști/pescari, 
muncitorii care exploatează pădurile, sau din agricultură, de la utilaje sau 
substanțe chimice folosite.  
În caz că aceste substanțe chimice ajung în viitor în habitatele acvatice 
din interiorul siturilor, afectează păsările atât direct cât și indirect. 
Amenințare scăzută 

B.13 Ameninţare 
viitoare 

H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate -  

 Detalii Sistemul de canalizare în multe din localitățile riverane ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu lipsește iar în cazul în care există apele uzate 
menajere nu sunt epurate complet, stațiile de epurare fiind neconforme. 
Astfel apele uzate menajere ajung în apa bălților riverane și Dunăre 
îmbogățind cantitatea de substanțe chimice nocive crescând gradul de 
bioacumulare în organismul vidrei. 
Amenințare scăzută 

B.14. Amenințare 
viitoare 

I01 Specii invazive non-native (alogene)  
 

 Detalii Speciile invazive non-native au efecte majore asupra habitatelor naturale, 
manifestate în special prin alterarea lor. Ajunse la densități mari pot 
cauza efecte majore și asupra speciilor de păsări, pot diminua cantitatea 
și calitatea hranei, locurilor de cuibărit etc. 
În urma terenului efectuat în sit a fost identificat plopul canadian/ plop 
hibrid (Populus x. canadensis) și amorfa (Amorpha fruticosa).  
Fără un control asupra acestor specii în special a amorfei, în viitor se pot 
produce degradări majore a habitatelor. Amfibieni, reptile: trebuie 
monitorizată pe viitor potențiala apariție a speciei de pește Perccottus 

glenii; acesta foarte probabil există deja în Dunăre și este un prădător al 
larvelor de amfibieni, inclusiv al speciei Triturus dobrogicus.  
Amenințare ridicată 

B.15. Amenințare 
viitoare 

J02.02.01 Dragare/îndepărtarea sedimentelor limnice 
 

 Detalii Dunărea depozitează și transportă cantități uriașe de sedimente. Datorită 
canalului navigabil, pe secțiunea siturilor este posibilă apariția de lucrări 
de dragare sau îndepărtare a sedimentelor limnice.  
Aceste lucrări ar avea efecte directe asupra speciilor de păsări, 
manifestate prin distrugerea habitatelor (insule) sau deranj cauzat de 
utilaje. 
Amenințare scăzută 
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B.16. Amenințare 
viitoare 

J02.06 Captarea apelor de suprafață 

 Detalii Barajele de diferite dimensiuni (construite recent sau mai de mult, fără 
scări de pești funcționale) constituie o barieră peste care speciile de pești 
protejate (și nu numai) nu pot să treacă, astfel populațiile acestor 
speciilor devin fragmentate. Speciile pot să dispară de pe unele sectoare 
neavând contact cu alte populații (flux genetic, reproducere etc.). La fel, 
barajele afectează transportul natural de piatră, pietriș și nisip al 
râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus și depozitat 
pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este transportat în aval, 
astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se adâncește de la an la an. 

B.17. Amenințare 
viitoare 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 

 Detalii În lipsa vegetației albia minoră a apelor curgătoare și stătătoare nu este 
umbrită, apa se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului dizolvat în apă 
scade. Această problemă poate afeacta unele dintre speciile țintă, care 
sunt adaptate unor zone cu apă mai rece și cantitate mare de oxigen 
dizolvat. Un exemplu pozitiv este piscicultura care se află nord de 
localitatea Gălățui (la nord de podul prin care trece DJ307A), unde pe 
malul bălții există o vegetație lemnoasă densă, adecvată pentru speciile 
de pești. Lipsa vegetației înseamnă și omogenizarea malurilor, care 
conduce la pierderea habitatelor de reproducere, de ascunzis și de 
creștere. 
O amenințare mai mare apare în acele zone de unde încă nu s-a defrișat 
vegetația într-o manieră semnificativă: canalul Gârla Mare/Bătrâna, 
lunca Dunării, Dunărea. 

B.18. Amenințare 
viitoare 

J03.02 reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

 Detalii Conectivitatea habitatului este redusă îndeosebi de drumurile și digurile 
ce fragmentează zonele ripariene, îngreunând sau chiar făcând imposibilă 
conexiunea vidrelor din cele două habitate scindate antropic. 

B.19. Amenințare 
viitoare 

K01.03 Secare 

 Detalii Factorii climatici pot cauza variații mari ale nivelului apei. Aceste 
modificări naturale pot duce la secare sau inundarea unor suprafețe, care 
pot avea efecte negative asupra speciilor de păsări, în special a celor 
dependente de mediile acvatice (rațe, limicole, pescăruși, chire etc.). 
Aceste fluctuații mari a apei au fost observate și în interiorul siturilor, în 
ferma piscicolă, de data aceasta cu cauză antropică. Umplerea sau 
secarea unui bazin în perioade de cuibărire a speciilor pot avea un efect 
devastator. 
Este un fenomen natural extrem ce poate apare în ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu îndeosebi în perioada verii în zonele cu pârâuri, canale 
sau bălți determinând astfel vidrele din aceste teritorii să intre în 
competiție pentru hrană cu celelalte exemplare de vidră aflate deja în 
teritoriu. 
Amenințare medie 

B.20. Amenințare 
viitoare 

K02 Evoluție biocenotică, succesiune 
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 

 Detalii Prin succesiunea vegetaţiei se înţelege procesul de modificare sau de 
înlocuire în timp a compoziţiei vegetației de pe o anumită suprafaţă de 
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teren, ca rezultat al eliminării şi înlocuirii speciilor între ele. Acest 
fenomen poate fi unul natural sau antropic. În interiorul siturilor se 
observă o înlocuire a plopului autohton cu cel hibrid (Populus x. 

canadensis). Un alt exemplu este cauzat de amorfa (Amorpha fruticosa), 
care cel mai probabil înlătură specii autohtone.  Ambele succesiuni pot 
avea efecte negative asupra speciilor de păsări.  
Suprafețele utilizate ca fânețe, supuse pășunatului intensiv, vor evolua 
spre comunități vegetale specifice pășunilor, cu specii xerofile, ruderale, 
nitrofile 
Amenințare ridicată 

B.21. Amenințare 
viitoare 

M01.01 Schimbarea temperaturii  

 Detalii O amenințare care nu poate fi cuantificată în prezent este schimbarea 
temperaturii, manifestată în special prin încălzirea globală.  Aceasta 
poate avea ca efect intensificarea fenomenelor extreme (furtuni, ploi 
abundente), seceta și deșertificarea, modificarea de debit a apelor 
(inundații frecvente).  
Toate acestea au un efect major asupra organismelor. 
Amenințare medie 

B.22. Amenințare 
viitoare 

M01.02 Secete și precipitații reduse 

 Detalii Posibila intensificare a secetelor ca urmare a modificărilor climatice ar 
putea avea un impact negativ major asupra amfibienilor. 
Amenințare medie 

B.23 Amenințare 
viitoare 

M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor 
 

 Detalii Posibila intensificare a inundațiilor ca urmare a modificărilor climatice ar 
putea avea un impact negativ major asupra amfibienilor. 
Amenințare medie. 

B.24. Amenințare 
viitoare 

M02.01 înlocuirea și deteriorarea habitatului 

 Detalii Habitate: Pășunatul intensiv ca și schimbarea regimului hidric determinat 
de îndiguiri va determina degradarea continuă a pajiștilor, ducând la 
schimbarea compoziției floristice a covorului vegetal format din specii 
mezohigrofile spre o compoziție floristică mezo-xerofilă → xerofilă.  
Amenințare medie 

B.25.  Amenințare 
viitoare 

M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 

 Detalii Habitate: Speciile caracteristice și edificatoare ale habitatelor acvatice nu 
se pot instala de la sine; este necesară intervenția umană specializată 
pentru reinstalarea unui astfel de habitat. 
Amenințare medie 
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II.2. HĂRȚILE ACTIVITĂȚILOR CU POTENȚIAL IMPACT 
 

II.2.1. Hărțile presiunilor actuale și a intensității acestora la nivelul ariei naturale 
protejate 

 
Tabelul 44.  Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi intensității acestora 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală A01. Cultivare  
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Harta presiunii A01. este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona 
malurilor şi a canalelor, de unde chimicalele se pot infiltra foarte ușor. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Speciile de păsări caracteristice zonelor agricole, amfibieni  

 
C.5. 

Detalii În vecinătatea siturilor se practică agricultura, sub formă de 
monocultură pe suprafețe mari. La ora actuală impactul acestei 
activități asupra speciilor de amfibieni și reptile din sit pare a fi redus 
(doar la modul potențial și indirect, prin ararea unor suprafețe vecine 
siturilor, unde se formează temporar bălți utilizate de amfibienii din sit, 
în special Bombina bombina; ararea face ca bălțile să dispară mai 
repede). 

 
Cod Parametru Descriere 
A.2. Presiune actuală A03.03. Abandonarea /lipsa cosirii 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii A03.03.  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate zonele acoperite cu pajiști, la nivelul ariilor protejate vizate. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Habitatul 6510 
Specii de păsări din zone agricole precum şi amfibieni 

C.5. Detalii Abandonarea cositului este un fenomen care are loc la nivel național, 
iar situl  ROSCI0131 nu face excepție. În cazul de față s-a constatat 
prezența acestui fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind 
utilizate, fără excepție, ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact 
negativ asupra calității fânețelor. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.3. Presiune actuală A04.01. Pășunatul intensiv 

A04.01.01  Pășunatul intensiv al vacilor 
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
A04.01.04 Pășunatul intensiv al caprelor 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale 

C.1. Localizarea  Harta presiunii A04.01.  este prezentată în Anexa 1. 
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presiunii actuale 
[geometrie] 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate suprafețele acoperite cu pășuni, la nivelul ariilor protejate  

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Specii de păsări specifice zonelor agricole. 
Speciile de pești, în zona malurilor. 
Speciile de amfibieni. 
Habitatul 6510 

C.5. Detalii La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt (ovine, 
bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre activitățile 
predominante în aproape toate localitățile limitrofe siturilor este 
creșterea animalelor. Pășunatul are impact negativ asupra calității 
fânețelor, transformându-le în pășune. 
Presiune ridicată pentru habitate de pajiști utilizate în regim de fânețe. 
 

 
Cod Parametru Descriere 
A.4. Presiune actuală A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii A07.  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona malurilor 
şi a canalelor, de unde chimicalele se pot infiltra foarte ușor. 
Această presiune antropică este localizată pe terenurile agricole din 
apropierea corpurilor de apă din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
îndeosebi în partea de nord, pe terenurile agricole situate în partea de 
nord-vest a sitului, în apropierea Bălții Mostiștea în preajma 
localităților: Valea Argovei, Siliștea, Ostrovu, Făurei, Frăsinet, Sultana, 
Coconi, Ulmu, Mănăstirea, Dorobanțu. 
Presiunea aceasta parare și în zona riverană a lacului Gălățui în 
preajma localităților: Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu, Gălățui, 
Potcoava, Independența și Bogata. 
Presiunea poate fi întâlnită si in zona amenajării piscicole din 
Ciocănești. 
Impactul fertilizării artificiale a terenurilor agricole are un impact 
major în zonele unde sunt prezente bălți cauzând eutrofizarea îndeosebi 
pe bălțile: Mostiștea și Gălățui. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Toate speciile de păsări  precum şi habitatele acvatice în special 3270, 
vidra. 
Toate speciile de pești. 
Toate speciile de amfibieni. 
Toate tipurile de habitate. 

C.5. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 
terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
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specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore. 
Aceste substanțe au diverse efecte directe și indirecte, pot afecta: rata 
de creștere, metabolismul, fertilitatea, fecunditatea, grosimea cojii de 
ouă, rezistența la boli și infecții, natalitatea, mortalitatea, etc… 

 
Cod Parametru Descriere 
A.5. Presiune actuală A08 Fertilizarea cu îngrășământ 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii A08.  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona 
malurilor şi a canalelor, de unde chimicalele se pot infiltra foarte 
ușor. 
Impactul fertilizării artificiale a terenurilor agricole are un impact 
major în zonele unde sunt prezente bălți cauzând eutrofizarea 
îndeosebi pe bălțile: Mostiștea și Gălățui. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Habitatele acvatice în special 3270, vidra, speciile de amfibieni și 
pești 

C.5. Detalii Îngrășământul artificial utilizat în agricultură conduce la 
eutrofizarea apelor de suprafață, scăzând astfel cantitatea de oxigen 
din apă și conducând la diminuarea cantităților de specii pradă 
pentru vidră. 
 

 
Cod Parametru Descriere 
A.6. Presiune actuală B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 

B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunilor B.02  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Pădurea de luncă de pe malul Dunării, tufișurile pe marginea digurilor 
de pe malul Dunării, tufișurile de-a lungul drumurilor de pământ 
 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Specii de păsări caracteristice pădurilor, dar şi unele acvatice: Accipiter 

gentilis, Accipiter nisus, Asio otus, Buteo buteo, Caprimulgus 

europaeus, Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, 

Dendrocopos minor, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Nycticorax 

nycticorax, , Oriolus oriolus, Strix aluco, Sturnus vulgaris, Upupa 

epops precum şi altele. 
Speciile de amfibieni și reptile. 

C.5. Detalii Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al Dunării, 
în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii alohtone (în 
special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru avifauna pădurii 
de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de cuibărire pentru 
păsări de talie mare sau ciocănitori – specii umbrelă, arboretul tânăr 
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oferă o posibilitate limitată de cuibărit pentru un număr foarte restrâns 
de specii. Specia alohtonă de plop, deşi creşte repede, prin structura 
coronamentului nu oferă posibilitate de cuibărit. Amfibieni, reptile: 
Această activitate se desfășoară în zona de pădure din fâșia inundabilă 
vecină Dunării. Adesea apare replantarea cu specii non-indigene (plop 
hibrid euramerican). Impactul asupra speciilor de amfibieni și reptile 
este minimal, deoarece lucrările se realizează în general după ce apele 
s-au retras și terenul s-a uscat, așa încât nu interferă cu reproducerea 
amfibienilor (Triturus dobrogicus, Bombina bombina) sau cu 
activitatea țestoaselor de baltă (Emys orbicularis). 

 
Cod Parametru Descriere 
A.7. Presiune actuală B04.Folosirea biocidelor, hormonilor şi chimicalelor (în pădure) 

B05 Folosirea de îngrășăminte 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunilor B.04 și B05 este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Pădurea de luncă de pe malul stâng Dunării. 
Deoarece pădurea de luncă de pe malul stâng al Dunării are o suprafață 
relativ scăzută la nivelul siturilor, suntem de părere că această presiune 
reprezintă doar presiune scăzută. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Specii de păsări de pădure dintre care amintim: Accipiter gentilis, 

Accipiter nisus, Asio otus, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, 

Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos 

minor, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Nycticorax nycticorax, 

Oriolus oriolus, Strix aluco, Sturnus vulgaris, Upupa epops  
C.5. Detalii Această porțiune de pădure este în circuitul agricol. Nu avem 

cunoștințe exacte despre natura și cantitățile de chimicale folosite în 
pădurile din ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.  

 
Cod Parametru Descriere 
A.8. Presiune actuală D01.02 Drumuri, autostrăzi 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii D01.02 este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Drumurile din situri sunt: drumurile de exploatare; drumurile de 
exploatare agricolă de-a lungul canalelor; drumul de exploatare de pe 
digul Dunării 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Toate speciile de păsări.  
Toate speciile de amfibieni și reptile. 
Vidra. 

C.5. Detalii Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau 
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul 
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de fragmentare, 
barieră și izolare este neglijabil pentru păsări, reptile şi amfibieni.  
Pentru vidră ceastă presiune poate fi întâlnită pe toate drumurile ce 
fragmentează habitatele ocupate de către vidră din teritoriul 
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ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu. Zonele în pericolul de 
coliziune a indivizilor de vidră cu autovehicule este major sunt 
următoarele: DJ303 în dreptul amenajării hidrotehnice de la Frăsinet, 
DN31 la amenajarea hidrotehnică de la Mănăstirea și în dreptul Lacului 
Dorobanțu. Tot pe DN31 la acumularea de pe Gălățui între localitățile 
Bogata și Rasa. 
În arealul ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu există o rețea densă 
de drumuri de diverse categorii de la drumuri Europene, la DN, DJ, 
DC, DF și drumuri de exploatare agricolă. Toate acestea fragmentează 
habitatul speciei vidră în special atunci când separă două corpuri de apă 
apropiate, până în prezent nu au fost înregistrate coliziuni între 
autovehicule și exemplare de vidră. 
Amfibieni, reptile: în zonă există mai multe drumuri asfaltate, între 
care DN31 Oltenița-Călărași, mai multe drumuri județene modernizate, 
de asemenea numeroase drumuri nemodernizate comunale sau agricole. 
Dat fiind că situl constă în principal în zone umede sau inundabile și 
terenuri adiacente lor, și acestea sunt traversate de către drumuri prin 
poduri și podețe, putem concluziona că drumurile nu fragmentează situl 
și nu întrerup conectivitatea populațiilor de amfibieni și reptile. 
Mortalitatea animalelor în trafic este redusă, în principal datorită 
traficului limitat pe drumurile agricole 

 
Cod Parametru Descriere 
A.9. Presiune actuală D02.01 Linii electrice și de telefonie 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii D02.01 este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Pe teritoriul siturilor sunt relativ puține linii electrice. Pe hartă sunt 
marcate aceste linii la aproximativ 1 km de distanţă din cauza 
efectelor (coliziuni etc) 
 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Coliziuni cu fire - toate speciile de păsări 
Electrocutare – speciile de păsări de talie mare ca se așează pe stâlpi 
(răpitori, berze, etc.) 

C.5. Detalii Liniile electrice și de comunicare reprezintă următoarele pericole 
pentru păsări: electrocutare – când se așează pe stâlpi şi ating ambele 
fire, respectiv, în condiții slabe de vizibilitate (în ceață, pe timp de 
noapte), coliziune cu stâlpi și cabluri. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.10. Presiune actuală D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement  
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii D03.01.02 este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Această presiune se manifestă pe toată suprafața ariei protejate, 
aceasta reprezentând o importantă zona de agrement pentru localnici 
dar și alți turiști ce practică îndeosebi pescuitul. O altă problemă o 
reprezintă malurile îndiguite ce nu permit construirea de vizuini 
pentru vidră și favorizează accesul au fost identificate în următoarele 
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locuri: în zona localităților Mânăstirea, Bosneagu si Dorobanțu pe 
Balta Mostistea și în localitățile Bogata și Rasa pe Gălățui 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Toate speciile de păsări acvatice, habitatele acvatice, amfibieni, Emys 

orbicularis şi vidră 
C.5. Detalii Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa 

păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire, odihnă sau 
cuibărit. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.11. Presiune actuală D03.02 Navigație 
C.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 
 Harta presiunii D03.02 este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea presiunii 
actuale [descriere] 

Suprafața Dunării din arealul ariilor protejate. 

C.3. Intensitatea presiunii 
actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Dunărea 
Specii de păsări: în general speciile de păsări de pe Dunăre. 
Speciile de pești. 

C.5. Detalii Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la 
adresa păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru 
hrănire, odihnă sau cuibărit. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.12. Presiune actuală E03.01 depozitarea deşeurilor menajere/deșeuri provenite din 

baze de agrement 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii E03.01 este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate siturile 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Habitate acvatice, amfibieni, reptile, păsări din habitate agricole, 
acvatice şi vidra 

C.5. Detalii Se observă un managementul defectuos al deșeurilor în localitățile 
situate la limita sitului, și mai ales în zona canalului, inclus în sit, ce 
flanchează localitățile Dorobanțu, Vărăști, Ciocănești, Bogata, Rasa și 
Cunești. Aici întâlnim cantități mari de deșeuri menajere și gunoi de 
grajd depozitate inadecvat în sau lângă sit, iar bazinele acvatice 
incluse în sit sunt frecvent poluate cu deșeuri de plastic sau 
contaminate cu gunoi de grajd, ceea ce produce pe alocuri o 
eutrofizare intensă. Amfibienii și reptilele prezente aici (Bombina 

bombina, Emys orbicularis) fac momentan față acestei situații, dar ea 
nu trebuie lăsată să continue și cu atât mai mult să se agraveze. 
Prezența deșeurilor poate fi întâlnită pe toată suprafața siturilor cu o 
pondere mai mare în preajma localităților, fermelor și locurilor de 
pescuit, unde apar adevărate gropi de gunoi neconforme, ce au impact 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală 

IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 100 
 

negativ atât asupra speciei vidră cât și asupra peisajului. 
 
Cod Parametru Descriere 
A.13. Presiune actuală F01. Acvacultura marină și de apă dulce 

F01.01  Piscicultură intensivă, intensificată 
C.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 
 Harta presiunii F01. este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea presiunii 
actuale [descriere] 

Toate suprafețele de apă deschisă din situri 

C.3. Intensitatea presiunii 
actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Unele specii de păsări acvatice. 
În special: Vidră și toate speciile de pești. 

C.5. Detalii Există ferme piscicole în sit, de exemplu la Ciocănești și Rasa. 
Acestea nu par să aibă un impact negativ asupra populațiilor de 
amfibieni și reptile, cel puțin la ora actuală. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.14. Presiune actuală F02.01 Pescuit profesional pasiv 

F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. 
F02.01.02 Pescuit cu plasa 
F02.03.02 Pescuit cu undița 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunilor F02.01. este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate suprafețele de apă deschisă din situri 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată în ROSCI 0131, Medie în rest 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Unele specii de păsări acvatice. 
Alte specii, în special: vidra, Emys orbicularis și toate speciile de 
pești. 

C.5. Detalii Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor 
piscivore și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi 
prinse în plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de hrană a 
multor specii acvatice de păsări. 
Pescuitul cu capcane este o activitate ce are un impact major asupra 
vidrei, acestea fiind atrase de peștii prinși în capcane, ele pot intra 
însă nu mai pot ieși, astfel vor sfârși înecate, de aceea recomandăm 
interzicerea pescuitului cu capcane. 
Reptile: pescuitul cu undița are loc pe toate apele din sit. Există un 
risc potențial pentru specia Emys orbicularis, de a fi capturată 
înghițind momeala cu tot cu cârligul 

 
Cod Parametru Descriere 
A.15. Presiune actuală F03.01 Vânătoarea  

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii F03.01. este prezentată în Anexa 1. 
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C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toată suprafața siturilor 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate speciile (la păsări în mod special: rațe, gâște, cormorani, 
pelicani dar şi unele specii de răpitoare sau passeriforme) 

C.5. Detalii Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra 
păsărilor, mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și de 
talie mică (braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante, piețe, 
etc.).  
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat, cu ocazia 
deplasărilor pe teren nu am întâlnit cazuri concrete. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.16. Presiune actuală F03.02.05 Captură accidentală 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii F03.02.05  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi pescuit 
respectiv pe Dunăre 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate speciile, dar mai ales cele acvatice 

C.5. Detalii În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai 
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste 
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori, 
ațe, pungi, saci, etc…  
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat in general, 
totuși deasupra bazinelor de puiet au fost amplasate fire de protecție 
împotriva pătrunderii păsărilor, în aceste fire au fost observate păsări 
prinse (Nycticorax nycticorax, Larus ridibundus). 

 
Cod Parametru Descriere 
A.17. Presiune actuală F05.04 Braconaj 

 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii F05.04.  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toată suprafața siturilor  

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Toate speciile.  

C.5. Detalii Braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai ales de 
talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și păsările mici pot fi 
afectate: păsări cântătoare ornamentale prinse cu plase/lipici pentru a 
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fi valorificate viu colecționarilor. Un fenomen răspândit în România 
este braconajul păsărilor mici pentru restaurante din străinătate.  
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat, cu ocazia 
deplasărilor pe teren nu am întâlnit cazuri concrete. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.18. Presiune actuală H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 

salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de 
activităţi agricole şi forestiere 
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte 
surse care nu sunt enumerate 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunilor H01.  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Presiune scăzută. 

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Habitatele acvatice 
Toate speciile de păsări acvatice. 

Toate speciile de pești, amfibieni și reptile  
C.5. Detalii Efectele poluării apelor cu chimicale a fost prezentat mai detaliat în 

cazul presiunii A1.  
Un alt fel de poluare a apelor constituie deșeurile solide (predominant 
plastic dar și metal, sticlă) care ajung în ape în cantități mari  mai ales 
cu ocazia viiturilor. Aceste gunoaie plutitoare pot fi transportate și 
depuse de apa ridicată la distanțe surprinzători de mari. Efectele sunt 
multiple: pierdere directă de habitate, vătămări, chiar și deces 
(înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se tai în cioburi de 
sticlă, conserve, etc…) 
Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse care nu 
sunt enumerate: această presiune apare în tot situl, și se referă la 
poluarea apelor de suprafață cu scurgeri din depozitările de deșeuri și 
de dejecții provenite de la animalele domestice, precum și (probabil) 
din scurgeri fecaloid-menajere. Vezi și E03.01 
Amfibieni, reptile: aceasta se manifestă în tot situl, în măsura în care 
se aplică tratamente cu pesticide și/sau îngrășăminte. Nu am observat 
un impact major. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.19. Presiune actuală H05 Poluarea solului și deșeurile solide 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii H05.  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate pe 
marginea lacurilor 

C.3. Intensitatea Medie  
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presiunii actuale 
C.4. Habitate și 

specii vizate 
Toate habitatele dar mai ales pădurile inundabile 
Specii de păsări: Anas sp. (toate speciile), Anser albifrons, Anser 

anser, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Charadrius 

dubius, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Chlidonias 

niger, Cygnus olor, Cygnus cygnus, Egretta alba, Egretta garzetta, 

Fulica atra, Haematopus ostralegus, Gelochelidon nilotica, Larus sp., 

Limosa limosa, Mergus sp., Motacilla alba, Motacilla flava, Netta 

rufina, Numenius arquata, Nycticorax nycticorax,  Pelecanus crispus, 

Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 

pygmeus, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Sterna hirundo,  

Sterna albifrons, Sterna caspia, Tadorna tadorna, Tringa sp., Porzana 

porzana, Vanellus vanellus precum şi altele 
Speciile de amfibieni. 

C.5. Detalii Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere 
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea 
solului cu materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări 
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se 
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…). Această presiune este strâns 
legată de presiunea A11, deoarece din nefericire Dunărea la cotele 
ridicate transportă multe deşeuri solide. Amfibieni, reptile: în tot situl, 
inclusiv în lunca inundabilă, apar deșeuri solide (în principal plastice) 
– vezi și E03.01 

 
Cod Parametru Descriere 
A.20. Presiune actuală I01 Specii invazive non-native (alogene) 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii I01.  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

În special pe malul Dunării și a canalului, respectiv în păduri.  

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Toate habitatele dar mai ales tufărișurile, pădurile și bancurile de nisip 
Specii de păsări în special cele care trăiesc pe insulele de pe Dunăre 
dar şi altele. 
Specia Emys orbicularis. 

C.5. Detalii Efectele negative ale speciilor de arbori alohtoni a fost explicat mai 
detaliat la presiunea A2. Pe de altă parte speciile invazive non-native 
alterează habitatele naturale, ajungând la densități mari cauzează 
impact negativ puternic, diminuând calitatea habitatelor naturale, lipsă 
de hrană, de spațiu pt. cuibărit/ascuns, etc.). 
Specii alohtone invazive identificate în ROSPA0021: 
Plop canadian/ plop hibrid (Populus x. canadensis) – fiind o specie 
pionieră cu creștere rapidă, colonizează rapid suprafețele noi de 
bancuri goale de nisip, cauzând diminuarea suprafeței acestora, care 
servesc ca loc de hrănire/cuibărit /ascunziș pentru  multe specii de 
păsări. 
Amorfă (Amorpha fruticosa) – arbuști abundent atât în vegetația de-a 
lungul canalului cât și în pădurile de luncă din sit. Amfibieni, reptile, 
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între speciile alogene invazive, se remarcă în special Amorpha 

fruticosa, care este abundentă în unele puncte din lunca inundabilă, 
formând desișuri. Există posibilitatea să ocupe locurile de cuibărit ale 
speciilor de păsări enumerate mai sus. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.21. Presiune actuală J01.01 Incendii 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii J01.01  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Prezența incendiilor este întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele 
cu stuf și vegetație uscată din prejma bălților Mostiștea și Gălățui, în 
apropierea terenurilor agricole dar și în unele zone cu depozite de 
deșeuri neconforme 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată   

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Tufărișurile, stufărișurile 
Unele specii de păsări acvatice care sunt legate de stuf dar şi altele din 
zonele agricole şi păduri, precum şi toate speciile de amfibieni şi 
reptile, respectiv vidra. 

C.5. Detalii Incendierea vegetației (a miriștii și a pârloagelor, a tufărișurilor, 
stufărișurilor, pășunilor) din păcate este un fenomen răspândit în 
România. Scopul acestor acțiuni este ”curățarea” zonei respective. 
Efectele sunt foarte negative: pierdere directă de habitate, de foarte 
multe ori decesul animalelor cu mișcare limitată, distrugerea 
depozitului local de semințe, ”eliberarea” locului pentru specii 
invazive. 
Vegetația de lângă canal poate lua foc și accidental, în cazul în care se 
dă foc la terenurile agricole adiacente. 
Incendierea stufului sau a terenurilor agricole este o practică frecventă 
în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, această activitate reprezintă 
însă o ameninţare asupra vidrei prin degradarea habitatului și 
distrugerea zonelor cu vizuini. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.22. Presiune actuală J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice 

(zone umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunilor J02  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Habitatele acvatice. 
Toate speciile de pești, amfibieni și reptile 
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Speciile de păsări acvatice și vidra. 
C.5. Detalii Toată regiunea este caracterizată prin modificări substanțiale față de 

regimul natural al apelor/inundațiilor. Totuși, speciile de amfibieni și 
reptile au supraviețuit și, în unele cazuri, chiar prosperat (Emys în 
canale) în condițiile nou create.  

 
Cod Parametru Descriere 
A.23. Presiune actuală J02.04.01 Inundare 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii J02.04.01  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Pădurile și bancurile de nisip aflate în lunca inundabilă a Dunării. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată   

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Pădurile de luncă, bancurile de nisip aflate pe Dunăre 
Specii de păsări: Alcedo atthis, Caprimulgus europaeus, Charadrius 

alexandrinus, Charadrius dubius, Erithacus rubecula, Merops 

apiaster, Motacilla flava, Riparia riparia,  Sterna albifrons, Sterna 

hirundo, Sterna hirundo 
C.5. Detalii Creșterea semnificativă a nivelului Dunării în unele cazuri poate avea 

efecte devastatoare asupra unor păsări: unele specii de păsări 
(limicole, chire, pescăruși)  se reproduc pe bancuri de nisip, depun 
ouăle pe sol, pui cresc alergând pe jos și sunt incapabili de zbor pentru 
mai multe săptămâni. Dacă în aceste perioade nivelul apei crește 
brusc, duce la distrugerea în totalitate a pontei. 
Alte specii de păsări sensibile la acest fenomen sunt cele care 
cuibăresc în găuri săpate în pereții verticali a malului (prigorii, lăstuni 
de mal, pescărei albaștri, etc.). Deși este un fenomen natural și 
stohastic, care apare doar în unii ani, se consideră  

 
Cod Parametru Descriere 
A.24. Presiune 

actuală 
J02.06. Captarea apelor de  suprafață 
J02.06.01 captări de apă de suprafaţă pentru agricultură 
J02.06.02 captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 

C.1. Localizarea 
presiunii 
actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunilor J02.06  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii 
actuale 
[descriere] 

Toate zonele acoperite de ape din aria siturilor Natura 2000 

C.3. Intensitatea 
presiunii 
actuale 

Medie 

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Habitatele acvatice 
Vidra, toate speciile de pești 

C.5. Detalii Un impact ridicat asupra apelor interioare din ROSCI0131 Oltenița-
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Mostiștea-Chiciu îl au captările pentru bazinele piscicole și agricultură, 
stațiile de pompare și captările pentru producerea de energie electrică 
în hidrocentralele de la Frăsinet și Mănăstirea. 
Prin captarea apelor de suprafață în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu ne referim la: 

- captări de apă de suprafaţă pentru agricultură(J02.06.02),  
- captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă 

(J02.06.02),  
- captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole (J02.06.05),  

Toate aceste tipuri de captări modifică vizibil debitul râului, apărând 
astfel și modificări la nivel trofic. Debitul râului este mult mai mic, 
astfel habitatul pentru speciile acvatice este redus și degradat, 
potențialul trofic pentru specia vidră în aceste zone cu debit redus este 
mult mai mic decât în zonele în care cursul râului nu este modificat. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.25. Presiune actuală J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 

interioare 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii J02.12.02  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Eleșteele de la Ciocăneşti precum şi malurile Dunării 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Habitate acvatice, amfibieni.  

C.5. Detalii Aceasta se observă la amenajarea piscicolă de la Ciocănești, sunt 
prezente de-a lungul canalelor, cursurilor de apă naturale și la limita 
fâșiei inundabile din lungul Dunării.  La ora actuală nu par să aibă 
vreun impact negativ asupra amfibienilor sau reptilelor. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.26. Presiune actuală J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunilor J03  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate suprafețele din siturile analizate 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie  

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate tipurile de habitate,  toate speciile de păsări, pești, amfibieni şi 
vidra 

C.5. Detalii Conectivitatea habitatelor este redusă în zona barajelor și a lacurilor 
de acumulare de la Frăsinet, Mănăstirea și Bogata. Totodată 
conectivitatea este redusă de rețeaua densă de căi de comunicație ce 
tranzitează zonele umede ce reprezintă habitat al vidrelor în sit 
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Cod Parametru Descriere 
A.27. Presiune actuală K01. 01 Eroziune 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Harta presiunii K01.01  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate siturile, în zonele de maluri ale apelor 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Alcedo atthis, Coracias garrulus, Merops apiaster, Riparia riparia 
amfibieni şi vidra 

C.5. Detalii Eroziunea malurilor Dunării este o problemă des întâlnită pe malurile 
convexe ale râului, lipsite de vegetație. Cu toate că această amenințare 
a fost identificată în numeroase locații din ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu, s-au puntat doar câteva locuri unde presiunea este 
mai intensă. O altă zonă unde eroziunea malurilor este foarte 
puternică o întâlnim pe malurile Bălții Mostiștea în preajma 
localităților Valea Argovei, Sultana și Coconi. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.28. Presiune 

actuală 
K02 Evoluție biocenotică/succesiune 
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 

C.1. Localizarea 
presiunii 
actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunilor K02  este prezentată în Anexa 1.  
 

C.2. Localizarea 
presiunii 
actuale 
[descriere] 

În special bancurile de nisip din sit. 

C.3. Intensitatea 
presiunii 
actuale 

Ridicată   

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Toate tipurile de habitat. 
Specii de păsări: Charadrius dubius, Sterna albifrons, Sterna hirundo, 

Haematopus ostralegus  
C.5. Detalii Succesiunea naturală cauzează dispariția unor tipuri de habitate 

pioniere, care afectează direct și puternic speciile care preferă aceste 
habitate. 
în cazul nostru aceste habitate sunt: 1) bancurile de nisip (de multe ori 
dispar din cauza unor specii pioniere invazive, ca plopul 
canadian/hibrid sau Xanthium), 2) suprafețele goale de apă a eleșteielor 
(succesiune cauzată de stuf / pipirig / tufe). 
Deși este un proces natural, în spațiul limitat de om nu pot apărea 
habitate pioniere în alte zone (de exemplu se draghează bancurile de 
nisip de pe canalul navigabil, etc.). 
În prezent fitocenozele aparțin as. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 
ex. Scherrer 1925 subass. festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se 
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dezvoltă pe soluri brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-
umede, fertile, slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca 

pratensis și Alopecurus pratense.  
Menționăm că la nivelul sitului suprafețele ocupate de fitocenoze de 
acest tip sunt foarte puține, specia diferențială fiind Festuca pratensis.  
Au fost identificate fitocenoze ale as. Alopecuretrum ventricosi 
Turenschi 1966  syn. Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae 
(Moor 1958) Oberd et Müller 1961 alopecuretosum arundinaceae 
(Turenschi 1966) Chifu 1995. Evoluția sindinamică a acestei as. este 
spre instalarea fitocenozelor mezofile de Agrostetum stoloniferae și  
Poëtum pratense, cea din urmă fiind mai lentă din cauza umidității 
substratului (Sanda et al. 2008).  
Pajiștile din sit (candidate la habitatul 6510) exceptând mici suprafețe 
unde este prezentă subass. festucetosum pratensis, sunt de tipul Poëtum 

pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum trivialis Soó 1940. 
În luncile periodic inundate se dezvoltă insular ssas. caricetosum 

hirtae Sanda et al. 2001 a as. Rorippo austriacae-Agropyretum 

repentis (Timár 1947) R. Tüxen 1950. 
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile cu 
valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis 

glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus lanatus). 
Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca pratensis, F. 

arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa bulbosa, Agrostis 

stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium pratense, Plantago 

lanceolata, Taraxacum officinale, Galium palustre, Potentilla reptans, 

Ranunculus repens, Juncus inflexus, Lysimachia nummularia, Carex 

hirta, Rumex crispus, Ranunculus bulbosus, Veronica officinalis, 

Trifolium repens, Rorippa austriaca. 
 
Cod Parametru Descriere 
A.29. Presiune actuală K02.03 Eutrofizare (naturală) 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii K02.03  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Habitate acvatice, amfibieni şi vidra 

C.5. Detalii Acest fenomen a fost sesizat pe bălțile și lacurile din ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu, o amploare ridicată o are pe balta 
Mostiștea în zona localităților: Sultana, Coconi, Mânăstirea, 
Dorobanțu, Boșneagu, Ulmu și Făurei. Fenomenul de eutrofizare 
apare și pe lacul Gălățui, Dorobanțu și la amenajarea piscicolă 
Ciocănești însă la scară mai redusă. 
Prezența fermelor de animale și a terenurilor agricole fertilizate 
artificial în interiorul ariei protejate sau riverane acesteia, duce la 
eliberarea de nutrienți ce stimulează înflorirea algelor și a vegetației 
acvatice în general, reducând brusc cantitatea de oxigen din apă, 
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diminuând astfel cantitatea de pește din corpurile de apă, acest 
fenomen este cel mai des întâlnit în bălțile și lacurile din preajma 
terenurilor agricole și fermelor zootehnice. 
Lipsa resurselor de hrană duce și la lipsa vidrei din acel teritoriu. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.30. Presiune actuală K03.06 Antagonism cu animale domestice 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii K03.06  este prezentată în Anex 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate siturile 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Amfibieni, reptile şi vidra 

C.5. Detalii Câinii hoinari și cei de pază au o frecvență ridicată în ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu, ei fiind prezenți îndeosebi în preajma 
localităților, fermelor, stațiilor de pompare, a stânelor sau în 
preajma altor obiective. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.31. Presiune actuală M01.02 Secete și precipitații reduse 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii M01.02  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate siturile 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Amfibieni şi reptile, peștii din zona bălților. 

C.5. Detalii Amfibieni, reptile: în anii secetoși, bălțile temporare seacă repede, 
având un impact major asupra reproducerii amfibienilor. În 2018 
cel puțin specia Bombina bombina s-a reprodus cu succes în mai 
multe zone din sit 

 
Cod Parametru Descriere 
A.32. Presiune actuală M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii M01.03  este prezentată în Anex 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate siturile 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și specii Habitatul 6510. 
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vizate Amfibieni, reptile. 
C.5. Detalii Inundațiile au și ele un impact negativ asupra amfibienilor și 

reptilelor, apele crescute și cu viteză sporită de curgere, ce ocupă 
lunca inundabilă în anii cu inundații, nefiind favorabile acestor 
specii. 

 
Cod Parametru Descriere 
A.33. Presiune actuală M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii M02.01  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Habitate terestre (6510) 

C.5. Detalii As. Alopecuretrum ventricosi Turenschi 1966 syn. Rorippo sylvestris - 

Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberd et Müller 1961 
alopecuretosum arundinaceae (Turenschi 1966) Chifu 1995. este 
încadrată de EUR 27 și EUR 28 la habitatul 6510. Însă această as. se 
instalează pe soluri lăcoviștite, ușor salinizate și este încadrată de 
autorii români (justificat de altfel) în Agrostion stoloniferae și, 
respectiv, habitatul 6440 (Pajişti aluviale ale văilor râurilor din 
Cnidion dubii). 
As. Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 ce este încadrată 
la R3716 Pajiști danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca 

pratensis și Alopecurus pratensis este și ea încadrată la 6440 (Pajişti 
aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii). 
Nu există informații despre compoziția floristică a pajiștilor din acest 
sit astfel încât să avem certitudinea că anterior acestor studii 
compoziția floristică era tipică pentru habitatul 6510. Luând 
formularul standard al sitului ca unică și pertinentă sursă de informații 
putem spune că la momentul actual habitatul se va deteriora prin 
pășunare și lipsa cosirii și ar putea fi restaurat prin cosire, fertilizare și 
reintroducerea speciilor caracteristice și edificatoare ale acestuia 
(Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Pastinaca sativa ). 

 
Cod Parametru Descriere 
A.34. Presiune actuală M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta presiunii M02.03  este prezentată în Anexa 1. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate siturile 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie, Ridicată la păsări 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Habitate, păsări (Oxyura leucocephala) 
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C.5. Detalii Specia Oxyura leucocephala nu a fost identificată în sit, acesta a 
dispărut ca şi specie cuibăritoare de pe teritoriul României în ultimii 
50 de ani. 
De menționat că specia Arrhenatherum elatium lipsește cu 
desăvârșire, mai mult, nu a fost identificată în nici un coronim din sit 
sau împrejurimi.  Nu avem informații, anterioare acestui studiu, 
despre existența speciei Arrhenatherum elatium în aceste pajiști. 
De asemenea, nici alte specii indicatoare ale habitatului nu au fost 
identificate: Pastinaca sativa, Dactylis glomerata, Salvia nemorosa, 

Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus pratense, 

Trisetum flavescens. 
 

 
 

II.2.2. Hărțile amenințărilor viitoare și a intensității acestora la nivelul ariei naturale 
protejate 

 
Tabelul 45. Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și intensității acestora 

Cod Parametru Descriere 
B.1. Amenințare 

viitoare 
A02.01 Agricultură intensivă 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării A02.01  este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Habitatele agricole și în imediata apropiere a acestora 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Specii de păsări din mediul agricol. 

C.5. Detalii Cultivarea intensivă, folosind tehnologii care solicită la maximum 
potențialul pământului cresc șansele instalării procesului de 
deșertificare. Pe lângă acestea, substanțele chimice folosite în 
agricultură pot dăuna speciilor de păsări menționate anterior. Astfel 
credem că în viitor pot apărea amenințări serioase asupra speciilor de 
păsări. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.2. Amenințare 

viitoare 
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării A03.03  este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Habitatele agricole și în imediata apropiere a acestora, în cazul nostru 
în zona canalului. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Speciile de păsări agricole, habitatul 6510 
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C.5. Detalii Abandonarea fânețelor datorită prăbușirii zootehniei, însoțită de 
abandonarea activităților umane care au dus la crearea și întreținerea 
acestor pajiști, respectiv a cositului și fertilizării, este o presiune cu 
impact negativ asupra calității fânețelor. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.3. Amenințare viitoare A04.01 Pășunatul intensiv 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării A04.01  este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Presiunea e prezentă în zona malurilor, în toate ariile naturale 
protejate 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate speciile de pești, amfibieni și reptile, speciile de păsări din 
zonele agricole, habitatul 6510 

C.5. Detalii Păşunatul intensiv duce la eroziunea malurilor, degradarea 
habitatelor terestre inclusiv a celor acvatice cu ape de adâncimi 
mici prielnice pentru reproducerea amfibienilor şi a speciilor de 
peşti. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.4. Amenințare 

viitoare 
A07  Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
A08 Fertilizarea cu îngrășământ 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Hărțile amenințărilor A07 și A 08  sunt prezentate în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate siturile  

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Specii de păsări: Toate 

Habitatul terestru (6510) şi acvatice, amfibieni, reptile și pești. 
C.5. Detalii Datorită dezvoltării tot mai mari a agriculturii precum și a dorinței de 

obținere a unui profit cât mai mare, sunt folosite un număr mare de 
substanțe chimice, îngrășăminte, pesticide etc. Aceste substanțe, prin 
diverse modalități (infiltrare în pânza freatică, spălarea utilajelor sau 
datorită ploilor imediate.), pot ajunge  în habitatele acvatice din 
imediata apropiere, în cazul nostru în canalul SPA-ului și apoi în 
Dunăre. 
Odată ajunse în habitatele acvatice, acestea pot avea efecte directe și 
indirecte asupra speciilor. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.5. Amenințare 

viitoare 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 

 Harta amenințărilor B02 este prezentată în Anexa 2. 
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[geometrie] 
C.2. Localizarea 

presiunii actuale 
[descriere] 

Zona de luncă de-a lungul Dunării din ROSCI0131, Ostrovul 
Ciocănești și malul stâng al Dunării 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată   

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Pădurile  
Specii de păsări: Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, 

Caprimulgus europaeus, Dendrocopos minor, Erithacus rubecula, 

Strix aluco, Nycticorax nycticorax, Corvus corax, Cuculus canorus, 

Dendrocopos major, Fringilla coelebs, Oriolus oriolus, Asio otus, 

Sturnus vulgaris, Upupa epops în general care cuibăresc sau îşi procură 
hrana din pădure. 

C.5. Detalii Lucrările forestiere au un impact direct puternic asupra speciilor de 
păsări care cuibăresc în păduri. Defrișarea unei porțiuni de pădure este 
pierdere directă de habitate, care se regenerează, în cel mai bun caz în 
decenii. 
Datorită vârstei înaintate a pădurii, atât pe Ostrovul Ciocănești cât și în 
pădurea de luncă, de pe malul stâng al Dunării,  există posibilitatea 
începerii unor acțiuni de defrișare, în viitor, acestea având efecte 
majore asupra speciilor de păsări. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.6. Amenințare 

viitoare 
C01.01 Extragerea de nisip și pietriș 
C01.01.02 Scoaterea de material de pe plaje 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințărilor C01.01 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Malul stâng al Dunării și insulele de nisip formate de aceasta, 
bancurile de nisip de lângă  

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie  

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Bancurile de nisip 
Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Sterna albifrons, 

Sterna caspia, Motacilla alba, Tringa totanus, Vanellus vanellus, 

Sterna hirundo 
C.5. Detalii Datorită cerințelor mari de balast, credem că în viitor există șansa de 

extragere a acestuia de pe malul stâng al Dunării (plaje) sau chiar din 
insulele de nisip formate, când aceasta este scăzută (adiacente 
ostrovului Ciocănești).  
Aceste extrageri au efecte directe asupra speciilor de păsări, 
manifestate prin degradarea sau chiar pierderea habitatelor de 
cuibărire sau hrănire a acestora.  
De asemenea, un impact major este cauzat și de deranjul cauzat de 
utilajele de extragere a materialului grosier. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.7. Amenințare 

viitoare 
D03.02 Navigaţie 

C.1. Localizarea  Harta amenințării D03.02 este prezentată în Anexa 2. 
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presiunii actuale 
[geometrie] 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Suprafața Dunării din arealul ariilor protejate. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate speciile de pești protejate din Dunăre. 

C.5. Detalii Navigația intensivă are un efect negativ asupra ihtiofaunei. Valurile 
create de ambarcațiunile navale afectează în special puietul care se 
adăpostește în zonele litorale ale apelor. Totodată, întreținerea 
canalului de navigație afectează speciile de pești prin schimbarea 
caracteristicii habitatului. De asemenea, ambarcațiunile de navigație 
constituie o sursă de poluare. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.8. Amenințare 

viitoare 
F01.01  Piscicultură intensivă, intensificată 
F03.01 Vânătoare 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

Harta amenințărilor F01.01 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toată suprafața siturilor 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Habitatele acvatice. 
Speciile acvatice de păsări în general, printre care: Anser anser, Anser 

albifrons, Anser erythropus, Anas platyrhynchos ,Anas querquedula, 

Anas strepera, Anas acuta, Anas crecca, Anas clypeata, Aythya ferina, 

Aythya fuligula, Aythya nyroca, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 

pygmeus, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus dar şi altele, a se 
vedea Cap III 
Toate speciile de pești și vidră. 

C.5. Detalii Situl studiat se suprapune peste o fermă piscicolă, mai exact pe-o 
suprafață de aproape 50 % din totalitatea acestuia. Pe viitor există 
șansa instalării unei practicări a pisciculturii intensive.  
Habitatele acvatice atrag un număr mare de specii de păsări, o parte din 
ele fiind de interes pentru vânătoare (gâște, rațe).  În viitor pot apărea 
efecte negative asupra speciilor,  în special dacă se ajunge la braconaj, 
utilizarea capcanelor sau uneori a otrăvirii (pelicani, cormorani etc.). 

 
Cod Parametru Descriere 
B.9. Amenințare 

viitoare 
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării G01.01.01 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea Cursul Dunării 
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presiunii actuale 
[descriere] 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Dunărea 
Speciile acvatice de păsări în general, printre care: Alcedo atthis, Anas 

acuta, Anas platyrhynchos, Anas querquedula,  Anas crecca, Anas 

penelope, Ardea cinerea, Aythya ferina, Aythya fuligula, Charadrius 

dubius, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Chlidonias 

niger, Egretta garzetta, Egretta alba, Fulica atra, Gelochelidon 

nilotica, Haematopus ostralegus, Larus cachinnans, Larus canus, 

Larus genei, Larus ridibundus, Larus melanocephalus, Mergus 

albellus, Motacilla alba, Nycticorax nycticorax, Oxyura leucocephala, 

Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, 

Phalacrocorax pygmeus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sterna 

caspia, Sterna albifrons,  Tringa totanus, Vanellus vanellus dar şi 
altele, a se vedea Cap III 

C.5. Detalii Datorită așezării siturilor putem presupune o apariție a sporturilor 
nautice și în această zonă, ele având efecte negative asupra păsărilor.  
Turismul a devenit o activitate la fel de importantă precum cea 
desfășurată în alte sectoare (industrie, agricultură, comerț). Până nu  de 
mult acesta se concentra asupra peisajelor naturale și a istoriei bogate a 
țării. Se pare totuși că manifestă o dezvoltare, apărând tot mai multe 
activități în zone acvatice, reprezentate și prin sporturi nautice 
motorizate.  
Datorită așezării siturilor putem specula o apariție a acestora și în 
această zonă, ele având efecte negative asupra speciilor de păsări, cele 
mai afectate fiind speciile acvatice. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.10. Amenințare 

viitoare 
H01.02 Poluarea apelor de suprafaţă prin inundaţii 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințări H01.02 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate apele de suprafața din interiorul ariilor naturale protejate. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Habitatele acvatice 
Toate speciile de pești, vidra. 

C.5. Detalii Frecvența inundațiilor în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu este 
una mare, astfel există riscul poluării apelor de suprafață prin 
inundarea unităților industriale riverane sitului. În acest mod există 
riscul introducerii de substanțe chimice periculoase ce pot avea un 
puternic impact asupra populației de vidră și faunei acvatice, specii 
pradă ce intră în dieta vidrei. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.11 Amenințare H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
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viitoare salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințărilor H01 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toate suprafețele de apă deschisă din sit  (ferma piscicolă, canal, 
Dunăre) 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Habitatele acvatice 
Toate speciile de păsări acvatice dintre care amintim: Alcedo atthis, 

Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Anas acuta, Anas clypeata, Anas 

platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Anas crecca, Anas 

penelope Anser albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Ardea 

cinerea, Aythya ferina, Aquila clanga, Aythya fuligula, Aythya nyroca, 

Botaurus stellaris, Branta ruficollis, Calidris alpina, Chlidonias 

leucopterus, Chlidonias niger, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, 

Cygnus olor, Cygnus cygnus, Gallinula chloropus, Egretta alba, 

Egretta garzetta, Fulica atra Haematopus ostralegus, Himantopus  

himantopus,, Ixobrychus minutus Larus cachinnans, Larus canus, 

Larus genei, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Limosa limosa, 

Mergus albellus, Milvus migrans, Motacilla alba Motacilla flava, 

Netta rufina, Numenius arquata, Nycticorax nycticorax,, Oxyura 
leucocephala, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, 

Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus Philomachus pugnax, 

Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Podiceps cristatus, Porzana 

porzana, Recurvirostra avosetta, Rallus aquaticus Sterna hirundo, 

Tadorna tadorna, Tringa glareola, Tachybaptus ruficollis, Tringa 

totanus, Vanellus vanellus  dar şi altele a se vedea Cap III. 
C.5. Detalii Poluarea apelor de suprafață poate proveni de la localnici, 

turiști/pescari, muncitorii care exploatează pădurile, sau din agricultură 
de la utilaje sau substanțe chimice folosite.  
În caz că aceste substanțe chimice ajung în viitor în habitatele acvatice 
din interiorul siturilor, pot afecta atât speciile cuibăritoare din 
habitatele acvatice cât și pe cele care ajung în contact cu apa, pentru 
hrănire. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.12. Amenințare 

viitoare 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării H01.08 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și Habitatele acvatice. 
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specii vizate Toate speciile de pești, vidra 

C.5. Detalii Sistemul de canalizare în multe din localitățile riverane ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu lipsește iar în cazul în care există apele 
uzate menajere nu sunt epurate complet, stațiile de epurare fiind 
neconforme. Astfel apele uzate menajere ajung în apa bălților riverane 
și Dunăre îmbogățind cantitatea de substanțe chimice nocive crescând 
gradul de bioacumulare în organismul vidrei. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.13. Amenințare 

viitoare 
I01 Specii invazive non-native (alogene)  
 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării I01 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

În special pe malul Dunării și a canalului respectiv în păduri. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată   

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Mai ales tufărișurile și pădurile 
Specii de păsări: Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, 

Charadrius dubius, Haematopus ostralegus, Sterna albifrons, Sterna 

hirundo. 

Toate speciile de pești. 
C.5. Detalii Speciile invazive, non-native au efecte majore asupra habitatelor 

naturale, manifestate în special prin alterarea lor. Ajunse la densități 
mari pot cauza efecte majore și asupra speciilor de păsări, pot 
diminua cantitatea și calitatea hranei, locurilor de cuibărit etc. 
În urma terenului efectuat în sit a fost identificat plopul canadian/ 
plop hibrid (Populus x. canadensis) și amorfa (Amorpha fruticosa).  
Fără un control asupra acestor specii în special a amorfei, în viitor se 
pot produce degradări majore a habitatelor. 
Speciile de pești sunt amenințate în principal, de apariția unor specii 
alohtone, prădătoare cum ar fi Lepomis gibbosus. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.14. Amenințare 

viitoare 
J02.02.01 Dragare/îndepărtarea sedimentelor limnice 
 

C.1. Localizarea 
presiunii 
actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării J02.02.01 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii 
actuale 
[descriere] 

Cursul Dunării 

C.3. Intensitatea 
presiunii 
actuale 

Scăzută  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Dunărea și bancurile de nisip. 
Specii de păsări: Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Sterna 
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albifrons, Sterna caspia, Motacilla alba, Tringa totanus, Vanellus 

vanellus, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Anas acuta, Anas 

platyrhynchos, Anas querquedula,  Anas crecca, Anas penelope, Ardea 

cinerea, Aythya ferina, Aythya fuligula, Charadrius dubius, 

Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 

Egretta garzetta, Egretta alba, Fulica atra, Gelochelidon nilotica, 

Haematopus ostralegus, Larus cachinnans, Larus canus, Larus genei, 

Larus ridibundus, Larus melanocephalus, Mergus albellus, Motacilla 

alba, Nycticorax nycticorax, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, 

Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 

pygmeus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sterna caspia, Sterna 

albifrons,  Tringa totanus, Vanellus vanellus. 

Speciile de pești din Dunăre. 
C.5. Detalii Dunărea depozitează și transportă cantități uriașe de sedimente. 

Datorită canalului navigabil, pe secțiunea siturilor este posibilă apariția 
de lucrări de dragare sau îndepărtare a sedimentelor limnice.  
Aceste lucrări ar avea efecte directe asupra speciilor de păsări, 
manifestate prin distrugerea habitatelor (insule) sau deranj cauzat de 
utilaje. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.15. Amenințare 

viitoare 
J02.06 Captarea apelor de suprafață 
 

C.1. Localizarea 
presiunii 
actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării J02.06 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii 
actuale 
[descriere] 

Toate barajele din zona sitului: lacurile Gălățui, Dorobanți, Mostiștea, 
Iezerul Mostiștea, Piscicola Ciocănești 

C.3. Intensitatea 
presiunii 
actuale 

Medie  

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Specii de păsări: Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Sterna 

albifrons, Sterna caspia, Motacilla alba, Tringa totanus, Vanellus 

vanellus, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Anas acuta, Anas 

platyrhynchos, Anas querquedula,  Anas crecca, Anas penelope, Ardea 

cinerea, Aythya ferina, Aythya fuligula, Charadrius dubius, 

Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 

Egretta garzetta, Egretta alba, Fulica atra, Gelochelidon nilotica, 

Haematopus ostralegus, Larus cachinnans, Larus canus, Larus genei, 

Larus ridibundus, Larus melanocephalus, Mergus albellus, Motacilla 

alba, Nycticorax nycticorax, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, 

Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 

pygmeus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sterna caspia, Sterna 

albifrons,  Tringa totanus, Vanellus vanellus. 

Habitatele acvatice 
Vidra, toate speciile de pești 

C.5. Detalii Un impact ridicat asupra apelor interioare din ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu îl au captările pentru bazinele piscicole și agricultură, 
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stațiile de pompare și captările pentru producerea de energie electrică 
în hidrocentralele de la Frăsinet și Mănăstirea. 
Prin captarea apelor de suprafață în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu ne referim la: 

- captări de apă de suprafaţă pentru agricultură(J02.06.02),  
- captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă 

(J02.06.02),  
- captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole (J02.06.05),  

Toate aceste tipuri de captări modifică vizibil debitul râului, apărând 
astfel și modificări la nivel trofic. Debitul râului este mult mai mic, 
astfel habitatul pentru speciile acvatice este redus și degradat, 
potențialul trofic pentru specia vidră în aceste zone cu debit redus este 
mult mai mic decât în zonele în care cursul râului nu este modificat. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.16. Amenințare 

viitoare 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Hărțile amenințărilor J03.01 și J03.02 sunt prezentate în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Fenomen general pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în 
zonele limitrofe localităților. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate tipurile de habitat din ariile protejate. 
Vidra, toate speciile de pești. 

C.5. Detalii Conectivitatea habitatelor este redusă în zona barajelor și a lacurilor 
de acumulare de la Frăsinet, Mănăstirea și Bogata. Totodată 
conectivitatea este redusă de rețeaua densă de căi de comunicație ce 
tranzitează zonele umede ce reprezintă habitat al vidrelor în sit. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.17. Amenințare 

viitoare 
K01.03 Secare 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării K01.03 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Ferma piscicolă și pădurile, bancurile de nisip inundabile de către 
Dunăre 
 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și 
specii vizate 

Practic, toate habitatele 
Specii de păsări: Alcedo atthis, Anas sp., Anser anser, Ardea sp., 

Aythya sp., Botaurus stellaris, Branta ruficollis, Calidris alpina, 

Chlidonias sp., Ciconia ciconia, Cygnus olor, Egretta sp.,  Fulica 

atra,  Gallinula chloropus, Ixobrychus minutus,  Haematopus 

ostralegus, Himantopus himantopus, Larus sp, Limosa limosa, 

Motacilla sp., Netta rufina, Numenius arquata, Philomachus pugnax, 
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Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Podiceps cristatus, 

Tachybaptus ruficollis, Recurvirostra avosetta, Tadorna tadorna, 

Tringa sp.,  Nycticorax nycticorax, Porzana sp, Rallus aquaticus , 

Sterna sp., Vanellus vanellus. 

Amfibienii și specia Emys orbicularis. 
C.5. Detalii Atât factorii naturali cât și cei antropici pot cauza variații mari ale 

nivelului apei. Aceste modificări pot duce la secare sau inundarea 
unor suprafețe, care pot avea efecte negative asupra speciilor de 
păsări, în special a celor dependente de mediile acvatice (rațe, 
limicole, pescăruși, chire etc.). 

 
Cod Parametru Descriere 
B.18. Amenințare 

viitoare 
K02 Evoluție biocenotică, succesiune 
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

Harta amenințărilor K02 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

În special bancurile de nisip din sit. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

În special specii de păsări de pe bancurile de nisip de pe malul 
Dunării: Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Sterna 

albifrons, Sterna caspia, Motacilla alba, Motacilla flava, Tringa 

glareola, Haematopus ostralegus, Tringa totanus, Vanellus vanellus, 

Sterna hirundo şi vidra, habitate terestre. 
C.5. Detalii Prin succesiunea vegetaţiei se înţelege procesul de modificare sau de 

înlocuire în timp a compoziţiei vegetației de pe o anumită suprafaţă de 
teren, ca rezultat al eliminării şi înlocuirii speciilor între ele. 
Acest fenomen poate fi unul natural sau antropic. 
În interiorul siturilor se observă o înlocuire a plopului autohton cu cel 
hibrid (Populus x. canadensis). Un alt exemplu este cauzat de amorfa 
(Amorpha fruticosa), care cel mai probabil înlătură specii autohtone.  
Ambele succesiuni pot avea efecte negative asupra speciilor de păsări. 
Factorii climatici pot cauza variații mari ale nivelului apei. Aceste 
modificări naturale pot duce la secare sau inundarea unor suprafețe, 
care pot avea efecte negative asupra speciilor de păsări, în special a 
celor dependente de mediile acvatice (rațe, limicole, pescăruși, chire 
etc.). 
Aceste fluctuații mari a apei au fost observate și în interiorul siturilor, 
în ferma piscicolă, de data aceasta cu cauză antropică. Umplerea sau 
secarea unui bazin în perioade de cuibărire a speciilor pot avea un 
efect devastator. 
Este un fenomen natural extrem ce poate apare în ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în perioada verii în zonele cu 
pârâuri, canale sau bălți determinând astfel vidrele din aceste teritorii 
să intre în competiție pentru hrană cu celelalte exemplare de vidră 
aflate deja în teritoriu. 
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Cod Parametru Descriere 
B.19. Amenințare 

viitoare 
M01.01 Schimbarea temperaturii  

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării M01.01 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toată suprafața siturilor 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate habitatele 
Toate speciile  

C.5. Detalii O amenințare care nu poate fi cuantificată în prezent este schimbarea 
temperaturii, manifestată în special prin încălzirea globală.  Aceasta 
poate avea ca efect intensificarea fenomenelor extreme (furtuni), 
seceta și deșertificarea, modificarea de debit a apelor.  
Toate acestea au un efect major asupra organismelor. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.20. Amenințare viitoare M01.02 Secete și precipitații reduse 
C.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 
 Harta amenințării M01.02 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea presiunii 
actuale [descriere] 

Toată suprafața siturilor 

C.3. Intensitatea presiunii 
actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii vizate Toate habitatele 
Toate speciile  

C.5. Detalii Posibila intensificare a secetelor ca urmare a modificărilor 
climatice ar putea avea un impact negativ major asupra 
amfibienilor. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.21. Amenințare viitoare M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor 
C.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 
Harta amenințării M01.03 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea presiunii 
actuale [descriere] 

Toată suprafața siturilor 

C.3. Intensitatea presiunii 
actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii vizate Toate habitatele 
Toate speciile  

C.5. Detalii Posibila intensificare a inundațiilor ca urmare a modificărilor 
climatice ar putea avea un impact negativ major asupra 
amfibienilor. 

 
Cod Parametru Descriere 
B.22. Amenințare 

viitoare 
M02.01 înlocuirea și deteriorarea habitatului 
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C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării M02.01 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

În arealele acoperite cu pajiști și în cele cu prezența habitatelor 
acvatice. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate habitatele 

C.5. Detalii Habitate: Pășunatul intensiv ca și schimbarea regimului hidric 
determinat de îndiguiri va determina degradarea continuă a pajiștilor, 
ducând la schimbarea compoziției floristice a covorului vegetal 
format din specii mezohigrofile spre o compoziție floristică mezo-
xerofilă → xerofilă.  

 
Cod Parametru Descriere 
B.23. Amenințare 

viitoare 
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

 Harta amenințării M02.03 este prezentată în Anexa 2. 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Toată suprafața siturilor 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie 

C.4. Habitate și specii 
vizate 

Toate habitatele 
Toate speciile  

C.5. Detalii Habitate: Speciile caracteristice și edificatoare ale acestui habitat nu 
se pot instala de la sine; este necesară intervenția umană 
specializată pentru reinstalarea unui astfel de habitat. 
Referitor la speciile de păsări unele dintre cele care apar în 
formularul standard al sitului nu se mai regăsesc în sit, astfel este 
de aşteptat, ca şi o consecinţă a trendurilor populaţionale globale, 
dispariţia unor specii. 
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II.3. EVALUAREA IMPACTURILOR ASUPRA SPECIILOR 
 

II.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor 
 

II.3.1.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de 

pești 

 
4125 Alosa immaculata (scrumbie de Dunăre) 

 
Tabelul 46. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală Activități de regularizare și întreținere a albiilor și a malurilor 

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.02.01  dragare / îndepărtarea sedimentelor limnice 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Braconaj, piscicultura intensivă, pescuit comercial necontrolat 
F02.01.02 Pescuit cu plasa 
Diferite surse de poluare provenite de la localnici, turism și 
agricultură  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 
Specii invazive și introduse 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
Navigație și Sporturi nautice motorizate 
D03.02 Navigaţie 

E.1. Specia 4125 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Alosa immaculata este 
prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Activități de regularizare și întreținere a albiilor și a malurilor 
- Dunărea și lunca Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- presiunea e prezentă în zona fluviului Dunărea  
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general pe toată suprafața sitului, pe cursul Dunării, dar se 
manifestă mai intensiv în zona localităților (impact indirect) 
Specii invazive și introduse 
- Dunărea, lunca Dunării (între digul principal și Dunăre)  
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- Dunărea, lunca Dunării (între digul principal și Dunăre)  
Navigație, sporturi nautice motorizate 
- Dunărea 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/regularizări; Activități de 
întreținere a albiilor și a malurilor; Braconaj, pescuit comercial 
necontrolat; Secare; Poluare provenită din activitățile din agricultură; 
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cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Sporturi nautice motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, 
de la turiști, din agricultură, de la pescari etc.; Navigație; 
 
Scăzut (S): Specii invazive și introduse 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 
1130 Aspius aspius (avat) 

 
Tabelul 47. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.2. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/regularizări/dispariția zonelor 

inundabile 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Braconaj, piscicultura intensivă, pescuit comercial necontrolat 
F01 Acvacultura marină și de apă dulce 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare provenite de la localnici, turism, și  
agricultură. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 

E.1. Specia 1130 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Aspius aspius este prezentată 
la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți 
- toate barajele din zona sitului: lacurile Gălățui (barajul de lângă 
Bogota și Rasa), coordonate: 44.210382° - 27.127796° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- presiunea e prezentă mai ales în cazul luncii indundabile a Dunării: 
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- presiunea e prezentă la lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea 
și Dunărea, lunca Dunării și Dunărea 
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Secare 
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Specii invazive și introduse 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 
Piscicultura intensivă 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Braconaj, pescuit 
comercial necontrolat; Secare; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură; Sporturi nautice motorizate; Piscicultura intensivă; 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, 
de la pescari etc.; Specii invazive și introduse; Navigație; 
Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 

1149 Cobitis taenia (zvârlugă) 
 

Tabelul 48. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.3. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/regularizări/dispariția zonelor 

inundabile 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare provenite de la localnici, turism, și  
agricultură. 
A04.01.05  pășunatul intensiv în amestec de animale 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 

E.1. Specia 1149 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 

Harta presiunilor actuale asupra speciei  Cobitis taenia este prezentată 
la Anexa 3 
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presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ regularizări/dispariția zonelor 
inundabile 
- barajul din zona: Mostiștea, Iezerul Mostiștea 
coordonate: 44.322988° - 26.819047° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în zona 
luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Secare 
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava. 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- presiunea e prezentă în zona porțiunii între balta Mostiștea și Iezerul 
Mostiștea, lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) și în zona 
canalului între iezerul Mostiștea și Dunărea. 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
- între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea, lunca Dunării (între digul 
principal și Dunărea) și în zona canalului între iezerul Mostiștea și 
Dunărea (pe o lătime de 5-10 m). 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, Dunărea, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea), canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri; Activități de întreținere a 
albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de 
la agricultori, de la pescari etc.; 
Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor;  
Ridicat (R): Secare; Regularizarea râurilor și dipariția zonei 
inundabile; 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 
2484 Eudontomyzon mariae (chișcar) 

 

Tabelul 49. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.4. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
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umede și mediul marin) 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 

E.1. Specia 2484 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Eudontomyzon mariae  este 
prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
- presiunea e prezentă în zona luncii indundabile a Dunării: canalul 
între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Secare 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
(impact indirect)  
- agricultură - presiunea e prezentă în următoarele zone: canalul între 
Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Specii invazive și introduse 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din 
activitățile din agricultură; Sporturi nautice motorizate; Diferite surse 
de poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari 
etc.; Navigație; 
 
Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor; Braconaj, 
pescuit comercial necontrolat; Piscicultura intensivă 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Regularizarea 
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râurilor și dipariția zonei inundabile; 
E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 

1124 Gobio albipinnatus (porcușor de șes) 
 

Tabelul 50. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.5. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 

J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 

E.1. Specia 1124 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Gobio albipinnatus este 
prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 
- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Secare 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Specii invazive și introduse 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

E.4. Intensitatea Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/regularizări; Activități de 
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localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare provenită din 
activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare: de la localnici, 
de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;  
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 
2511 Gobio kessleri (porcușor de nisip) 

 
Tabelul 51. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.6. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 

E.1. Specia 2511 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Gobio kessleri este prezentată 
la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 
- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în zona 
luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Secare 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
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agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Specii invazive și introduse 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare 
provenită din activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare: de 
la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;  
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 
2555 Gymnocephalus baloni (ghiborț de râu) 
 
Tabelul 52. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.7. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 
Piscicultura intensivă 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 

E.1. Specia 2555 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Gymnocephalus baloni este 
prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819° 
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presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Secare 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Specii invazive și introduse 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Piscicultura intensivă 
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect) 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare 
provenită din activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare: de 
la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;  
 
Scăzut (S): Piscicultura intensivă 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 

1157 Gymnocephalus schraetzer (răspăr) 
 

Tabelul 53. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.8. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
A08. Fertilizarea (cu îngrășământ) 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
Specii invazive și introduse 
K03.01 competiţia (specii invazive) 
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Piscicultura intensivă 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 

E.1. Specia 1157 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Gymnocephalus schraetzer 

este prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți 
- barajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în zona 
luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- presiunea e prezentă peste tot: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Secare 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Piscicultura intensivă 
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect) 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare 
provenită din activitățile din agricultură; Sporturi nautice motorizate; 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, 
de la pescari etc.; Navigație; 
 
Ridicat (R): Competitie (specii invazive); Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 
1145 Misgurnus fossilis (țipar) 
 
Tabelul 54. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.9. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 
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J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 
Piscicultura intensivă 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale 

E.1. Specia 1145 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei  Misgurnus fossilis este 
prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
- toate barajele din zona sitului: lacurile Gălățui (barajul de lângă 
Bogota și Rasa), Dorobanți, Mostiștea, Iezerul Mostiștea, Piscicola 
Ciocănești 
coordonate: 44.322988° - 26.819047°; 44.222670° - 26.931819°; 
44.219305° - 26.964237°; 44.212074° - 26.960142°; 44.208382° - 
26.958789°; 44.194969° - 27.060326°; 44.210382° - 27.127796° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Secare 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla Mare, 
canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul 
principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
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canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Specii invazive și introduse 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Îndepărtarea vegetației lemnoase de pe maluri (J03.01) 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla Mare, 
canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul 
principal și Dunărea) 
Piscicultura intensivă 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava în 
mod direct 
- canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) în mod indirect 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
- presiunea e prezentă în zona malurilor (pe o lătime de 5-10 m): 
canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din 
activitățile din agricultură, Piscicultura intensivă. Diferite surse de 
poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari 
etc.; 
 
Scăzut (S): Îndepărtarea vegetației lemnoase de pe maluri; 
Piscicultura intensivă.  
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Regularizarea 
râurilor și dipariția zonei inundabile; Intrarea animalelor domestice în 
albia apelor. 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 

2522  Pelecus cultratus (sabiță) 
 
Tabelul 55. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.10. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor 

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
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J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 
Piscicultura intensivă 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 

E.1. Specia 2522 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei  Pelecus cultratus este 

prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți 
- barajul din zona lacului Gălățui (barajul de lângă Bogota și Rasa), 
coordonate: 44.210382° - 27.127796° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- presiunea e prezentă mai ales în cazul luncii indundabile a Dunării: 
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- presiunea e prezentă la lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea 
și Dunărea, lunca Dunării și Dunărea 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților din 
zona lacului Gălățui 
Specii invazive și introduse 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 
Piscicultura intensivă 
- lacul Gălățui (mod direct),  
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca Dunării și Dunărea 
(mod indirect). 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

E.4. Intensitatea 
localizată a 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Braconaj, pescuit 
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impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

comercial necontrolat; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură; Piscicultura intensivă; Diferite surse de poluare: de la 
localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc. 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse;  Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 

1134 Rhodeus sericeus amarus (boarță) 
 
Tabelul 56. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.11. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a malurilor, 

regularizări 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 
Secare 
K01.03 Secare 
 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 
 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 
K03.01 competiţia (specii invazive) 

E.1. Specia 1134 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei  Pelecus cultratus este 
prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ 
- toate barajele din zona sitului: lacurile Gălățui (barajul de lângă 
Bogota și Rasa), Dorobanți, Mostiștea, Iezerul Mostiștea, Piscicola 
Ciocănești 
coordonate: 44.322988° - 26.819047°; 44.222670° - 26.931819°; 
44.219305° - 26.964237°; 44.212074° - 26.960142°; 44.208382° - 
26.958789°; 44.194969° - 27.060326°; 44.210382° - 27.127796° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
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Secare 
- presiunea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, 
Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea), canalul 
Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea, 
canalul de lângă piscicola Ciocănești. 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- presiunea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, 
Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea), canalul 
Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea, 
canalul de lângă piscicola Ciocănești, prima baltă din partea nordică a 
piscicolei Ciocănești, Iezerul Mostiștea, lacul Gălățui/Potcoava. 
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Specii invazive și introduse 
- presiunea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, 
Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea), canalul 
Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea, 
canalul de lângă piscicola Ciocănești, prima baltă din partea nordică a 
piscicolei Ciocănești, Iezerul Mostiștea, lacul Gălățui/Potcoava. 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; Activități 
de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile 
din agricultură; Sporturi nautice motorizate; Diferite surse de poluare: 
de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc. 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Regularizarea 
râurilor și dipariția zonei inundabile; 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 

2011  Umbra krameri (țigănuș) 
 
Tabelul 57. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.12. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/regularizări, dipariția zonei 

inundabile 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 
Secare 
K01.03 Secare 
 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
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canalizare menajeră şi de ape uzate 
 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 

E.1. Specia 2011 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei   Umbra krameri este 
prezentată la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ regularizări. 
- bariera în zona habitatului speciei: 
44.090953° - 26.776064° 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882°, zona inundabilă a 
Dunării în general (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° și lunca Dunării în 
special (între digul principal și Dunărea) 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° și lunca Dunării în 
special (între digul principal și Dunărea). Fenomen general. 
Secare 
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° și fosta luncă inundabilă 
a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° prin canale de desecare 
Specii invazive și introduse 
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882°, Dunărea și lunca Dunării 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° (prin canalul de desecare 
prin care ajunge apa în habitatul speciei) 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/regularizări; Activități de 
întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile 
din agricultură. Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, 
de la agricultori, de la pescari etc.; 
 
Scăzut (S):; Piscicultura intensivă; 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Regularizarea 
râurilor și dipariția zonei inundabile 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
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1160  Zingel streber (fusar mic) 
 
Tabelul 58. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 
A.13. Presiune actuală Activități de regularizare și întreținere a albiilor și a malurilor 

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.01.01 “polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte 
agricole, silvice, piscicole etc. 
Braconaj, piscicultura intensivă, pescuit comercial necontrolat 
F02.01.02 Pescuit cu plasa 
Diferite surse de poluare provenite de la localnici, turism și 
agricultură  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
Specii invazive și introduse 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 

E.1. Specia 1160 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Zingel streber este prezentată 
la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări 
- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în zona 
luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, 
Dunărea și lunca Dunării 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Specii invazive și introduse 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; Activități 
de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile 
din agricultură; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, 
de la agricultori, de la pescari etc.; 
 
Scăzut (S): Piscicultura intensivă 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 
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E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 
 

1159  Zingel zingel (fusar mare) 
 
Tabelul 59. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 

A.14. Presiune actuală Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
D03.01.02 diguri/zone turistice și de agreement 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 
Piscicultura intensivă 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale 

E.1. Specia 1159 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei Zingel zingel este prezentată 
la Anexa 3 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819° 
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul principal 
de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°; 44.152690° - 
27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° - 26.776064°; 
44.083226° - 26.728630°. 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în zona 
luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- presiunea e prezentă peste tot: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
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agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Specii invazive și introduse 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Piscicultura intensivă 
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect) 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
- presiunea e prezentă în zona malurilor (pe o lătime de 5-10 m): 
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Navigație 
- Dunărea 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare 
provenită din activitățile din agricultură; Navigație; Diferite surse de 
poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari 
etc.; 
 
Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor; Braconaj, 
pescuit comercial necontrolat; Piscicultura intensivă 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale 

protejate 
 

II.3.1.2. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de 
amfibieni și reptile 
 
1993 Triturus dobrogicus (tritonul dobrogean) 

 
Tabelul 60. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 

A.15. Presiune actuală B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01 Replantarea pădurii  
B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) 
B06 Pășunatul în pădure/în zona împădurită 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
H01.05.  Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități 
agricole și forestiere 
H05.01.  Gunoiul și deșeurile solide 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.12.02   Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
M01.02   Secete și precipitații reduse 
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E.1. Specia 1993 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei 
Triturus dobrogicus este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Pentru presiunea B06: Unele zone împădurite din lunca inundabilă, d. 
ex. în dreptul satului Chiselet. 
Pentru presiunile B02, B02.01, B02.01.02: în zonele împădurite din 
lunca inundabilă. 
Pentru presiunea F02.03.02: toate apele din sit. 
Pentru presiunile H01.05, H01.09 și H05.01: tot situl. 
Pentru presiunea I01: în principal regiunea de luncă inundabilă. 
Pentru presiunea J02: tot situl. 
Pentru presiunea J02.12.02: de-a lungul canalelor, cursurilor de apă 
naturale, și la limita fâșiei inundabile din lungul Dunării. 
Pentru presiunea M01.02  : în tot situl.   

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Scăzută (S): toate presiunile. 
 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Specia T. dobrogicus fiind observată doar în zona de luncă 

inundabilă, se aplică toate presiunile observate în această zonă. 
Presiunea E03.01 are intensitate localizată medie în această zonă. 

 
 
1188 Bombina bombina (buhaiul de baltă cu burtă roșie) 

 
Tabelul 61. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 

A.16. Presiune actuală A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
B06 Pășunatul în pădure/în zona împădurită 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
H01.05.  Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități 
agricole și forestiere 
H05.01.  Gunoiul și deșeurile solide 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06.05  Captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole 
M01.02   Secete și precipitații reduse 

E.1. Specia 1188 
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E.2. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei 
Bombina bombina este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Pentru presiunea A04.01.02: pășuni (zone înierbate) din sit, în 
vecinătatea satelor. 
Pentru presiunea B06: Unele zone împădurite din lunca inundabilă, d. 
ex. în dreptul satului Chiselet. 
Pentru presiunile B02, B02.01, B02.01.01, B02.01.02: în zonele 
împădurite din lunca inundabilă. 
Pentru presiunea D01.02: în punctele de intersecție ale DN31 șiu ale 
altor drumuri județene, comunale sau agricole cu situl 
Pentru presiunea E03.01: peste tot în sit. 
Pentru presiunea H01.05 și H05.01: tot situl. 
Pentru presiunea I01: în principal regiunea de luncă inundabilă. 
Pentru presiunea J02.06.05: în vecinătatea fermelor piscicole, d. ex. 
Ciocănești. 
Pentru presiunea M01.02 : în tot situl. 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): presiunea E03.01. 
Scăzută (S): toate celelalte. 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Presiunea E03.01 are intensitate medie în vecinătatea satelor, mai cu 

seamă în puncte precum Ciocănești (zonă umedă cu suprafața de circa 
1000 m2, imediat la est de ferma piscicolă, peste drum) și Bogata 
(zonă umedă mare, străbătută de un drum pe dig, la marginea sudică a 
satului). 

 
 

1203 Hyla arborea (brotăcelul) – pt. rezervația Ostrovul Haralambie 
 

Tabelul 62. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 

A.17. Presiune actuală B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
H01.05.  Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități 
agricole și forestiere 
H05.01.  Gunoiul și deșeurile solide 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
M01.02   Secete și precipitații reduse 
M01.03   Inundații și creșterea precipitațiilor 

E.1. Specia 1188 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei Hyla 

arborea este prezentată în Anexa 3. 
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presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Pentru toate presiunile: pe toată suprafața Ostrovului Haralambie 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Scăzută (S): toate presiunile. 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii - 

 
 
1220 Emys orbicularis (țestoasa de apă europeană) 

 
Tabelul 63. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Cod Parametru Descriere 

A.18. Presiune actuală A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor 
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
B06 Pășunatul în pădure/în zona împădurită 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01 Replantarea pădurii  
B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere 
F01. Acvacultura de apă dulce 
F02.03.02 Pescuit cu undița 
H01.05.  Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități 
agricole și forestiere 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06.05  Captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole 
J02.12.02   Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
M01.02   Secete și precipitații reduse 

E.1. Specia 1220 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei Emys 

orbicularis este prezentată în Anexa 3. 
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speciei 
[geometrie] 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

Pentru presiunea A01: în vecinătatea sitului, practic peste tot. 
Pentru presiunile A04.01.01 și A04.01.02: pășuni (zone înierbate) din 
sit, în vecinătatea satelor. 
Pentru presiunea B06: Unele zone împădurite din lunca inundabilă, d. 
ex. în dreptul satului Chiselet. 
Pentru presiunile B02, B02.01, B02.01.02: în zonele împădurite din 
lunca inundabilă. 
Pentru presiunea D01.02: în punctele de intersecție ale DN31 șiu ale 
altor drumuri județene, comunale sau agricole cu situl 
Pentru presiunea E03.01: peste tot în sit. 
Pentru presiunea F01: ferme piscicole (d. ex. Ciocănești, Rasa). 
Pentru presiunea F02.03.02: toate apele din sit. 
Pentru presiunea H01.05 și: tot situl. 
Pentru presiunea I01: în principal regiunea de luncă inundabilă. 
Pentru presiunea J02: tot situl. 
Pentru presiunea J02.06.05: în vecinătatea fermelor piscicole, d. ex. 
Ciocănești. 
Pentru presiunea J02.12.02: de-a lungul canalelor, cursurilor de apă 
naturale, și la limita fâșiei inundabile din lungul Dunării. 
Pentru presiunea M01.02: în tot situl. 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

Medie (M): presiunea E03.01. 
Scăzută (S): toate celelalte. 
 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Presiunea E03.01 are intensitate medie în vecinătatea satelor, mai cu 

seamă în puncte precum Ciocănești (zonă umedă cu suprafața de circa 
1000 m2, imediat la est de ferma piscicolă, peste drum) și Bogata 
(zonă umedă mare, străbătută de un drum pe dig, la marginea sudică a 
satului). 

 
 

II.3.1.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de 

păsări 

 
Presiuni asupra pasarilor acvatice din aglomerările de iarnă (cu excepţia speciilor de gâşte) 

 

Tabelul 64. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de păsări din aglomerările de iarnă (cu excepţia speciilor de gâşte) 

Cod Parametru Descriere 
A.19. Presiune actuală A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 

A08 Fertilizarea cu îngrășământ 
F01.01  Piscicultură intensivă, intensificată 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire, etc. 
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F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F03.02.05 Captură accidentală 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
J01.01 Incendii 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specii  Anas acuta (rața sulițar), Anas clypeata (rață lingurar), Anas 

crecca (rață mică), Anas Penelope (rață fluierătoare), Anas 

platyrhynchos (rață mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), 

Anas strepera (rață pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea 

purpurea (stârc roșu), Aythya nyroca (rață roșietică), Aythya ferina 

(rață cu cap castaniu), Aythya fuligula (rață moțată), Chlidonias 

hybridus (chirighiță cu obraz alb), Chlidonias niger (chirighiță 
neagră), Cygnus Cygnus (lebăda de iarnă, Cygnus olor (lebăda de 

vară), Egretta alba (egretă mare), Egretta garzetta (egretă mica), 
Fulica atra (lișiță), Gallinula chloropus (găinușă de baltă), Gavia 

arctica (cufundar polar), Gelochelidon nilotica (pescăriță 
râzătoare), Haemantopus ostralegus (scoicar), Haliaeetus albicilla 

(vulture codalb), Larus cachinnans (pescăruș de Marea Caspică), 
Larus canus (pescăruș sur), Larus genei (pescăruș rozalb), Larus 

melanocephalus (pescăruș cu cap negru), Larus minutus (pescăruș 
mic), Larus ridibundus (pescăruș râzător), Mergus albellus 

(ferestraș mic), Mergus merganser (ferestraș mare), Netta rufina 

(rața cu ciuf), Numenius arquata (culic mare), Nycticorax 

nycticorax (stârc de noapte), Phalacrocorax carbo (cormorant 
mare), Phalacrocorax pygmeus (cormorant mic), Recurvirostra 

avosetta (avosetă), Sterna caspia (pescăriță mare), Sterna hirundo 

(chiră de baltă). 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
păsări acvatice din aglomerările de iarnă (cu excepţia speciilor de 
gâşte) este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[descriere] 

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona 
malurilor şi a canalelor  
D03.02 - Cursul Dunării 
F01.01 - Toate suprafețele de apă deschisă din situri 
F02.01.01 - Toate suprafețele de apă deschisă din situri  
F02.01.02 - Toate suprafețele de apă deschisă din situri 
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
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G01.01.01 - Cursul Dunării 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile 
aflate pe marginea lacurilor 
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și 
vegetație uscată de pe terenurile agricole 
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 
J03.02 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie  
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută 
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută  
F01.01  Piscicultură intensivă, intensificată 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. - Medie 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj- Scăzută 
F03.02.05 Captură accidentală- Scăzută 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere – Scăzută 
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse 
care nu sunt enumerate – Scăzută  
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
J01.01 Incendii - Ridicată 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă - Medie 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
- Medie 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice - 
Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore. 
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la 
adresa păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire, 
odihnă sau cuibărit. 
Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor 
piscivore și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi 
prinse în plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de hrană a 
multor specii acvatice de păsări. 
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra 
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păsărilor, mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și de 
talie mică (braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante, piețe, 
etc.).  
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în 
mai multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. 
Aceste obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de 
pescuit, sfori, ațe, pungi, saci, etc 
Braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai ales 
de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.). Gunoaiele și deșeurile 
solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere directă de habitate, 2) 
diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea solului cu materiale 
provenite din gunoaie solide),  3) vătămări corporale/deces 
(înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se tai în cioburi 
de sticlă, conserve, etc…). 

 

Presiuni asupra a speciilor de gâşte ce iernează în arealul ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre 
(incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, 
ROSPA0105 Valea Mostiştea, ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni si rezervația Ostrovului 
Haralambie 
 

Tabelul 65. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de gâşte ce iernează în aria proiectului 

Cod Parametru Descriere 
A.20. Presiune actuală 

 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
A08 Fertilizarea cu îngrășământ 
D03.02 Navigație 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F03.02.05 Captură accidentală 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
J01.01 Incendii 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specii Anser albifrons (gârliță mare), Anser anser (gâsca de vară), Anser 

erytropus (gârliță mică), Branta ruficollis (gâsca cu gât roșu) 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
gâşte ce iernează în aria proiectului, este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea A07 pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
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impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 
[descriere] 

A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona 
malurilor şi a canalelor  
D03.02 - Cursul Dunării 
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
F05.04 pe toată suprafața siturilor 
G01.01.01 Cursul Dunării 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile 
aflate pe marginea lacurilor 
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și 
vegetație uscată de pe terenurile agricole 
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 
J03.02 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie  
D03.02 Navigație - Scăzută 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F03.02.05 Captură accidentală 
F05.04 Braconaj - Scăzută 
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate – Scăzută  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse 
care nu sunt enumerate – Scăzută  
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
J01.01 Incendii - Ridicată 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare – Scăzută 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat - 
Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
specii de păsări de interes comunitar. 
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa 
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păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire, odihnă sau 
cuibărit. 
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai 
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste 
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori, 
ațe, pungi, saci, etc 
Braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai ales de 
talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.).  
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere 
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea 
solului cu materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări 
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se 
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc). 

 

Presiuni asupra speciilor de păsări caracteristice zonelor agricole  
 

Tabelul 66. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de păsări caracteristice zonelor agricole 

Cod Parametru Descriere 
A.21. Presiune actuală 

 
 

A02.01 Agricultură intensivă 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
A08 Fertilizarea cu îngrășământ 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare  
D01.02 Drumuri, autostrăzi   
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
J01.01 Incendii  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specii Alauda arvensis (ciocârlie de câmp), Anthus campetris (fâsă de 
câmp), Coracias garrulus (dumbrăveancă),  Coturnix coturnix 

(prepeliță), Lanius collurio (sfrâncioc roșietic), Lanius excubitor 

(sfrâncioc mare), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), 
Locustella naevia (grelușel pătat), Merops apiaster (prigorie), 

Miliaria calandra (presură sură), Saxicola rubetra (mărăcinar mare), 

Saxicola torquata (mărăcinar negru). 

E.2. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
păsări caracteristice zonelor agricole este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 

A02.01 Agricultură intensivă - habitatele agricole și imediata 
apropiere a acestora 
A04.01. Pășunatul intensiv - toate suprafețele acoperite cu pășuni 
A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
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actuale asupra 
speciilor 
[descriere] 

A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona 
malurilor şi a canalelor 
B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării 
D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare 
agricolă din situri 
D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din 
apropierea acestora 
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile 
aflate pe marginea lacurilor 
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și 
vegetație uscată de pe terenurile agricole 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 

A01. Cultivare – Scăzută 
A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată  
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – Medie  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie  
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – Medie 
B05. Folosirea de îngrășăminte 
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută 
E03.01Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de 
agrement - Medie 
F03.02.05 Captură accidentală 
F05.04 Braconaj - Scăzută 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
J01.01 Incendii - Ridicată 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat- 
Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Abandonarea cositului: în cazul de față s-a constatat prezența acestui 

fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind utilizate, fără excepție, 
ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact negativ asupra calității 
fânețelor. 
La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt (ovine, 
bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre activitățile 
predominante în aproape toate localitățile limitrofe siturilor este 
creșterea animalelor.  
Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 
terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore. 
Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al 
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Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii 
alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru 
avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de 
cuibărire pentru păsări de talie mare sau ciocănitori – specii umbrelă, 
arboretul tânăr oferă o posibilitate limitată de cuibărit pentru un 
număr foarte restrâns de specii. Specia alohtonă de plop, deşi creşte 
repede, prin structura coronamentului nu oferă posibilitate de cuibărit. 
Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau 
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul 
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de 
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări 
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, 
mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și de talie mică 
(braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante, piețe, etc.).  
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere 
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea 
solului cu materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări 
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se 
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc). 

 

Presiuni asupra speciilor cuibăritoare caracteristice râurilor  
 

Tabelul 67. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor cuibăritoare caracteristice râurilor 

Cod Parametru Descriere 
A.22. Presiune actuală 

 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement 
D03.02 Navigație 
F03.02.05 Captură accidentală 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
J01.01 Incendii 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă 
J02.04.01 Inundare 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
K01.01 Eroziune 

E.1. Specii Actitis hypoleucos (fluierar de munte),  Alcedo atthis (pescărel 
albastru), Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Riparia riparia 

(lăstun de mal). 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor 
cuibăritoare caracteristice râurilor, este prezentată în Anexa 3. 
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[geometrie] 
E.3. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 
[descriere] 

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
D03.02 - Cursul Dunării 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
G01.01.01 Cursul Dunării 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și 
vegetație uscată de pe terenurile agricole 
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea 
J02.04.01 malul Dunării 
J02.12.02 - Eleșteele de la Ciocăneşti precum şi malurile Dunării 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 
K01.01 Eroziune - în zonele de maluri ale apelor 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută 
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută  
F03.02.05 Captură accidentală 
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate – Scăzută  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
J01.01 Incendii - Ridicată 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare – Scăzută 
J02.04.01 Inundare – Ridicată 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
K01.01 Eroziune – Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore. 
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa 
păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire, odihnă sau 
cuibărit în malorile de leoss. 
Pescuitul afectează direct baza de hrană a multor specii acvatice de 
păsări. 
În urma activităților umane, păsările accidental pot fi capturate în mai 
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste 
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori, 
ațe, pungi, saci, etc 
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere 
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directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea 
solului cu materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări 
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se 
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…). 

 

Presiuni asupra speciilor cuibăritoare acvatice și palustre  
 

Tabelul 68. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor cuibăritoare acvatice și palustre 

Cod Parametru Descriere 
A.23. Presiune actuală A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 

A08 Fertilizarea cu îngrășământ 
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement 
D03.02 Navigație 
F01.01  Piscicultură intensivă, intensificată 
F03.02.05 Captură accidentală 
F05.04 Braconaj 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
J01.01 Incendii 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specii Acrocephalus arundinaceus (lăcar mare), Acrocephalus palustris 

(lăcar de mlaștină), Acrocephalus scirpaceus (lăcar de lac), 

Acrocephalus schoenobaenus (lăcar de rogoz), Actitis hypoleucos 

(fluierar de mlaștină), Alcedo atthis (pescărel albastru), Anas 

platyrhynchos (rața mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Anas 

strepera (rață pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea 

purpurea (stârc roșu), Ardeola ralloides (stârc galben), Aythya 

nyroca (rață roșietică), Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Botaurus 

stellaris (buhai de baltă), Charadrius alexandrinus (prundăraș de 
sărătură), Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Chlidonias 

hybridus (chirighiță cu obraz alb), Chlidonias leucopterus (chirighita 
cu aripi albe), Circus aeruginosus (erete de stuf), Egretta alba (egretă 
mare), Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra (lișiță), Gallinula 

chloropus (găinușă de baltă),  Himantopus himantopus (piciorong), 
Ixobrychus minutus (stârc pitic), Larus ridibundus (pescăruș 
râzător), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Pelecanus 

onocrotalus (pelican comun), Phalacrocorax carbo (cormoran mare), 
Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Platalea leucorodia (stârc 
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lopătar), Plegadis facinellus (țigănuș), Podiceps cristatus (corcodel 
mare), Porzana porzana (cresteț pestriț), Rallus aquaticus (cârstel de 
baltă), Remiz pendulinus (pițigoi de stuf),  Sterna albifrons (chiră 
mica), Sterna hirundo (chiră de baltă), Tachybaptus ruficollis 

(corcodel mic), Tadorna tadorna (călifar alb), Vanellus vanellus 

(nagâț). 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor 
cuibăritoare acvatice și palustre, este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[descriere] 

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona 
malurilor şi a canalelor  
D03.02 - Cursul Dunării 
F01.01 - Toate suprafețele de apă deschisă din situri 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
F05.04 pe toată suprafața siturilor 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate 
pe marginea lacurilor 
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și 
vegetație uscată de pe terenurile agricole 
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie  
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută  
D03.02 Navigație - Scăzută 
F01.01  Piscicultură intensivă, intensificată 
F03.02.05 Captură accidentală 
F05.04 Braconaj - Scăzută 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
J01.01 Incendii - Ridicată 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă – Scăzută 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat - 
Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 
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terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
Prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații semnificative la 
nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și specii de păsări de 
interes comunitar, mai ales piscivore. 
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa 
păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire, odihnă sau 
cuibărit. 
Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor 
piscivore și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi prinse 
în plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de hrană a multor 
specii acvatice de păsări. 
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, 
mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.).  
În urma activităților umane, păsările accidental pot fi capturate în mai 
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste 
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori, 
ațe, pungi, saci, etc 

 

Presiuni asupra speciei a speciei Ciconia ciconia (barza alba)  
 

Tabelul 69. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 
Ciconia ciconia 

Cod Parametru Descriere 
A.24. Presiune actuală 

 
A02.01 Agricultură intensivă 
A04.01. Pășunatul intensiv 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement 
D02.01 Linii electrice și de telefonie 
F03.02.05 Captură accidentală 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specia Ciconia ciconia 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei este 
prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea A02.01 habitatele agricole și imediata apropiere a acestora 
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impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 
[descriere] 

A04.01 toate suprafețele acoperite cu pășuni 
A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare 
agricolă din situri 
D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din 
apropierea acestora 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
G01.01.01 Cursul Dunării 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate 
pe marginea lacurilor 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciei 

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată  
A04.01. Pășunatul intensiv 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – Medie  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută 
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută  
D02.01 Linii electrice și de telefonie - Medie 
F03.02.05 Captură accidentală- Scăzută 
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate – Scăzută  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) – Medie 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere – Medie 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.04.02 lipsa de inundații – Scăzută 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat – 
Scăzută 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
specii de păsări de interes comunitar. 
Liniile electrice și de comunicare reprezintă următoarele pericole 
pentru păsări: electrocutare – când se așează pe stâlpi şi ating ambele 
fire, respectiv, în condiții slabe de vizibilitate (în ceață, pe timp de 
noapte), coliziune cu stâlpi și cabluri. 
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai 
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste 
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori, 
ațe, pungi, saci, etc 
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere 
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea 
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solului cu materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări 
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se 
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc). 

 

Presiuni asupra speciilor de ciocănitori  
 

Tabelul 70. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de ciocănitori 

Cod Parametru Descriere 
A.25. Presiune actuală 

 
 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare 
B05 Folosirea de îngrășămint 
J01.01 Incendii 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

E.1. Specii Dendrocopos major (ciocănitoare pestriță mare), Dendrocopos minor 

(ciocănitoare pestriță mica) 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
ciocănitori, este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 
[descriere] 

B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării, tufișurile pe marginea 
digurilor de pe malul Dunării, tufișurile de-a lungul drumurilor de 
pământ 
B05 - Pădurea de luncă de pe malul Dunării 
D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din 
apropierea acestora 
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și 
vegetație uscată de pe terenurile agricole 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 
J03.02 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile 
actuale asupra 
speciilor 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) – Medie 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) – Medie 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – Medie 
B05 Folosirea de îngrășăminte – Scăzută  
J01.01 Incendii - Ridicată 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat – 
Medie 
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J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice - 
Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al 

Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii 
alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru 
avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de 
cuibărire pentru păsări de talie mare sau ciocănitori – specii umbrelă, 
arboretul tânăr oferă o posibilitate limitată de cuibărit pentru un număr 
foarte restrâns de specii. Specia alohtonă de plop, deşi creşte repede, 
prin structura coronamentului nu oferă posibilitate de cuibărit. 
Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau 
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul 
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de 
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări 
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere 
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea 
solului cu materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări 
corporale/deces.  

 

Presiuni asupra speciilor de păsări răpitoare de zi și barză neagră (Ciconia nigra)  
 

Tabelul 71. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de păsări răpitoare de zi și barză neagră 

Cod Parametru Descriere 
A.26. Presiune actuală 

 
A02.01 Agricultură intensivă 
A04.01. Pășunatul intensiv 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
D02.01 Linii electrice și de telefonie 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F03.02.05 Captură accidentală 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specii Ciconia nigra (barza neagră), Accipiter nisus (uliu păsărar), 
Accipiter gentilis (uliu porumbar), Aquila clanga (acvilă țipătoare 
mare), Buteo buteo (șorecar comun), Buteo rufinus (șorecar mare), 
Circaetus gallicus (șerpar), Circus aeruginosus (erete de stuf), 
Falco naumanni (vânturel mic), Falco subbuteo (șoimul 
rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel roșu). 

E.2. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
păsări răpitoare de zi și barză neagră, este prezentată în Anexa 3. 
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asupra speciilor 
[geometrie] 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra 
speciilor[descriere] 

A02.01 habitatele agricole și imediata apropiere a acestora 
A04.01.05 toate suprafețele acoperite cu pășuni 
A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării, tufișurile pe marginea 
digurilor de pe malul Dunării, tufișurile de-a lungul drumurilor de 
pământ 
D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de 
exploatare agricolă din situri 
D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din 
apropierea acestora 
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
G01.01.01 Cursul Dunării 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile 
aflate pe marginea lacurilor 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 

A02.01 Agricultură intensivă - Ridicată 
A04.01. Pășunatul intensiv 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – Medie  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) – Scăzută 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) – Medie 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – 
Medie 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută 
D02.01 Linii electrice și de telefonie - Medie 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F03.02.05 Captură accidentală 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
- Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Abandonarea cositului: în cazul de față s-a constatat prezența acestui 

fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind utilizate, fără 
excepție, ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact negativ asupra 
calității fânețelor. 
La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt (ovine, 
bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre activitățile 
predominante în aproape toate localitățile limitrofe siturilor este 
creșterea animalelor.  
Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 
terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
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Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
specii de păsări de interes comunitar. 
Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al 
Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii 
alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru 
avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de 
cuibărire pentru păsări de talie mare – specii umbrelă, arboretul tânăr 
oferă o posibilitate limitată de cuibărit pentru un număr foarte 
restrâns de specii. Specia alohtonă de plop, deşi creşte repede, prin 
structura coronamentului nu oferă posibilitate de cuibărit. 
Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau 
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul 
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de 
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări. 

 

Presiuni asupra speciilor de păsări nocturne și crepusculare din habitate deschise și 
semideschise 
 

Tabelul 72. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de păsări nocturne și crepusculare 

Cod Parametru Descriere 
A.27. Presiune actuală 

 
 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare  
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
J01.01 Incendii 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specii Asio otus (ciuf de pădure), Athene noctua (cucuvea), Caprimulgus 

europeus (caprimulg), Coturnix coturnix (prepeliță), Locustella 

luscinioides (grelușel de stuf), Strix aluco (huhurez mic). 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
păsări nocturne și crepusculare din habitate deschise și semideschise, 
este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[descriere] 

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării 
D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare 
agricolă din situri 
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și 
vegetație uscată de pe terenurile agricole 
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J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) – Medie 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – Medie 
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
J01.01 Incendii - Ridicată 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat – 
Medie 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice - 
Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
specii de păsări de interes comunitar. 
Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al 
Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii 
alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru 
avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de 
cuibărire pentru păsările vizate, arboretul tânăr oferind posibilitatea 
limitată de cuibărit pentru un număr foarte restrâns de specii. Specia 
alohtonă de plop, deşi creşte repede, prin structura coronamentului nu 
oferă posibilitate de cuibărit. 
Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau 
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul 
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de 
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări 
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere 
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea 
solului cu materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări 
corporale/deces.  

 

Presiuni asupra speciilor de păsări răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație 
 

Tabelul 73. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de păsări răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație 

Cod Parametru Descriere 
A.28. Presiune actuală 

 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
D02.01 Linii electrice și de telefonie  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
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agricole şi forestiere 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă 

E.1. Specia Accipiter nisus (uliu păsărar), Accipiter gentilis (uliu porumbar), 
Aquila clanga (acvilă țipătoare mare), Buteo buteo (șorecar comun), 
Buteo lagopus (șorecar încălțat), Buteo rufinus (șorecar mare), 
Ciconia ciconia (barză albă), Ciconia nigra (barză neagră), Circaetus 

gallicus (șerpar), Circus aeruginosus (erete de stuf), Circus cyaneus 

(erete vânăt), Circus macrourus (erete alb), Falco cherug (șoim 
dunărean), Falco columbarius (șoimuleț de iarnă), Falco naumanni 

(vânturel mic) , Falco peregrinus (șoim călător), Falco subbuteo 

(șoimul rândunelelor), Haliaeetus albicilla (vultur codalb), Milvus 

migrans (gaie neagră), Pelecanus crispus (pelican creț), Pelecanus 

onocrotalus (pelican comun). 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
păsări răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație, este prezentată în 
Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare 
agricolă din situri 
D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din 
apropierea acestora 
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate 
pe marginea lacurilor 
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie  
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută 
D02.01 Linii electrice și de telefonie - Medie 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj - Medie 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere – Scăzută 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.03 Canalizare și deviere de apă – Scăzută 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe 

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. 
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Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații 
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și 
specii de păsări răpitoare de interes comunitar. 
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, 
mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.).  
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai 
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste 
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori, 
ațe, pungi, saci, etc. 

 

Presiuni asupra speciilor de păsări acvatice aflate în migrație 
 

Tabelul 74. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de păsări acvatice aflate în migrație 

Cod Parametru Descriere 
A.29. Presiune actuală A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 

A08 Fertilizarea cu îngrășământ 
D03.02 Navigaţie 
F03.02.05 Captură accidentală 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse 
care nu sunt enumerate 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specii Actitis hypoleucos (fluierar de munte), Anas acuta (rața sulițar), Anas 

clypeata (rața lingurar), Anas crecca (rața mică), Anas Penelope (rața 

fluierătoare), Anas platyrhynchos (rața mare), Anas querquedula 

(rață cârâitoare), Anas strepera, (rața pestriță), Ardea cinerea (stârc 

cenușiu), Ardea purpurea (stârc roșu), Ardeola ralloides (stârc 

galben), Aythya nyroca (rața roșietică), Aythya ferina (rața cu cap 

castaniu), Aythya fuligula (rața moțată), Calidris alpina (fugaci de 

țărm), Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic), 

Charadrius alexandrinus (prundăraș de sărătură), Charadrius dubius 

(prundăraș gulerat mic), Chlidonias hybridus (chirighiță cu obraz alb), 

Chlidonias niger (chirighiță neagră), Cygnus Cygnus (lebăda de 

iarnă), Cygnus olor (lebșda de vară), Egretta alba (egretă mare), 

Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra (lișiță), Gallinago 

gallinago (becațină comună), Gavia arctica (cufundar polar), 

Gelochelidon nilotica (pescăriță râzătoare), Haemantopus ostralegus 

(scoicar), Himantopus himantopus (piciorong), Larus cachinnans 

(pescăruș de Marea Caspică), Larus canus (pescăruș sur), Larus genei 

(pescăruș rozalb), Larus melanocephalus (pescăruș cu cap negru), 

Larus minutus (pescăruș mic), Larus ridibundus (pescăruș râzător), 

Limosa limosa (sitar de mal), Mergus albellus (ferestraș mic), Netta 

rufina (rață cu ciuf), Numenius arquata (culic mare), Nycticorax 

nycticorax (stârc de noapte), Oxyura leucocephala (rață cu cap alb), 
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Phalacrocorax carbo (cormorant mare), Phalacrocorax pygmeus 

(cormorant mic), Philomachus pugnax (bătăuș), Platalea leucorodia 

(stârc lopătar), Plegadis facinellus (țigănuș), Pluvialis apricaria 

(ploier auriu), Podiceps cristatus (corcodel mare), Recurvirostra 

avosetta (avosetă), Sterna caspia (pescăriță mare), Sterna hirundo 

(chiră de baltă), Tachybaptus ruficollis (corcodel mic), Tadorna 

tadorna (călifar alb), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa 

glareola (fluierar de mlaștină), Tringa nebularia (fluierar cu picioare 

verzi), Tringa ochropus (fluierar de zăvoi), Tringa stagnatilis (fluierar 

de lac), Tringa totanus (fluierar cu picioare roșii), Vanellus vanellus 

(nagâț).  

Sunt vizate și speciile de răpitoare diurne legate de mediul acvatic: 
Circus aeruginosus (eretele de stuf), Haliaeetus albicilla (vulturul 
codalb). 

E.2. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
păsări acvatice aflate în migrație, este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[descriere] 

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona 
malurilor şi a canalelor  
D03.02 - Cursul Dunării 
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi 
pescuit, respectiv pe Dunăre 
F05.04 pe toată suprafața siturilor 
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate 
pe marginea lacurilor 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie  
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută 
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută  
D03.02 Navigaţie – Scăzută 
F03.02.05 Captură accidentală – Medie 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si salmastre) 
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse care 
nu sunt enumerate – Scăzută  
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
J02.  Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat - 
Medie 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Chimicalele și produsele hormonale folosite  în agricultură pe terenurile 

arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa. Astfel prin 
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lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații semnificative la 
nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și specii de păsări de 
interes comunitar, mai ales piscivore.  
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa 
păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire, odihnă sau 
cuibărit. 
Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor piscivore 
și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi prinse în 
plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de hrană a multor specii 
acvatice de păsări. 
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, 
mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și de talie mică 
(braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante, piețe, etc.).  
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai 
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste obiecte 
pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori, ațe, pungi, 
saci, etc.  
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere 
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea 
solului cu materiale provenite din gunoaie solide),  3) vătămări 
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se 
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…). 

 

Presiuni asupra speciilor de păsări paseriforme 
 

Tabelul 75. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
speciilor de păsări paseriforme 

Cod Parametru Descriere 
A.30. Presiune actuală 

 
 

A02.01 Agricultură intensivă 
A04.01. Pășunatul intensiv 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

E.1. Specia Carduelis cannabina (cânepar), Carduelis carduelis (sticlete), 
Carduelis chloris (florinte), Carduelis spinus (scatiu), Erithacus 

rubecula (măcăleandru), Fringilla coelebs (cinteză de vară), Fringilla 

montifringilla (cinteză de iarnă), Hirundo rustica (rândunică), 
Locustella luscinioides (grelușel de stuf), Motacilla alba (codobatură 
alba), Motacilla flava (codobatură galbenă), Oriolus oriolus (grangur), 
Phylloscopus collybita (pitulice de munte), Phylloscopus sibilatrix 

(pitulice sfârâitoare), Serinus serinus (cănăraș), Pastor roseus 

(lăcustar), Sturnus vulgaris (graur), Sylvia nisoria (silvie porumbacă), 
Upupa epops (pupăză). 

E.2. Localizarea 
impacturilor 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de 
păsări paseriforme este prezentată în Anexa 3. 
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cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[geometrie] 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 
[descriere] 

A02.01 habitatele agricole și imediata apropiere a acestora 
A04.01.05 toate suprafețele acoperite cu pășuni 
A07 pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona 
malurilor şi a canalelor 
B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării, tufișurile pe marginea 
digurilor de pe malul Dunării, tufișurile de-a lungul drumurilor de 
pământ 
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor 
G01.01.01 Cursul Dunării 
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate 
pe marginea lacurilor 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciilor 

A02.01 Agricultură intensivă - Ridicată 
A04.01. Pășunatul intensiv 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – Medie  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie  
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) – Medie 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) – Medie 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – Medie 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Medie 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat - 
Scăzută 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Abandonarea cositului: în cazul de față s-a constatat prezența acestui 

fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind utilizate, fără excepție, 
ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact negativ asupra calității 
fânețelor. 
La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt (ovine, 
bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre activitățile 
predominante în aproape toate localitățile limitrofe siturilor este 
creșterea animalelor.  
Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor din lunca Dunării, în sensul 
tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii alohtone (în special 
cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru avifauna pădurii de 
luncă.  
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor de 
talie mică (braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante, piețe, 
etc.).  
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II.3.1.4 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei Lutra 

lutra (vidra) 

 
1355 Lutra lutra (vidra) 

 
Tabelul 76. Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 
A.31. Presiune actuală A Agricultura 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 
 
D Rețele de comunicații 
D01 Drumuri, poteci și căi ferate 
D01.02 Drumuri, autostrăzi  
D03.01.02 diguri/zone turistice și de agrement  
 
F Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și 
silvicultura 

F02 Pescuit și recoltarea resurselor acvatice 
F02.01 Pescuit profesional pasiv 
F02.01.01 pescuit cu capcane, vârşe, vintire etc.  
 
J Modificări ale sistemului natural 

J.01 Focul și combaterea incendiilor 
J01.01 Incendii  
J.02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06 Captarea apelor de suprafaţă  
J03 Alte modificări ale ecosistemelor 
J03.02 Reducerea conectivităţii de habitat, din cauze antropice  
 
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 
K01procesele naturale abiotice (lente) 
K01.01 Eroziune 
K03 relații interspecifice faunistice 
K03.06 Antagonism cu animale domestice 

E.1. Specia 1355 – Lutra lutra 
E.2. Localizarea 

impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei Lutra 

lutra este prezentată în Anexa 3. 

E.3. Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

A07 - Această presiune antropică este localizată pe terenurile agricole 
din apropierea corpurilor de apă din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-
Chiciu îndeosebi în partea de nord, pe terenurile agricole situate în 
partea de nord-vest a sitului, în apropierea Bălții Mostiștea în preajma 
localităților: Valea Argovei, Siliștea, Ostrovu, Făurei, Frăsinet, 
Sultana, Coconi, Ulmu, Mănăstirea, Dorobanțu. 
Presiunea aceasta parare și în zona riverană a lacului Gălățui în 
preajma localităților: Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu, Gălățui, 
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Potcoava, Independența și Bogata. 
Presiunea poate fi intalnita si in zona amenajarii piscicole din 
Ciocănești. 
D01.02 - Această presiune poate fi întâlnită pe toate drumurile ce 
fragmentează habitatele ocupate de către vidră din teritoriul 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu. Zonele în pericolul de 
coliziune a indivizilor de vidră cu autovehicule este major sunt 
următoarele: DJ303 în dreptul amenajării hidrotehnice de la Frăsinet, 
DN31 la amenajarea hidrotehnică de la Mănăstirea și în dreptul 
Lacului Dorobanțu. Tot pe DN31 la acumularea de pe Gălățui între 
localitățile Bogata și Rasa. 
D03.01.02 - Această presiune se manifestă pe toată suprafața ariei 
protejate, aceasta reprezentând o importantă zona de agrement pentru 
localnici dar și alți turiști ce practică îndeosebi pescuitul. O altă 
problemă o reprezintă malurile îndiguite ce nu permit construirea de 
vizuine pentru vidră și favorizează accesul au fost identificate în 
următoarele locuri: în zona localităților Manastirea, Bosneagu si 
Dorobantu pe Balta Mostistea și în localitățile Bogata și Rasa pe 
Gălățui. 
F02.01.01 - Utilizarea acestor metode de pescuit a fost întâlnită 
îndeosebi în partea de sud a ariei protejate de-a lungul bălților și 
canalelor din lungul Dunării. 
J01.01 - Prezența incendiilor este întâlnită în ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu, îndeosebi în zonele cu stuf și vegetație uscată din 
prejma bălților Mostiștea și Gălățui, în apropierea terenurilor agricole 
dar și în unele zone cu depozite de deșeuri neconforme. 
J02.06 - Un impact ridicat asupra apelor interioare din ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu îl au captările pentru bazinele piscicole și 
agricultură, stațiile de pompare și captările pentru producerea de 
energie electrică în hidrocentralele de la Frăsinet și Mănăstirea. 
J03.02 - Conectivitatea habitatelor este redusă în zona barajelor și a 
lacurilor de acumulare de la Frăsinet, Mănăstirea și  Bogata. Totodată 
conectivitatea este redusă de rețeaua densă de căi de comunicație ce 
tranzitează zonele umede ce reprezintă habitat al vidrelor în sit. 
K01.01 - Eroziunea malurilor Dunării este o problemă des întâlnită pe 
malurile convexe ale râului, lipsite de vegetație. Cu toate că această 
amenințare a fost identificată în numeroase locații din ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu, s-au punctat doar câteva locuri unde 
presiunea este mai intensă. O altă zonă unde eroziunea malurilor este 
foarte puternică o întâlnim pe malurile Bălții Mostiștea în preajma 
localităților Valea Argovei, Sultana și Coconi. 
K03.06 - Câinii hoinari și cei de pază au o frecvență ridicată în 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, ei fiind prezenți îndeosebi în 
preajma localităților, fermelor, stațiilor de pompare, a stânelor sau în 
preajma altor obiective. 
 

E.4. Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 

Ridicată (R):  
presiunea F02.01.01 
presiunea J01.01 
presiunea K03.06 
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asupra speciei Medie (M):  
presiunea A07 
presiunea J03.02 
 
Scăzută (S):  
presiunea A08 
presiunea D01.02 
presiunea D03.01.02 
presiunea J02.06 
presiunea K01.01 

E.5. Confidenţialitate Informații publice 
E.6. Detalii Presiunea A07 - Utilizarea produselor biocide a hormonilor şi a altor 

substanţe chimice în agricultură, pe terenurile agricole din preajma 
zonelor umede din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu afectează 
indirect populația de vidră. Vidra fiind un prădător de top al 
ecosistemelor acvatice este puternic afectat de bioacumulare, un 
procent important din substanțele chimice captate de speciile pradă 
ajung în organismul vidrei. Substanțele chimice utilizate în agricultură 
ajung într-un final tot în zonele umede, prin spălarea de suprafață a 
solului. Utilizarea pesticidelor în agricultură, precum DDT-ul în a doua 
jumătate a secolului XX a dus la reducerea populațiilor de vidră la 
nivel mondial. 
Presiunea A08 - Îngrășământul artificial utilizat în agricultură conduce 
la eutrofizarea apelor de suprafață, scăzând astfel cantitatea de oxigen 
din apă și conducând la diminuarea cantităților de specii pradă pentru 
vidră. 
Presiunea D01.02 - În arealul ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 
există o rețea densă de drumuri de diverse categorii de la drumuri 
Europene, la DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare agricolă. Toate 
acestea fragmentează habitatul speciei vidră în special atunci când 
separă două corpuri de apă apropiate, până în prezent nu au fost 
înregistrate coliziuni între autovehicule și exemplare de vidră. 
Presiunea D03.01.02 - Realizarea de diguri și consolidarea malurilor 
cu plăci betonate limitează vidrele în selecția zonelor pentru vizuine. 
În același timp prezența digurilor favorizează accesul motorizat în 
zone inacesibile, anterior construcției digurilor. 
Presiunea F02.01.01 - Pescuitul cu capcane este o activitate ce are un 
impact major asupra vidrei, acestea fiind atrase de peștii prinși în 
capcane, ele pot intra însă nu mai pot ieși, astfel vor sfârși înecate, de 
aceea recomandăm interzicerea pescuitului cu capcane. 
Presiunea J01.01 - Incendierea stufului sau a terenurilor agricole este o 
practică frecventă în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, această 
activitate reprezintă însă o amenițare asupra vidrei prin degradarea 
habitatului și distrugerea zonelor cu vizuine. 
Presiunea J02.06 - Prin captarea apelor de suprafață în ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu ne referim la: 

- captări de apă de suprafaţă pentru agricultură(J02.06.02),  
- captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă 

(J02.06.02),  
- captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 

(J02.06.05),  
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Toate aceste tipuri de captări modifică vizibil debitul râului, apărând 
astfel și modificări la nivel trofic. Debitul râului este mult mai mic, 
astfel habitatul pentru speciile acvatice este redus și degradat, 
potențialul trofic pentru specia vidră în aceste zone cu debit redus este 
mult mai mic decât în zonele în care cursul râului nu este modificat. 
Presiunea J03.02 - Conectivitatea habitatului este redusă îndeosebi de 
drumurile și digurile ce fragmentează zonele ripariene, îngreunând sau 
chiar făcând imposibilă conexiunea vidrelor din cele două habitate 
scindate antropic. 
Presiunea K01.01 - Eroziunea malurilor este un fenomen natural ce 
conduce la distrugerea vizuinelor de vidră și creșterea turbidității 
râului. 
Presiunea K03.06 - O problemă majoră în ROSCI0131 Oltenița-
Mostiștea-Chiciu o constituie prezența câinilor hoinari sau a celor de 
pază fără jujeu ce sunt liberi să atace exemplarele de vidră dar mai ales 
puii acestora. Prezența câinilor liberi a fost semnalată în preajma 
stânelor sau a turmelor sau în preajma localităților. 

 
 

 
II.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor 

II.3.2.1. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de 

pești 

 
4125  Alosa immaculata (scrumbie de Dunăre) 

 
Tabelul 77. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 
Cod Parametru Descriere 

E.1. Ameninţare 
viitoare 

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie 
 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
F02.01.02 Pescuit cu plasa 
 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 
 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 

F.1. Specia 4125 
F.2. Localizarea Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei 
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impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Alosa immaculata  este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- canalul Gârla Mare/Bătrâna 
- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea 
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- amenințarea e prezentă în zona fluviului Dunărea și a canalului 
între Iezerul Mostiștea și Dunărea 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general pe toată suprafața sitului, dar se manifestă mai 
intensiv în zona localităților (impact indirect) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- Dunărea, lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) și 
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a 
albiilor și a malurilor; Activități de întreținere a albiilor și a 
malurilor; Braconaj, pescuit comercial necontrolat; Sporturi nautice 
motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de 
la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea râurilor și dipariția 
zonei inundabile; 
 
Ridicat (R): Poluare provenită din activitățile din agricultură; 
Piscicultura intensivă.  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 

 
1130 Aspius aspius (avat) 

 
Tabelul 78. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 
Cod Parametru Descriere 

E.2. Ameninţare 
viitoare 

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie 
 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
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F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. 
 
Secare 
K01.03 Secare 
 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 
 
Specii invazive și introduse 
K03.01 competiţia (specii invazive) 
 
Piscicultura intensivă 
F01 Acvacultura marină și de apă dulce 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 

F.1. Specia 1130 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei    
Aspius aspius este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- canalul Gârla Mare/Bătrâna 
- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea 
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul luncii indundabile a 
Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca 
Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- amenințarea e prezentă la lacul Gălățui, canalul între Iezerul 
Mostiștea și Dunărea, lunca Dunării și Dunărea 
Secare 
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 
Piscicultura intensivă 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 
Navigație 
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- Dunărea 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lacul 
Gălățui/Potcoava 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Braconaj, pescuit 
comercial necontrolat; Diferite surse de poluare: de la localnici, de 
la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Specii invazive și 
introduse; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile; 
 
Ridicat (R): Secare; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură; Piscicultura intensivă; Navigație; 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 

 
1149 Cobitis taenia (zvârlugă) 

 
Tabelul 79. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 
Cod Parametru Descriere 

E.3. Ameninţare 
viitoare 

Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
A04.01.05 pășunatul intensiv în amestec de animale 
 
Baraje/captări de apă/praguri/regularizări/activități de 
întreținere a albiilor și a malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 
Secare 
K01.03 Secare 
 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 

F.1. Specia 1149 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Cobitis taenia este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 

Baraje/captări de apă/praguri/ regularizări/activități de 
întreținere a albiilor și a malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea 
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speciei [descriere] - lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în 
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului (toate apele 
curgătoare și stătătoare) 
Secare 
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava. 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- amenințarea e prezentă în zona porțiunii între balta Mostiștea și 
Iezerul Mostiștea, lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) și 
în zona canalului între iezerul Mostiștea și Dunărea. 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
- între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea) și în zona canalului între iezerul 
Mostiștea și Dunărea (pe o lătime de 5-10 m). 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, Dunărea, lunca Dunării 
(între digul principal și Dunărea), canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Sporturi nautice 
motorizate; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile; 
 
Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor;  
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare provenită 
din activitățile din agricultură;  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 

 
2484  Eudontomyzon mariae (chișcar) 
 

Tabelul 80. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.4. Ameninţare 

viitoare 
Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. 
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Secare 
K01.03 Secare 
 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 
 
Piscicultura intensivă 
F01 Acvacultura marină și de apă dulce 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 

F.1. Specia 2484 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Eudontomyzon mariae este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă în zona luncii indundabile a Dunării: 
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Braconaj, pescuit comercial necontrolat 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Secare 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona 
localităților (impact indirect) 
Specii invazive și introduse 
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- amenințarea e prezentă în următoarele zone: canalul între Iezerul 
Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Piscicultura intensivă 
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (presiune indirectă) 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
- amenințarea e prezentă în zona malurilor (pe o lătime de 5-10 m): 
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea, lunca Dunării, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Sporturi nautice 
motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de 
la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea râurilor și dipariția 
zonei inundabile; 
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speciei  
Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor; Braconaj, 
pescuit comercial necontrolat;  
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare provenită 
din activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă; Navigație; 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vez lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 
 

1124  Gobio albipinnatus (porcușor de șes) 
 

Tabelul 81. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.5. Ameninţare 

viitoare 
Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
D03.01.02 diguri/zone turistice și de agreement 
K03.01 competiţia (specii invazive) 
Piscicultura intensivă 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 

F.1. Specia 1124 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Gobio albipinnatus este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în 
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Piscicultura intensivă 
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- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect) 
F.4. Intensitatea 

localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită 
din activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare: de la 
localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile; 
 
Ridicat (R): Secare; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură; Piscicultura intensivă;  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 
 

2511  Gobio kessleri (porcușor de nisip) 
 

Tabelul 82. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.6. Ameninţare 

viitoare 
Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
D03.01.02 diguri/zone turistice și de agreement 
K03.01 competiţia (specii invazive) 
Piscicultura intensivă 
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată 

F.1. Specia 2511 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Gobio kessleri  este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în 
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
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agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Piscicultura intensivă 
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect) 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Diferite surse de 
poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari 
etc.; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile; 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Poluare provenită din 
activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă;  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 
 

2555  Gymnocephalus baloni (ghiborț de râu) 
 

Tabelul 83. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.7. Ameninţare 

viitoare 
Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare din agricultură. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 

F.1. Specia 2555 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Gymnocephalus baloni este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în 
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Secare 
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- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Diferite 
surse de poluare din agricultură; Regularizarea râurilor și dipariția 
zonei inundabile; 
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare provenită 
din activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă;  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate. 
 
 

1157  Gymnocephalus schraetzer (răspăr) 
 

Tabelul 84. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.8. Ameninţare 

viitoare 
Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare din agricultură. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 

F.1. Specia 1157 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Gymnocephalus schraetzer este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în 
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
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Secare 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Sporturi 
nautice motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la 
turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 
 
Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor; Braconaj, 
pescuit comercial necontrolat;  
 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare provenită 
din activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă; Navigație; 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 
 

1145  Misgurnus fossilis (țipar) 
 

Tabelul 85. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.9. Ameninţare 

viitoare 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
 
Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei 
inundabile 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 
Secare 
K01.03 Secare 
 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 

F.1. Specia 1145 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Misgurnus fossilis este prezentată în Anexa 4. 
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F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei 
inundabile 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- canalul Gârla Mare/Bătrâna 
- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea 
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Secare 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla 
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla 
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea) 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/g; Activități de întreținere 
a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;  
 
Ridicat (R): Secare  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 
 

2522  Pelecus cultratus (sabiță) 
 

Tabelul 86. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.10. Ameninţare 

viitoare 
Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie 
 
Secare 
K01.03 Secare 
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Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 
 
Specii invazive și introduse 
K03.01 competiţia (specii invazive) 

F.1. Specia 2522 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Pelecus cultratus este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul luncii indundabile a 
Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca 
Dunării 
Secare 
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților din 
zona lacului Gălățui 
Specii invazive și introduse 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca 
Dunării și Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a 
albiilor și a malurilor; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la 
turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Specii invazive și 
introduse; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile; 
 
Scăzut (S): Secare 
 
Ridicat (R): Poluare provenită din activitățile din agricultură; 
Piscicultura intensivă; 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
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1134 Rhodeus sericeus amarus (boarță) 
 

Tabelul 87. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.11. Ameninţare 

viitoare 
Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie 
 
Secare 
K01.03 Secare 
 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 

F.1. Specia 1134 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Rhodeus sericeus amarus este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor 
și a malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- canalul Gârla Mare/Bătrâna 
- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea 
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Secare 
- amenințarea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea), 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul 
Mostiștea, canalul de lângă piscicola Ciocănești. 
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la 
agricultori, de la pescari etc. 
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- amenințarea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea), 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul 
Mostiștea, canalul de lângă piscicola Ciocănești, prima baltă din 
partea nordică a piscicolei Ciocănești, Iezerul Mostiștea, lacul 
Gălățui/Potcoava. 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla 
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Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea), Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri; Activități de întreținere a 
albiilor și a malurilor; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la 
turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 
 
Ridicat (R): Secare; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură;  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 
 

2011  Umbra krameri (țigănuș) 
 

Tabelul 88. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.12. Ameninţare 

viitoare 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
A04.01.05 pășunatul intensiv în amestec de animale 
 
Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei 
inundabile 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 
Secare 
K01.03 Secare 
 
Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 

F.1. Specia 2011 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Umbra krameri este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei 
inundabile 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- canalul Gârla Mare/Bătrâna 
- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea 
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești 
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- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Secare 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla 
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla 
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea) 
Intrarea animalelor domestice în albia apelor 
- amenințarea e prezentă în zona malurilor (pe o lătime de 5-10 m): 
canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/g; Activități de întreținere 
a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;  
 
Ridicat (R): Secare; Intrarea animalelor domestice în albia apelor;  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vez lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 
 

1160  Zingel streber (fusar mic) 
 

Tabelul 89. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.13. Ameninţare 

viitoare 
Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie 
Secare 
K01.03 Secare 
Diferite surse de poluare din agricultură. 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 

F.1. Specia 1160 
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F.2. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Zingel streber este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a 
malurilor 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în 
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și 
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării 
Secare 
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică 
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre. 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți; 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Sporturi 
nautice motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la 
turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea râurilor și 
dipariția zonei inundabile; 
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare provenită 
din activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă; Navigație; 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
 
 

1159  Zingel zingel (fusar mare) 
 

Tabelul 90. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.14. Ameninţare 

viitoare 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
 
Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei 
inundabile 
J02.04.02 lipsa de inundații 
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole 
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 
interioare 
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
 
Secare 
K01.03 Secare 
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Specii invazive și introduse 
I01 specii invazive non-native (alogene) 

F.1. Specia 1159 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei  
Zingel zingel este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei 
inundabile 
- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre 
- canalul Gârla Mare/Bătrâna 
- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea 
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești 
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Secare 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla 
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea) 
Poluare provenită din activitățile din agricultură 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava, 
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, 
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) 
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile 
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla 
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între 
digul principal și Dunărea) 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/g; Activități de întreținere 
a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile din 
agricultură; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;  
 
Ridicat (R): Secare;  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei 

naturale protejate 
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II.3.2.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de 

amfibieni și reptile 

 
1993 Triturus cristatus (tritonul dunărean) 

 
Tabelul 91. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 
Cod Parametru Descriere 
E.15. Ameninţare 

viitoare 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
M01.02   Secete și precipitații reduse 
M01.03   Inundații și creșterea precipitațiilor 

F.1. Specia 1993 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei 
Triturus dobrogicus este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Pentru amenințarea I01: în principal regiunea de luncă inundabilă. 
Pentru amenințările M01.02  și M01.03: în tot situl. 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M): amenințările I01.  M01.02  și M01.03. 
 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Pentru T. dobrogicus aceste amenințări se manifestă în aria sa de 

repartiție din sit, respectiv lunca inundabilă a Dunării. Opinăm că 
ele sunt mai acute în această zonă decât în alte părți ale sitului. În 
2019 (martie) se poate observa impactul unui an extrem de secetos: 
revărsarea Dunării nu s-a produs, lunca fiind uscată. Dacă acesta 
rămâne un caz sporadic, cu reproducere la intervale relativ mari, 
impactul nu va fi grav pe termen lung, înscriindu-se în variabilitatea 
naturală a parametrilor cu care are de-a face specia. Dacă în schimb 
seceta va deveni un fenomen comun, specia va fi grav afectată, 
putându-se vorbi despre înrăutățirea drastică a perspectivelor ei de 
supraviețuire pe termen lung. De asemenea, specia invazivă de pește 
Perccottus glenii poate fi foarte periculoasă pentru T. dobrogicus. 
Este deci necesară monitorizarea acestor aspecte în fiecare an. 

 
 
1188 Bombina bombina (buhaiul de baltă cu burtă roșie) 

 
Tabelul 92. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 
Cod Parametru Descriere 
E.16. Ameninţare I01 Specii invazive non-native (alogene) 
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viitoare M01.02   Secete și precipitații reduse 
M01.03   Inundații și creșterea precipitațiilor  

F.1. Specia 1188 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei 
Bombina bombina este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Pentru amenințarea I01: în principal regiunea de luncă inundabilă. 
Pentru amenințările M01.02  și M01.03: în tot situl. 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M) sau scăzută (S): amenințările I01, M01.02  și M01.03. 
 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Specia Bombina bombina, mai larg răspândită în sit, poate fi și ea 

grav afectată de anii secetoși, în care reproducerea ei în bazine de 
apă puțin adânci, adesea temporare, poate eșua în mare parte sau 
chiar cu totul. 

 
 
1203 Hyla arborea (brotăcelul) 

 

Tabelul 93. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.17. Ameninţare 

viitoare 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 
M01.02   Secete și precipitații reduse 
M01.03   Inundații și creșterea precipitațiilor  

F.1. Specia 1188 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei 
Hyla arborea este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Pentru toate amenințările: toată suprafața Ostrovului Haralambie. 

F.4. Intensitatea 
localizata a 

Medie (M) sau scăzută (S): amenințările I01, M01.02  și M01.03. 
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impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Specia Hyla arborea, mai larg răspândită în sit, poate fi și ea grav 

afectată de anii secetoși, în care reproducerea ei în bazine de apă 
puțin adânci, adesea temporare, poate eșua în mare parte sau chiar 
cu totul; în anii cu inundații intense reproducerea ei pe ostrov poate 
de asemenea fi afectată. 

 
 
1220 Emys orbicularis (țestoasa de apă europeană) 

 
Tabelul 94. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 
Cod Parametru Descriere 
E.18. Ameninţare 

viitoare 
M01.01 Schimbarea temperaturii (ex. creșterea temperaturii și 
extremele)  
M01.02   Secete și precipitații reduse 
M01.03   Inundații și creșterea precipitațiilor 

F.1. Specia 1220 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei 
Emys orbicularis este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Pentru amenințările M01.01, M01.02  și M01.03: în tot situl. 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Medie (M) sau scăzută (S): amenințările M01.01, M01.02  și 
M01.03. 
 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Specia Emys orbicularis poate fi afectată serios de către secete, care 

îi degradează și reduc temporar (sau definitiv) habitatul disponibil. 
Impactul schimbărilor climatice, prin secetă, creșterea 
temperaturilor etc., asupra ratei de supraviețuire a pontei, necesită 
investigare și monitorizare. 
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II.3.2.3. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de 

păsări 

 
Amenințări asupra pasarilor acvatice din aglomerările de iarnă (cu excepţia speciilor de 
gâşte) 

 
Tabelul 95. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciilor acvatice din aglomerările de iarnă 
Cod Parametru Descriere 
E.19. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice 

F05.04 Braconaj 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

F.1. Specii Anas acuta (rața sulițar), Anas clypeata (rață lingurar), Anas 

crecca (rață mică), Anas Penelope (rață fluierătoare), Anas 

platyrhynchos (rață mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), 

Anas strepera (rață pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea 

purpurea (stârc roșu), Aythya nyroca (rață roșietică), Aythya 

ferina (rață cu cap castaniu), Aythya fuligula (rață moțată), 
Chlidonias hybridus (chirighiță cu obraz alb), Chlidonias niger 

(chirighiță neagră), Cygnus Cygnus (lebăda de iarnă, Cygnus olor 

(lebăda de vară), Egretta alba (egretă mare), Egretta garzetta 

(egretă mica), Fulica atra (lișiță), Gallinula chloropus (găinușă de 
baltă), Gavia arctica (cufundar polar), Gelochelidon nilotica 

(pescăriță râzătoare), Haemantopus ostralegus (scoicar), 
Haliaeetus albicilla (vulture codalb), Larus cachinnans (pescăruș 
de Marea Caspică), Larus canus (pescăruș sur), Larus genei 

(pescăruș rozalb), Larus melanocephalus (pescăruș cu cap negru), 

Larus minutus (pescăruș mic), Larus ridibundus (pescăruș 
râzător), Mergus albellus (ferestraș mic), Mergus merganser 

(ferestraș mare), Netta rufina (rața cu ciuf), Numenius arquata 

(culic mare), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), 

Phalacrocorax carbo (cormorant mare), Phalacrocorax pygmeus 

(cormorant mic), Recurvirostra avosetta (avosetă), Sterna caspia 

(pescăriță mare), Sterna hirundo (chiră de baltă). 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
speciiilor este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă 
F05.04 pe toată suprafața siturilor 
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de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate 
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile 
aflate pe marginea lacurilor 
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 
J03.02 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele 
limitrofe localităților 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie   
F05.04 Braconaj - Scăzută 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere - Scăzută 
H05 Poluarea solului și deșeurile solide 
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat - Medie 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice - 
Medie 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte chimice  

pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din situri. Astfel 
baza trofică se diminuează şi devine săracă în specii existând astfel 
un risc de lipsă de hrană pentru specii. Intensificarea activităţilor de 
vânătoare şi de exploatare piscicolă precum şi a navigaţiei  creşte 
deranjul acestor specii. Dragarea lacurilor precum şi a Dunării 
poate duce în viitor, de asemenea, la reducerea bazei trofice. 
Habitatele acvatice sunt cele mai vulnerabile. Schimbările 
climatice pot afecta în viitor calităţile habitatului tuturor speciilor 
de păsări din ariile protejate. 

 

Amenințări asupra a speciilor de gâşte ce iernează în arealul ROSPA0021 Ciocăneşti – 
Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul 
Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea, ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni si rezervația 
Ostrovului Haralambie 
 

Tabelul 96. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor de gâşte 

Cod Parametru Descriere 
E.20. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  

F03.01 Vânătoarea  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
M01.02 Secete și precipitații reduse 

F.1. Specii Anser albifrons (gârliță mare), Anser anser (gâsca de vară), Anser 

erytropus (gârliță mică), Branta ruficollis (gâsca cu gât roșu) 
F.2. Localizarea Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
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impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

speciilor este prezentată în Anexa 4.  

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Habitatele acvatice precum şi zonele agricole  

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
F03.01 Vânătoarea  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută  
limnice – Scăzută  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice – 
Scăzută  
M01.02 Secete și precipitații reduse – Medie 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte chimice  

pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din situri. Astfel 
baza trofică se diminuează şi devine săracă în specii existând astfel 
un risc de lipsă de hrană pentru specii. Intensificarea activităţilor 
de vânătoare şi de exploatare piscicolă precum şi a navigaţiei  
creşte deranjul speciilor vizate. Dragarea lacurilor precum şi a 
Dunării poate duce în viitor, de asemenea, la reducerea bazei 
trofice. Habitatele acvatice sunt cele mai vulnerabile. Schimbările 
climatice pot afecta în viitor calităţile habitatului speciilor de gâște. 

 

Amenințări asupra speciilor de păsări caracteristice zonelor agricole  
 

Tabelul 97. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor de păsări caracteristice zonelor agricole 

Cod Parametru Descriere 
E.21. Ameninţare viitoare A02.01 Agricultură intensivă  

A04.01 Pășunatul intensiv  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
A08 Fertilizarea cu îngrășământ  
F03.01 Vânătoarea  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice  

F.1. Specii Alauda arvensis (ciocârlie de câmp), Anthus campetris (fâsă de 
câmp), Coracias garrulus (dumbrăveancă),  Coturnix coturnix 

(prepeliță), Lanius collurio (sfrâncioc roșietic), Lanius excubitor 

(sfrâncioc mare), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră), 
Locustella naevia (grelușel pătat), Merops apiaster (prigorie), 
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Miliaria calandra (presură sură), Saxicola rubetra (mărăcinar 
mare), Saxicola torquata (mărăcinar negru). 

F.2. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
speciilor este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Zonele agricole din situri. 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată  
A04.01 Pășunatul intensiv – Scăzută 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Medie 
A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie  
F03.01 Vânătoarea  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitatc– Medie 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice – 
Scăzută  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Abandonarea practicilor agricole extensive şi intensificarea 

agriculturii duc la deteriorarea calităţii habitatului în sensul 
diminuării bazei trofice pentru aceste specii. Schimbările climatice 
vor afecta cu siguranţă în viitor populaţiile speciilor în sit. 

 

Amenințări asupra speciilor cuibăritoare caracteristice râurilor  
 

Tabelul 98. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor caracteristice râurilor 

Cod Parametru Descriere 
E.22. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere  
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06 Captarea apelor de suprafață  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor  

F.1. Specii Actitis hypoleucos (fluierar de munte),  Alcedo atthis (pescărel 
albastru), Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Riparia 

riparia (lăstun de mal). 
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F.2. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
speciilor este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Habitatele acvatice, mai cu seamă malul apelor curgătoare şi 
stătătoare. 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – 
Scăzută 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere – Scăzută  
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone 
umede și mediul marin) 
J02.06 Captarea apelor de suprafață – Medie  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat – Medie 
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor - Medie 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte chimice  

pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din situri. Astfel 
baza trofică se diminuează şi devine săracă în specii existând astfel 
un risc de lipsă de hrană pentru speciile de păsări vizate. 
Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de exploatare piscicolă 
precum şi a navigaţiei  creşte deranjul speciei. Dragarea lacurilor 
precum şi a Dunării poate duce în viitor, de asemenea, la reducerea 
bazei trofice. Habitatele acvatice sunt cele mai vulnerabile. 
Schimbările climatice pot afecta în viitor calităţile habitatului 
speciilor caracteristice râurilor. 

 

Amenințări asupra speciilor cuibăritoare acvatice și palustre  
 

Tabelul 99. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor cuibăritoare acvative și palustre 

Cod Parametru Descriere 
E.23. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 

chimice  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine 
si salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de 
activităţi agricole şi forestiere  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
M01.02 Secete și precipitații reduse 
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M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor  
F.1. Specii Acrocephalus arundinaceus (lăcar mare), Acrocephalus 

palustris (lăcar de mlaștină), Acrocephalus scirpaceus 

(lăcar de lac), Acrocephalus schoenobaenus (lăcar de 
rogoz), Actitis hypoleucos (fluierar de mlaștină), Alcedo 

atthis (pescărel albastru), Anas platyrhynchos (rața mare), 

Anas querquedula (rață cârâitoare), Anas strepera (rață 
pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea purpurea 

(stârc roșu), Ardeola ralloides (stârc galben), Aythya nyroca 

(rață roșietică), Aythya ferina (rață cu cap castaniu), 

Botaurus stellaris (buhai de baltă), Charadrius 

alexandrinus (prundăraș de sărătură), Charadrius dubius 

(prundăraș gulerat mic), Chlidonias hybridus (chirighiță cu 
obraz alb), Chlidonias leucopterus (chirighita cu aripi albe), 

Circus aeruginosus (erete de stuf), Egretta alba (egretă 
mare), Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra (lișiță), 
Gallinula chloropus (găinușă de baltă),  Himantopus 

himantopus (piciorong), Ixobrychus minutus (stârc pitic), 
Larus ridibundus (pescăruș râzător), Nycticorax nycticorax 

(stârc de noapte), Pelecanus onocrotalus (pelican comun), 
Phalacrocorax carbo (cormoran mare), Phalacrocorax 

pygmeus (cormoran mic), Platalea leucorodia (stârc 
lopătar), Plegadis facinellus (țigănuș), Podiceps cristatus 

(corcodel mare), Porzana porzana (cresteț pestriț), Rallus 

aquaticus (cârstel de baltă), Remiz pendulinus (pițigoi de 
stuf),  Sterna albifrons (chiră mica), Sterna hirundo (chiră 
de baltă), Tachybaptus ruficollis (corcodel mic), Tadorna 

tadorna (călifar alb), Vanellus vanellus (nagâț). 
F.2. Localizarea impactului 

cauzat de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
speciilor este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Habitatele acvatice din sit 

F.4. Intensitatea localizata 
a impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe 
chimice - Medie 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine 
si salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de 
activităţi agricole şi forestiere – Scăzută  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat - Medie 
M01.02 Secete și precipitații reduse – Scăzută 
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor - Medie 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte 

chimice  pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din 
situri. Astfel baza trofică se diminuează şi devine săracă în 
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specii existând astfel un risc de lipsă de hrană pentru specii. 
Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de exploatare 
piscicolă precum şi a navigaţiei  creşte deranjul. Dragarea 
lacurilor precum şi a Dunării poate duce în viitor, de 
asemenea, la reducerea bazei trofice. Habitatele acvatice 
sunt cele mai vulnerabile. Schimbările climatice pot afecta 
în viitor calităţile habitatului acestor specii. 

 

Amenințări asupra speciei Ciconia ciconia (barza alba)  
 

Tabelul 100. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciei 

Cod Parametru Descriere 
E.24. Ameninţare 

viitoare 
A02.01 Agricultură intensivă  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice   
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere  
K01.03 Secare  
M01.02 Secete și precipitații reduse 

F.1. Specia Ciconia ciconia 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei 
este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

Zonele agricole şi habitate acvatice din sit 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere – Scăzută 
K01.03 Secare – Medie  
M01.02 Secete și precipitații reduse – Scăzută 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Abandonarea practicilor agricole extensive şi intensificarea 

agriculturii duc la deteriorarea calităţii habitatului în sensul 
diminuării bazei trofice pentru specie. Intensificarea agriculturii cu 
fertilizatori şi îngrășăminte chimice  pot cauza infiltrări în apele 
curgătoare şi lacuri din situri. Astfel baza trofică se diminuează şi 
devine săracă în specii existând astfel un risc de lipsă de hrană 
pentru specie. Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de 
exploatare piscicolă precum şi a navigaţiei  creşte deranjul speciei. 
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Schimbările climatice pot afecta în viitor calităţile habitatului 
speciei. 

 

Presiuni asupra speciilor de ciocănitori  
 

Tabelul 101. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor de ciocănitori 

Cod Parametru Descriere 
E.25. Ameninţare 

viitoare 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice   

F.1. Specii  
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciilor 
de ciocănitori este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 
[descriere] 

Toate zonele forestiere din ariile protejate 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi) 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – 
Ridicată  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice – 
Scăzută  

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Exploatarea pădurii prin reducerea cantităţii de lemn mort şi 

înlocuirea speciilor autohtone cu cele alohtone, reduce nu doar baza 
trofică dar şi posibilitățile de cuibărit ale speciilor de ciocănitori. 
Pădurile din situri sunt limitrofe zonelor agricole, astfel utilizarea 
excesivă a substanţelor chimice, biocide va afecta în timp şi 
pădurile prin diminuarea bazei trofice (hranei).  

 

Amenințări asupra speciilor de păsări răpitoare de zi și barză neagră (Ciconia nigra)  
 

Tabelul 102. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor de păsări răpitoare de zi și barză neagră 

Cod Parametru Descriere 
E.26. Ameninţare viitoare A02.01 Agricultură intensivă  

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
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B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
D02.01 Linii electrice și de telefonie 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat  

F.1. Specii  

F.2. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
speciilor este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Habitatele agricole şi de păduri 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației – Ridicată 
D02.01 Linii electrice și de telefonie – Ridicată 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat - Medie 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Abandonarea practicilor agricole extensive şi intensificarea 

agriculturii duc la deteriorarea calităţii habitatului în sensul 
diminuării bazei trofice. Exploatarea pădurii prin reducerea 
cantităţii de lemn mort şi înlocuirea speciilor autohtone cu cele 
alohtone, reduce nu doar baza trofică dar şi posibilitățile de cuibărit 
ale speciilor de răpitoare și barză neagră. Pădurile din situri sunt 
limitrofe zonelor agricole, astfel utilizarea excesivă a substanţelor 
chimice, biocide va afecta în timp şi pădurile prin diminuarea bazei 
trofice.  

 

Amenințări asupra speciilor de păsări nocturne și crepusculare din habitate deschise și 
semideschise 

 
Tabelul 103. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciilor nocturne și crepusculare 
Cod Parametru Descriere 
E.27. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 

F.1. Specii Asio otus (ciuf de pădure), Athene noctua (cucuvea), 
Caprimulgus europeus (caprimulg), Coturnix coturnix 

(prepeliță), Locustella luscinioides (grelușel de stuf), Strix aluco 

(huhurez mic). 
F.2. Localizarea Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei 
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impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Toate habitatele din sit cu excepția celor acvatice 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice - 
Medie 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației - Medie 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat - Ridicată 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Exploatarea pădurii prin reducerea cantităţii de lemn mort şi 

înlocuirea speciilor autohtone cu cele alohtone, reduce nu doar 
baza trofică dar şi posibilitățile de cuibărit ale speciilor. Pădurile 
din situri sunt limitrofe zonelor agricole, astfel utilizarea excesivă 
a substanţelor chimice, biocide va afecta în timp şi pădurile prin 
diminuarea bazei trofice.  

 

Amenințări asupra speciilor de păsări răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație 
 

Tabelul 104. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație 

Cod Parametru Descriere 
E.28. Ameninţare viitoare F03.01 Vânătoarea  

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj  
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
M01.02 Secete și precipitații reduse 

F.1. Specii Accipiter nisus (uliu păsărar), Accipiter gentilis (uliu porumbar), 
Aquila clanga (acvilă țipătoare mare), Buteo buteo (șorecar 
comun), Buteo lagopus (șorecar încălțat), Buteo rufinus (șorecar 
mare), Ciconia ciconia (barză albă), Ciconia nigra (barză neagră), 
Circaetus gallicus (șerpar), Circus aeruginosus (erete de stuf), 
Circus cyaneus (erete vânăt), Circus macrourus (erete alb), Falco 

cherug (șoim dunărean), Falco columbarius (șoimuleț de iarnă), 
Falco naumanni (vânturel mic) , Falco peregrinus (șoim călător), 
Falco subbuteo (șoimul rândunelelor), Haliaeetus albicilla (vultur 
codalb), Milvus migrans (gaie neagră), Pelecanus crispus (pelican 
creț), Pelecanus onocrotalus (pelican comun). 

F.2. Localizarea 
impactului cauzat 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
speciilor este prezentată în Anexa 4. 
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de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Habitatele acvatice, zonele agricole şi împădurite din sit 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

F03.01 Vânătoarea  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută  
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate – Scăzută  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
M01.02 Secete și precipitații reduse 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de exploatare piscicolă 

precum şi a navigaţiei  creşte deranjul speciilor. Dragarea lacurilor 
precum şi a Dunării poate duce în viitor, de asemenea, la reducerea 
bazei trofice. Habitatele acvatice sunt cele mai vulnerabile. 
Schimbările climatice pot afecta în viitor calităţile habitatului 
speciilor aflate în migrație. 

 

Amenințări asupra speciilor de păsări acvatice aflate în migrație 
 

Tabelul 105. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor acvatice aflate în migrație 

Cod Parametru Descriere 
E.29. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  

F03.01 Vânătoarea  
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 
K01.03 Secare  
M01.02 Secete și precipitații reduse 

F.1. Specii Actitis hypoleucos (fluierar de munte), Anas acuta (rața sulițar), 

Anas clypeata (rața lingurar), Anas crecca (rața mică), Anas 

Penelope (rața fluierătoare), Anas platyrhynchos (rața mare), 

Anas querquedula (rață cârâitoare), Anas strepera, (rața 

pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea purpurea (stârc 

roșu), Ardeola ralloides (stârc galben), Aythya nyroca (rața 

roșietică), Aythya ferina (rața cu cap castaniu), Aythya fuligula 

(rața moțată), Calidris alpina (fugaci de țărm), Calidris minuta 
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(fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic), Charadrius 

alexandrinus (prundăraș de sărătură), Charadrius dubius 

(prundăraș gulerat mic), Chlidonias hybridus (chirighiță cu obraz 

alb), Chlidonias niger (chirighiță neagră), Circus aeruginosus 

(eretele de stuf), Haliaeetus albicilla (vulturul codalb), Cygnus 

Cygnus (lebăda de iarnă), Cygnus olor (lebșda de vară), Egretta 

alba (egretă mare), Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra 

(lișiță), Gallinago gallinago (becațină comună), Gavia arctica 

(cufundar polar), Gelochelidon nilotica (pescăriță râzătoare), 

Haemantopus ostralegus (scoicar), Himantopus himantopus 

(piciorong), Larus cachinnans (pescăruș de Marea Caspică), 

Larus canus (pescăruș sur), Larus genei (pescăruș rozalb), Larus 

melanocephalus (pescăruș cu cap negru), Larus minutus 

(pescăruș mic), Larus ridibundus (pescăruș râzător), Limosa 

limosa (sitar de mal), Mergus albellus (ferestraș mic), Netta 

rufina (rață cu ciuf), Numenius arquata (culic mare), Nycticorax 

nycticorax (stârc de noapte), Oxyura leucocephala (rață cu cap 

alb), Phalacrocorax carbo (cormorant mare), Phalacrocorax 

pygmeus (cormorant mic), Philomachus pugnax (bătăuș), 

Platalea leucorodia (stârc lopătar), Plegadis facinellus (țigănuș), 

Pluvialis apricaria (ploier auriu), Podiceps cristatus (corcodel 

mare), Recurvirostra avosetta (avosetă), Sterna caspia (pescăriță 

mare), Sterna hirundo (chiră de baltă), Tachybaptus ruficollis 

(corcodel mic), Tadorna tadorna (călifar alb), Tringa erythropus 

(fluierar negru), Tringa glareola (fluierar de mlaștină), Tringa 

nebularia (fluierar cu picioare verzi), Tringa ochropus (fluierar 

de zăvoi), Tringa stagnatilis (fluierar de lac), Tringa totanus 

(fluierar cu picioare roșii), Vanellus vanellus (nagâț).  

F.2. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
speciilor este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Habitatele acvatice, în special malurile lacurilor dar şi zonele 
agricole. 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  - 
Medie 
F03.01 Vânătoarea - Medie 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 
salmastre)  
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere - Medie 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
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habitat - Medie 
K01.03 Secare - Medie 
M01.02 Secete și precipitații reduse - Medie 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte chimice  

pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din situri. Astfel 
baza trofică se diminuează şi devine săracă în specii existând astfel 
un risc de diminuare a hranei. Intensificarea activităţilor de 
vânătoare şi de exploatare piscicolă precum şi a navigaţiei  creşte 
deranjul speciilor. Dragarea lacurilor precum şi a Dunării poate 
duce în viitor, de asemenea, la reducerea bazei trofice. Habitatele 
acvatice sunt cele mai vulnerabile. Schimbările climatice pot afecta 
în viitor calităţile habitatelor. 

 

Amenințări asupra speciilor de păsări paseriforme 
 

Tabelul 106. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 
speciilor de paseriforme 

Cod Parametru Descriere 
E.30. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
F03.01 Vânătoarea  
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj  
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat 

F.1. Specii Carduelis cannabina (cânepar), Carduelis carduelis (sticlete), 
Carduelis chloris (florinte), Carduelis spinus (scatiu), Erithacus 

rubecula (măcăleandru), Fringilla coelebs (cinteză de vară), 
Fringilla montifringilla (cinteză de iarnă), Hirundo rustica 

(rândunică), Locustella luscinioides (grelușel de stuf), Motacilla 

alba (codobatură alba), Motacilla flava (codobatură galbenă), 
Oriolus oriolus (grangur), Phylloscopus collybita (pitulice de 
munte), Phylloscopus sibilatrix (pitulice sfârâitoare), Serinus 

serinus (cănăraș), Pastor roseus (lăcustar), Sturnus vulgaris 

(graur), Sylvia nisoria (silvie porumbacă), Upupa epops (pupăză). 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor  
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
speciilor este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor [descriere] 

Toate habitatele terestre din arealele ariilor protejate 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice - 
Scăzută 
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației - Medie 
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de ameninţările 
viitoare asupra 
speciilor 

F03.01 Vânătoarea - Scăzută 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Medie 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 
habitat– Medie 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Abandonarea practicilor agricole extensive şi intensificarea 

agriculturii duc la deteriorarea calităţii habitatelor în sensul 
diminuării bazei trofice. Schimbările climatice vor afecta cu 
siguranţă în viitor populaţiile acestor specii în situri. 

 

II.3.2.4. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 

Lutra lutra (vidra) 

 
1355 Lutra lutra (vidra) 

 
Tabelul 107. Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 
Cod Parametru Descriere 
E.31. Ameninţare viitoare F Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și 

silvicultura 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor sălbatice (terestre) 
F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj   
 

H Poluare 

H01 Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și 
salmastre) 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate 
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 

K01 procesele naturale abiotice (lente) 
K01.03 Secare  
 

F.1. Specia 1355 – Lutra lutra 
F.2. Localizarea 

impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei 
Lutra lutra este prezentată în Anexa 4. 

F.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei [descriere] 

F03.02.03 - În trecut în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu au 
existat cazuri de braconaj însă în prezent nu există informații 
despre noi cazuri de braconaj al speciei vidră. Însă pe viitor pot 
apărea cazuri de aceea trebuie luate măsuri pentru a combate astfel 
de infracțiuni. O amenințare pe viitor poate apărea în preajma 
zonelor importante de pentru pescuit și a amenajărilor piscicole. 
H01.08 - Sistemul de canalizare în multe din localitățile riverane 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu lipsește iar în cazul în care 
există apele uzate menajere nu sunt epurate complet, stațiile de 
epurare fiind neconforme. Aceată amenințare pune presiune 
îndeosebi pe zona lacurilor: Mostiștea, Dorobanțu și Gălățui. O 
amenințare o constituie și zona orașelor Călărași și Oltenița. 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală 

IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 206 
 

F.4. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
speciei 

Ridicată (R):  
presiunea F03.02.03 
 
Medie (M):  
presiunea K01.03 
presiunea H01.08 

F.5. Confidenţialitate Informații publice 
F.6. Detalii Amenințarea F03.02.03 – La nivel național braconajul speciei 

vidră este unul ridicat, îndeosebi în zonele în care acestea au o 
densitate mare și în zonele în care există ferme piscicole sau 
localnicii trăiesc din exploatarea resurselor piscicole. În trecut în 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu au existat cazuri de 
braconaj însă în prezent nu există informații despre noi cazuri de 
braconaj al speciei vidră. 
Însă pe viitor pot apărea cazuri de aceea trebuiesc luate măsuri 
pentru a combate astfel de infracțiuni. 
Amenințarea H01.02 și H01.08  - Frecvența inundațiilor în 
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu este una mare, astfel există 
riscul poluării apelor de suprafață prin inundarea unităților 
industriale riverane sitului. În acest mod există riscul introducerii 
de substanțe chimice periculoase ce pot avea un puternic impact 
asupra populației de vidră și faunei acvatice, specii pradă ce intră 
în dieta vidrei. 
Amenințarea H01.08 - Sistemul de canalizare în multe din 
localitățile riverane ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu lipsește 
iar în cazul în care există apele uzate menajere nu sunt epurate 
complet, stațiile de epurare fiind neconforme. Astfel apele uzate 
menajere ajung în apa bălților riverane și Dunăre îmbogățind 
cantitatea de substanțe chimice nocive crescând gradul de 
bioacumulare în organismul vidrei. 
Amenințarea K01.03 - Este un fenomen natural extrem ce poate 
apare în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în 
perioada verii în zonele cu pârâuri, canale sau bălți determinând 
astfel vidrele din aceste teritorii să intre în competiție pentru hrană 
cu celelalte exemplare de vidră aflate deja în teritoriu. 
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II.4. EVALUAREA IMPACTURILOR ASUPRA TIPURILOR DE HABITATE 
 

II.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de 
habitate 
 

6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 

Tabelul 1081.  Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 
tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală A Agricultura 

A03 Cosire/tăiere a pășunii 
A03.03 Abandonarea /lipsa cosirii 
A04 Pășunatul 
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale 
 
D Rețele de comunicații 
D01 Drumuri, poteci și căi ferate 
D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism 
 
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 
K02 Evoluție biocenotică, succesiune 
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 
 
M Schimbări globale 

M02 Schimbarea condițiilor biotice 
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 

G.1. Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

G.2. Codul unic al 
tipului de habitat 

6510 

G.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 
[geometrie] 

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra habitatului 
de interes comunitar 6510 este prezentată în Anexa 5. 

G.4. Localizarea 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 
[descriere] 

Pentru presiunile A03.03, A04.01.05:  de la localitatea Cunești până 
la Dorobanțu, în sudul canalului, pe toată lungimea acestuia; în 
localitatea Ciocănești, în Parcul din nord-estul Piscicola Ciocănești 
de-a lungul părții nordice a canalului; pajiștea din nord și nord-vestul 
Piscicola Ciocănești, pajiștea din sudul localității Dorobanțu, între 
cele două canale. 
Pentru presiunea D01.01: pajiștea din nord și nord-vestul Piscicola 
Ciocănești, pajiștea din sudul localității Dorobanțu, între cele două 
canale. 
Pentru presiunea K02.01: de la localitatea Cunești până la 
Dorobanțu, în sudul canalului, pe toată lungimea acestuia; în 
localitatea Ciocănești, în Parcul din nord-estul Piscicola Ciocănești 
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de-a lungul părții nordice a canalului; pajiștea din nord și nord-vestul 
Piscicola Ciocănești, pajiștea din sudul localității Dorobanțu, între 
cele două canale. 
Pentru presiunea M02.01: pajiștea din nord și nord-vestul Piscicola 
Ciocănești, între canal și lac; pajiștea din sudul localității Dorobanțu, 
între cele două canale. 
Pentru presiunea M02.03: de la localitatea Cunești până la 
Dorobanțu, în sudul canalului, pe toată lungimea acestuia; în 
localitatea Ciocănești, în Parcul din nord-estul Piscicola Ciocănești 
de-a lungul părții nordice a canalului; pajiștea din nord și nord-vestul 
Piscicola Ciocănești, pajiștea din sudul localității Dorobanțu, între 
cele două canale. 

G.5. Intensitatea 
localizată a 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 

Ridicată (R): presiunea A03.03  
Ridicată (R): presiunea: A04.01.05,  
Scăzută (S): presiunea D01.01 
Ridicată (R): presiunea K02.01 
Ridicată (R): presiunea M02.01 
Ridicată (R): presiunea M02.03 

G.6. Confidențialitate Informații publice 
G.7. Detalii Presiunea A03.03. - Abandonarea cositului este un fenomen care are 

loc la nivel național, iar situl  ROSCI0131 nu face excepție. În cazul 
de față s-a constatat prezența acestui fenomen la nivelul întregului 
sit, pajiștile fiind utilizate, fără excepție, ca pășuni. Aceasta este o 
presiune cu impact negativ asupra calității fânețelor. 
Presiunea A04.01.05- La nivelul siturilor se practică pășunatul 
intensiv, de tip mixt (ovine, bovine, caprine, cabaline), având în 
vedere că una dintre activitățile predominante în aproape toate 
localitățile limitrofe siturilor este creșterea animalelor. Pășunatul are 
impact negativ asupra calității fânețelor, transformându-le în pășune. 
Presiunea D01.01 - drumurile și potecile tasează solul, reduc 
suprafața habitatului, favorizează pătrunderea speciilor invazive și a 
buruienilor. 
Presiunea K02.01 - În prezent fitocenozele candidate la habitatul 
6510 aparțin as. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. Scherrer 1925 
subass. festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se dezvoltă pe 
soluri brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-umede, 
fertile, slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca 

pratensis și Alopecurus pratense.  
Menționăm că la nivelul sitului suprafețele ocupate de fitocenoze de 
acest tip sunt foarte puține, specia diferențială fiind Festuca 

pratensis.  
Au fost identificate fitocenoze ale as. Alopecuretrum ventricosi 
Turenschi 1966  syn. Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae 
(Moor 1958) Oberd et Müller 1961 alopecuretosum arundinaceae 
(Turenschi 1966) Chifu 1995. Evoluția sindinamică a acestei as. este 
spre instalarea fitocenozelor mezofile de Agrostetum stoloniferae și  
Poëtum pratense, cea din urmă fiind mai lentă din cauza umidității 
substratului (Sanda et al. 2008).  
Pajiștile din sit (candidate la habitatul 6510) exceptând mici 
suprafețe unde este prezentă subass. festucetosum pratensis, sunt de 
tipul Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu 

(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală 

IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 209 
 

trivialis Soó 1940. 
În luncile periodic inundate se dezvoltă insular ssas. caricetosum 

hirtae Sanda et al. 2001 a as. Rorippo austriacae-Agropyretum 

repentis (Timár 1947) R. Tüxen 1950. 
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile cu 
valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis 

glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus lanatus). 
Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca pratensis, F. 

arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa bulbosa, Agrostis 

stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium pratense, Plantago 

lanceolata, Taraxacum officinale, Galium palustre, Potentilla 

reptans, Ranunculus repens, Juncus inflexus, Lysimachia 

nummularia, Carex hirta, Rumex crispus, Ranunculus bulbosus, 

Veronica officinalis, Trifolium repens, Rorippa austriaca. 
Presiunea M02.01 - As. Alopecuretrum ventricosi Turenschi 1966 
syn. Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) 
Oberd et Müller 1961 alopecuretosum arundinaceae (Turenschi 
1966) Chifu 1995 este încadrată de EUR 27 și EUR 28 la habitatul 
6510. Însă această as. se instalează pe soluri lăcoviștite, ușor 
salinizate și este încadrată de autorii români (justificat de altfel) în 
Agrostion stoloniferae și, respectiv, habitatul 6440 (Pajişti aluviale 
ale văilor râurilor din Cnidion dubii). 
As. Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 ce este 
încadrată la R3716 Pajiști danubiano-pontice de Poa pratensis, 

Festuca pratensis și Alopecurus pratensis este și ea încadrată la 6440 
(Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii). 
Nu există informații despre compoziția floristică a pajiștilor din acest 
sit astfel încât să avem certitudinea că anterior acestor studii 
compoziția floristică era tipică pentru habitatul 6510. Luând 
formularul standard al sitului ca unică și pertinentă sursă de 
informații putem spune că la momentul actual habitatul se va 
deteriora prin pășunare și lipsa cosirii și ar putea fi restaurat prin 
cosire, fertilizare și reintroducerea speciilor caracteristice și 
edificatoare ale acestuia (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, 

Pastinaca sativa ). 
Presiunea M02.03 De menționat că specia Arrhenatherum elatium 

lipsește cu desăvârșire, mai mult, nu a fost identificată în nici un 
coronim din sit sau împrejurimi. De asemenea, nici alte specii 
indicatoare ale habitatului nu au fost identificate cu indici de 
abundență dominanță specifici asociației edificatoare a habitatului: 
Pastinaca sativa, Salvia nemorosa, Onobrychis viciifolia, Alopecurus 

pratense, Trisetum flavescens – neidentificat; Dactylis glomerata, 

Trifolium pratense – pe alocuri. 
Nu avem informații, anterioare acestui studiu, despre existența 
speciei Arrhenatherum elatium în aceste pajiști. 
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3130  Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae 
și/sau Isoëto-Nanojuncetea 

 
Tabelul 1092. Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

tipurilor de habitate 
Cod Parametru Descriere 
A.2. Presiune actuală A Agricultura 

A04 Pășunatul 
A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale 
A08 Fertilizarea (cu îngrășământ) 
 
D Rețele de comunicații 
D01 Drumuri, poteci și căi ferate 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
 
E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială 
E03 Descărcări 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de 
agrement  
 
I Specii invazive, alte probleme ale speciilor şi genele 
I01 Specii invazive non-native (alogene)  
 
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 
K02 Evoluție biocenotică, succesiune 
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 
K02.02 Acumularea de material organic 

G.1. Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

G.2. Codul unic al 
tipului de habitat 

3130 

G.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 
[geometrie] 

Harta impactului cauzat de presiunile actuale și a intensității 
impactului asupra habitatului de interes comunitar 3130 este 
prezentată în Anexa 5. 

G.4. Localizarea 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 
[descriere] 

Pentru presiunea A04.01.05 impactul este localizat în toate 
suprafețele ocupate de habitatul 3130, la limita localității 
Independența, pe malurile canalului; în proximitatea canalului de pe 
raza localității Independența se află o stână, animalele fiind duse la 
păscut pe malurile canalului și pe miriștea aflată lângă canal. 
Pentru presiunea A08: impactul este localizat în suprafețele ocupate 
de habitatul 3130, pe cele două maluri ale canalului Independența. La 
ieșirea din localitatea Independența, în proximitatea canalului pe 
malurile căruia a fost identificat habitatul 3130 se află terenuri 
agricole cultivate cu porumb, pepeni verzi, grâu, orz, ovăz, floarea-
soarelui ș.a., care sunt fertilizate cu îngrășământ. 
Pentru presiunea D01.02: impactul este localizat între malul canalului 
de lângă localitatea Independența, unde a fost identificat habitatul 
3130 și terenurile agricole din jur, între acestea fiind numeroase 
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drumuri nemodernizate de acces la aceste terenuri agricole. 
Pentru presiunea E03.01: impactul este localizat pe o suprafață de cca 
500 m2 din habitatul 3130 de pe malul canalului Independența, la 
ieșirea din localitate și aproape de stâna amplasată lângă canal. Pe o 
suprafață situată între terenurile agricole și suprafața pe care a fost 
identificat habitatul 3130 sunt prezente numeroase deșeuri menajere 
depozitate necorespunzător și care au fost răspândite de vânt ajungând 
în habitatul 3130. 
Pentru presiunea I01: impactul cauzat de această presiune este 
localizat în anumite puncte din habitatul 3130 identificat pe malurile 
canalului de pe raza localității Independența unde au fost observate un 
număr mare de specii invazive în proximitatea habitatului. Astfel, 
impactul cauzat de această presiune a fost observat la limita sitului de 
lângă drumul 307A – în suprafața habitatului situată spre fitocenozele 
de Phragmites australis de pe malul canalului; pe malul canalului, în 
zona ocupată de habitat și care este situată în proximitatea stânei; pe 
malul opus al canalului, pe toată suprafața habitatului. 
Pentru presiunea K02.01: impactul cauzat de această presiune este 
localizat în habitatul 3130 de pe malul canalului Independența, la 
limita sitului de lângă drumul 307A - în zona ocupată de speciile 
invazive de lângă habitat și care au sufocat habitatul pe o porțiune, 
suprafață localizată spre fitocenozele de Phragmites australis de 
lângă canal; impactul a mai fost localizat și pe malul opus al canalului 
față de malul unde se află stâna.  
Pentru presiunea K02.02: impactul este localizat pe malurile canalului 
Independența, în zona de lângă drumul 307A și pe malul canalului 
situat pe latura opusă față de stână. 

G.5. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 

Medie (M): presiunea A04.01.05. 
Scăzută (S): presiunea A08. 
Scăzută (S): presiunea D01.02. 
Medie (M): presiunea E03.01. 
Medie (M): presiunea I01. 
Ridicată (R): presiunea K02.01. 
Medie (M) - în zona de lângă drumul 307A și pe malul canalului 
situat pe latura opusă față de stână: presiunea K02.02. 

G.6. Confidențialitate Informații publice 
G.7. Detalii Presiunea A04.01.05: La nivelul sitului se practică pășunatul intensiv, 

de tip mixt (ovine, bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una 
dintre activitățile predominante în aproape toate localitățile limitrofe 
siturilor este creșterea animalelor. Această activitate se desfășoară în 
cadrul siturilor și pe unele zone înierbate, învecinate bazinelor 
acvatice, așa cum a fost observat în cazul habitatului vizat, localizat 
pe malurile canalului de la Independența. Suprapăşunatul intensiv al 
oilor și în amestec de animale duce la schimbarea compoziţiei 
specifice a fitocenozelor care edifică habitatul, poate duce la dispariţia 
completă a unor specii de plante, este principalul factor responsabil de 
tasarea şi eroziunea solului. Poate provoca daune mari habitatelor 
umede, mai ales dacă este vorba de efective mari de animale, prin 
tasarea şi eroziunea solului. Presiunile au un impact de intensitate 
medie asupra habitatului 3130. 
Presiunea A08: prin folosirea excesivă a îngrășămintelor și a altor 
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substanțe chimice, care se infiltrează din terenurile arabile aflate în 
proximitatea habitatului, se schimbă compoziția vegetației habitatului 
3130, prin instalarea buruienilor nitrofile. Presiunea are un impact de 
intensitate scăzută asupra habitatului 3130. 
Presiunea D01.01: Drumurile din jurul canalului sunt în special 
drumuri de exploatare agricolă situate de-a lungul canalului; 
Drumurile de ţară care permit accesul la terenurile agricole şi stâna 
din preajma canalului, sunt uneori lăţite. În cazul habitatului 3130, 
instalat pe malurile canalului, unde se află cu precădere drumurile de 
acces, lăţirea drumurilor duce la o ușoară deteriorare a habitatului. 
Presiunea are un impact de intensitate scăzută asupra habitatului 
3130. 
Presiunea E03.01: Managementul deșeurilor este defectuos în special 
în localitățile situate în proximitatea sitului. Prezența deșeurilor poate 
fi întâlnită pe toată suprafața siturilor cu o pondere mai mare în 
preajma localităților, fermelor și locurilor de pescuit, unde apar 
adevărate gropi de gunoi neconforme, ce au impact negativ atât 
asupra habitatelor de apă dulce, cât și asupra peisajului. Pe lângă 
deșeurile menajere evacuate la marginea localităților și în interiorul 
sitului, la apariția și acumularea deșeurilor contribuie și activitățile 
conectate cu pășunatul și cu exploatarea lemnului. 

 
Deșeuri menajere, peturi, depozitate inadecvat în apropierea 

habitatului 3130 – lângă canalul de pe raza localității Independența și 
în proximitatea stânei amplasate la limita sitului (Foto V. Boruz) 

S-a observat o mare cantitate de gunoi de grajd și deșeuri menajere 
depozitate inadecvat lângă canalul de la Independența, la limita 
sitului. Deșeurile menajere sunt răspândite de vânt pe suprafețe mari, 
fiind prezente și pe o suprafață importantă din habitatul 3130. 
Prezența gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere favorizează 
înmulțirea speciilor ruderale și răspândirea speciilor invazive care au 
un impact negativ asupra biodiversității, respectiv asupra habitatului 
3130, prin extinderea zonelor ruderalizate. Acest aspect poate duce la: 
1) pierdere directă de habitat, 2) diminuare calitativă a habitatului 
(otrăvirea solului cu materiale provenite din gunoaie solide). 
Presiunea are un impact de intensitate medie asupra habitatului 3130. 
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Deșeuri menajere (peturi, saci de plastic, folii) răspândite în habitatul 
3130, pe malul canalului de la localitatea Independența (Foto Violeta 

Boruz) 
 
Presiunea I01: Această presiune este strâns legată de activitățile 
antropice. Astfel, s-au înmulțit foarte mult speciile invazive, cum ar fi 
Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Amaranthus retroflexus, A. 
albus, A. crispus, Daucus carota, Datura stramonium, Erigeron 

canadensis, specii de Chenopodiaceae ș.a., aceste specii invadează 
habitatele naturale şi elimină speciile native prin competiţie directă. 
La limita sitului de lângă drumul 307A, la localitatea Independența, 
habitatul 3130 este sufocat pe o suprafață importantă de specii 
invazive, acestea înlocuind speciile caracteristice habitatului 3130. 
Presiunea are un impact de intensitate medie asupra habitatului 3130. 

  
Aspect general cu habitatul 3130 care își micșorează suprafața 
datorită speciilor invazive care elimină speciile caracteristice 

habitatului – lângă canalul de la localitatea Independența (Foto 
Violeta Boruz) 

Presiunea K02.01: Schimbarea compoziţiei de specii în habitatul vizat 
este strâns legată de alte presiuni, cum ar fi A04.01.02, A04.01.05, 
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I01. Cele mai profunde schimbări în structură, compoziţie specifică şi 
funcţii sunt induse de suprapăşunatul cu oi și în amestec de animale, 
prezența speciilor alogene invazive şi creşterea vegetaţiei arbustive 
nedorite. Presiunea are un impact de intensitate ridicată asupra 
habitatului 3130 la limita sitului de lângă drumul 307A - în zona 
ocupată de speciile invazive de lângă habitat și care au sufocat 
habitatul pe o porțiune, suprafață localizată spre fitocenozele de 
Phragmites australis de lângă canal; impactul de intensitate ridicată a 
mai fost localizat și pe malul opus al canalului față de malul unde se 
află stâna.  
Presiunea K02.02: prin îmbogățirea cu material organic provenit de la 
păsările de apă ce staționează pe aceste terenuri, dar și datorită 
animalelor care pășunează pe malurile canalelor, evoluția vegetației 
se îndreaptă spre instalarea populațiilor specifice alianței Bidention, 
bogate în elemente ca Bidens tripartita, Polygonum minus, 
Echinochloa crus-galli ș.a. Această presiune a fost identificată pe 
suprafețele pășunate, cu efecte semnificative numai în câteva 
poligoane, în special în zona de lângă drumul 307A și malul canalului 
situat pe latura opusă față de stână. Presiunea are un impact de o 
intensitate scăzută - în zona de lângă drumul 307A spre medie - pe 
malul canalului situat pe latura opusă față de stână 

         
Prezența speciilor specifice alianței Bidention, în habitatul 3130, în 

zona de lângă drumul 307A (Foto Violeta Boruz) 
 

 
3150  Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition  

 
Tabelul 1103. Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

tipurilor de habitate 
Cod Parametru Descriere 

A.3. Presiune actuală A Agricultura 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 
A08 Fertilizarea (cu îngrășământ) 
 
H Poluarea 
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H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 

salmastre) 
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi 
agricole şi forestiere 
 
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 
K01 Procese naturale abiotice (lente) 
K01.03 Secare 
K02 Evoluție biocenotică, succesiune 
K02.03 Eutrofizare (naturală) 

G.1. Clasificarea 
tipului de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

G.2. Codul unic al 
tipului de habitat 

3150 

G.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 
[geometrie] 

Harta impactului cauzat de presiunile actuale și a intensității 
impactului asupra habitatului de interes comunitar 3150 este 
prezentată în Anexa 5. 

G.4. Localizarea 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 
[descriere] 

Pentru presiunile A07 și A08: impactul cauzat de aceste presiuni a 
fost observat în toate canalele și bălțile din sit aflate în proximitatea 
terenurilor agricole. 
Pentru presiunea H01.03: impactul cauzat de această presiune a fost 
observat punctiform pe toate canalele și bălțile din sit. 
Pentru presiunea H01.05: impactul cauzat de această presiune a fost 
observat în toate canalele și bălțile din sit aflate în proximitatea 
terenurilor agricole. 
Pentru presiunea K01.03: canalul dintre Rasa și  Ciocănești. 
Pentru presiunea K02.03: impactul cauzat de această presiune a fost 
observat în anumite zone, în toate canalele din sit. 

G.5. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 

Scăzută (S): presiunile A07, A08, H01.03, H01.05, K01.03. 
Medie (M): presiunea K02.03. 

G.6. Confidențialitate Informații publice 
G.7. Detalii Presiunile A07 și A08: Chimicalele și produsele hormonale folosite  

în agricultură pe terenurile arabile adiacente se pot infiltra prin pânza 
freatică în apa bălților și canalelor. Ca efect, apare fenomenul de 
eutrofizare, se produce o dezvoltare accentuată a algelor filamentoase 
în detrimentul macrofitelor acvatice, fiind afectate în mod deosebit 
speciile submerse. De asemenea, îngrășământul artificial utilizat în 
agricultură conduce la eutrofizarea apelor de suprafață, scăzând astfel 
cantitatea de oxigen din apă și conducând la diminuarea numărului de 
specii de macrofite acvatice. Presiunile au un impact de intensitate 
scăzută asupra habitatului acvatic 3150. 
Presiunea H01.03: Un alt fel de poluare a apelor o constituie deșeurile 
solide (predominant plastic dar și metal, sticlă) care ajung în ape în 
cantități mari, mai ales cu ocazia viiturilor. Aceste gunoaie plutitoare 
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pot fi transportate și depuse de apa ridicată la distanțe surprinzător de 
mari. Efectele sunt multiple: pierdere directă de habitate, impact 
vizual negativ. Presiunea are un impact de intensitate scăzută asupra 
habitatului 3150. 
Presiunea H01.05: În vecinătatea celor mai multe canale și bălți din 
sit se practică agricultura, sub formă de monocultură pe suprafețe 
mari. Chimicalele și produsele hormonale folosite în agricultură pe 
terenurile arabile adiacente se pot infiltra prin pânza freatică în apele 
bălților și canalelor. Aceste substanțe au diverse efecte directe și 
indirecte, pot afecta: rata de creștere a macrofitelor acvatice și 
înmulțirea acestor specii de plante, ceea ce are ca urmare o scădere a 
biodiversității în zonele respective. 
Utilizarea produselor biocide, a hormonilor şi a altor substanţe 
chimice în agricultură, pe terenurile agricole din preajma zonelor 
umede din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu are ca urmare și o 
creștere indirectă a gradului de eutrofizare. Ca urmare a acestui fapt, 
se produce o dezvoltare accentuată a algelor filamentoase în 
detrimentul macrofitelor acvatice, fiind afectate în mod deosebit 
speciile submerse din habitatul 3150. Presiunea are un impact de 
intensitate scăzută asupra habitatului 3150. 
Presiunea K01.03: Datorită secetei și precipitațiilor reduse, bălțile 
temporare seacă repede, nivelul apei din canale scade foarte mult, 
impactul secării fiind o mișcare redusă a speciilor, bariere mai înalte, 
lipsă de oxigen. Scăderea nivelului apei produce o concentrare a 
fitoindivizilor, iar în lipsa apei aceste fitocenoze dispar ducând la 
pierderea habitatului. Aceste aspecte pot avea un impact important 
asupra habitatelor de apă dulce care pot dispărea dacă fenomenul 
persistă. Presiunea are un impact de intensitate scăzută asupra 
habitatului 3150. 

 
Canal între Rasa și Ciocănești – aspect din luna august, nivelul apei a 

scăzut considerabil (Foto Violeta Boruz) 
Presiunea K02.02: Această presiune se manifestă în mod negativ 
asupra habitatului vizat. Acumularea de substanțe organice, suspensii, 
în canalele și bălțile din sit duce la o accentuare a eutrofizării ceea ce 
are un efect negativ asupra structurii și funcției habitatelor acvatice. 
Presiunea are un impact de intensitate medie asupra habitatului 3150. 
Presiunea K02.03: Prezența fermelor de animale și a terenurilor 
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agricole fertilizate artificial în interiorul ariei protejate sau riverane 
acesteia, duce la eliberarea de nutrienți ce stimulează înflorirea 
algelor și afectează vegetația acvatică în general, reducând brusc 
cantitatea de oxigen din apă. De asemenea, creșterea temperaturii în 
perioada verii duce la dezvoltarea algelor filamentoase și astfel se 
reduce cantitatea de lumină care pătrunde în apă în zonele unde sunt 
prezente aceste alge și în acest fel sunt afectate speciile submerse din 
habitatul 3150. Acest fenomen este cel mai des întâlnit în bălțile și 
lacurile din preajma terenurilor agricole și fermelor zootehnice. 
Presiunea are un impact de intensitate medie asupra habitatului 3150. 

                  
Fenomenul de “înflorire algală”- canal Ciocănești (Foto Violeta 

Boruz) 
 
 
3270  Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention 

 
Tabelul 1114. Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra 

tipurilor de habitate 
Cod Parametru Descriere 
A.4. Presiune actuală A Agricultura 

A04 Pășunatul 
A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale 
A08 Fertilizarea (cu îngrășământ) 
 
E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială 
E03 Descărcări 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de 
agrement  
 
J Modificări ale sistemului natural 
J01 focul și combaterea incendiilor 
J01.01 incendii 
J03 Alte modificări ale ecosistemelor 
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

G.1. Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

G.2. Codul unic al 3270 
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tipului de habitat 
G.3. Localizarea 

impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 
[geometrie] 

Harta impactului cauzat de presiunile actuale și a intensității 
impactului asupra habitatului de interes comunitar 3130 este 
prezentată în Anexa 5. 

G.4. Localizarea 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 
[descriere] 

Pentru presiunea A04.01.05 impactul este localizat în toate 
suprafețele ocupate de habitatul 3270, de-alungul malului fluviului 
Dunărea și a canalului ce face legătura dintre Mostiștea și Dunăre. 
Pentru presiunea A08: impactul este localizat în suprafețele ocupate 
de habitatul 3270, pe cele două maluri ale canalului Independența. 
Pentru presiunea E03.01: impactul este localizat pe o suprafață de cca 
400 m2 din habitatul 3270 de pe malul canalului Independența, la 
ieșirea din localitate și aproape de stâna amplasată lângă canal.  
J01.01 incendii – presiunea se manifestă în majoritatea zonelor de 
prezentă a habitatului 3270, de-alungul canalului Independența. În 
acea zonă se practică regulat incendierea vegetației ierboase în special 
în perioada de primăvară, dar și toamna. 
J03.01 – De-alungul canalului Independențe s-au observat lucrări de 
consolidare a digurilor și malurilor, acestea conducând la reducerea 
suprafeței habitatului 3270 în sit. 

G.5. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de presiunile 
actuale asupra 
tipului de habitat 

Medie (M): presiunea A04.01.05. 
Scăzută (S): presiunea A08. 
Medie (M): presiunea E03.01. 
Scăzută (S): presiunea J01.01 
Scăzută (S): presiunea J03.01 

G.6. Confidențialitate Informații publice 
G.7. Detalii Presiunea A04.01.05: La nivelul sitului se practică pășunatul intensiv, 

de tip mixt (ovine, bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una 
dintre activitățile predominante în aproape toate localitățile limitrofe 
siturilor este creșterea animalelor. Această activitate se desfășoară în 
cadrul siturilor și pe unele zone înierbate, învecinate bazinelor 
acvatice, așa cum a fost observat în cazul habitatului vizat, localizat 
pe malurile canalului de la Independența. Suprapăşunatul intensiv al 
oilor și în amestec de animale duce la schimbarea compoziţiei 
specifice a fitocenozelor care edifică habitatul, poate duce la dispariţia 
completă a unor specii de plante, este principalul factor responsabil de 
tasarea şi eroziunea solului. Poate provoca daune mari habitatelor 
umede, mai ales dacă este vorba de efective mari de animale, prin 
tasarea şi eroziunea solului. Presiunile au un impact de intensitate 
medie asupra habitatului 3270. 
Presiunea A08: prin folosirea excesivă a îngrășămintelor și a altor 
substanțe chimice, care se infiltrează din terenurile arabile aflate în 
proximitatea habitatului, se schimbă compoziția vegetației habitatului 
3270, prin instalarea buruienilor nitrofile. Presiunea are un impact de 
intensitate scăzută asupra habitatului 3130. 
Presiunea E03.01: Managementul deșeurilor este defectuos în special 
în localitățile situate în proximitatea sitului. Prezența deșeurilor poate 
fi întâlnită pe toată suprafața siturilor cu o pondere mai mare în 
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preajma localităților, fermelor și locurilor de pescuit, unde apar 
adevărate gropi de gunoi neconforme, ce au impact negativ atât 
asupra habitatelor de apă dulce, cât și asupra peisajului.  

 
 

II.4.2. Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de 
habitate 

 
6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 
Tabelul 1125. Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipurilor de habitate 
Cod Parametru Descriere 
B.1. Ameninţare 

viitoare 
A Agricultura 
A03 Cosire/tăiere a pășunii 
A03.03 Abandonarea /lipsa cosirii 
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 
K02 Evoluție biocenotică, succesiune 
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 
M Schimbări globale 

M02 Schimbarea condițiilor biotice 
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 

H.1. Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al 
tipului de habitat 

6510 

H.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 
[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra 
habitatului de interes comunitar 6510 este prezentată în Anexa 6. 

H.4. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 
[descriere] 

Pentru amenințarea A03.03: în toata suprafata ocupata de tipul de 
habitat. 
Pentru amenințarea K02.01: în toata suprafata ocupata de tipul de 
habitat. 
Pentru amenințarea M02.01: în toata suprafata ocupata de tipul de 
habitat. 
Pentru amenințarea M02.03: în toata suprafata ocupata de tipul de 
habitat. 

H.5. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 

Ridicată (R): amenințarea A03.03 
Ridicată (R): amenințarea K02.01 
Ridicată (R): amenințarea M02.01 
Ridicată (R): amenințarea M02.03 

H.6. Confidenţialitate Informații publice 
H.7. Detalii Amenințarea A03.03. - Abandonarea fânețelor datorită prăbușirii 

zootehniei, însoțită de abandonarea activităților umane care au dus la 
crearea și întreținerea acestor pajiști, respectiv a cositului și 
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fertilizării, este o presiune cu impact negativ asupra calității fânețelor. 
Amenințarea K02.01 - Suprafețele utilizate ca fânețe, supuse 
pășunatului intensiv, vor evolua spre comunități vegetale specifice 
pășunilor, cu specii xerofile, ruderale, nitrofile. 
Amenințarea M02.01 - Pășunatul intensiv ca și schimbarea regimului 
hidric determinat de îndiguiri va determina degradarea continuă a 
pajiștilor, ducând la schimbarea compoziției floristice a covorului 
vegetal format din specii mezohigrofile spre o compoziție floristică 
mezo-xerofilă → xerofilă. 
Amenințarea M02.03 - Speciile caracteristice și edificatoare ale 
acestui habitat nu se pot instala de la sine; este necesară intervenția 
umană specializată pentru reintalarea unui astfel de habitat.din punct 
de vedere al eroziunii de suprafata sau adancime. 

 
 
3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae 
și/sau Isoëto-Nanojuncetea.  

 
Tabelul 1136. Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipurilor de habitate 
Cod Parametru Descriere 

B.2. Ameninţare 
viitoare 

A Agricultura 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
A08 Fertilizarea cu îngrășământ  
 
J Modificări ale sistemului natural 
J02.04 Modificări de inundare 
J02.04.02 Lipsa de inundații 
 
M02 Schimbarea condițiilor biotice 
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 

H.1. Clasificarea 
tipului de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al 
tipului de habitat 

3130 

H.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 
[geometrie] 

Harta localizării impactului cauzat de amenințările viitoare și a 
intensității impactului asupra habitatului de interes comunitar 3130 
este prezentată în Anexa 6. 

H.4. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 
[descriere] 

Pentru amenințarea A07: suprafețele ocupate de habitatul 3130, pe 
cele două maluri ale canalului Independența aflate în proximitatea 
terenurilor agricole. Pentru amenințarea A08: suprafețele ocupate de 
habitatul 3130, pe cele două maluri ale canalului Independența, 
aflate în proximitatea terenurilor agricole.  
Pentru amenințarea J02.04.02: malurile canalului Independența. 
Pentru amenințarea M02.01: suprafața ocupată de habitat la limita 
ariei, de la localitatea Independența, lângă drumul 307A și malul 
canalului situat pe latura opusă față de stână. 
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Pentru amenințarea M02.03: suprafața ocupată de habitat la limita 
ariei, de la localitatea Independența, lângă drumul 307A și malul 
canalului situat pe latura opusă față de stână. 

H.5. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 

Medie (M): amenințarea A07. 
Medie (M): amenințarea A08. 
Scăzută (S): amenințare J02.04.02. 
Medie (M):  amenințarea M02.01. 
Medie (M): amenințarea M02.03. 

H.6. Confidenţialitate Informații publice 
H.7. Detalii Amenințările A07 și A08: La ieșirea din localitatea Independența, în 

proximitatea canalului pe malurile căruia a fost identificat habitatul 
3130 se află terenuri agricole cultivate cu porumb, pepeni verzi, 
grâu, orz, ovăz, floarea-soarelui ș.a. Datorită dezvoltării tot mai mari 
a agriculturii precum și a dorinței de obținere a unui profit cât mai 
mare, sunt folosite un număr mare de substanțe chimice, 
îngrășăminte, pesticide etc. Aceste substanțe, prin diverse modalități 
(infiltrare în pânza freatică, spălarea utilajelor sau datorită ploilor 
imediate), pot ajunge în habitatele acvatice din imediata apropiere, în 
acest caz în canalul și malurile canalului de lângă localitatea 
Independența. Odată ajunse în habitatele acvatice, acestea pot avea 
efecte directe și indirecte asupra speciilor. 
Amenințarea J02.04.02: În cazul lipsei de inundații mai mulți ani, pe 
aceste terenuri va avea loc o succesiune a vegetației, respectiv se vor 
instala fitocenoze caracteristice alianței Agrostion stoloniferae. 
Amenințarea M02.01: este în legătură directă cu amenințările I01 și 
J02.04.02, situații în care habitatul va fi deteriorat și înlocuit de alte 
formațiuni vegetale. 
Amenințarea M02.03: este în legătură directă cu amenințările I01 și 
J02.04.02. Speciile caracteristice și edificatoare ale habitatelor 
acvatice nu se pot instala de la sine; este necesară intervenția umană 
specializată pentru reinstalarea unui astfel de habitat. 

 
 
3150  Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition.  

 
Tabelul 1147. Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipurilor de habitate 
Cod Parametru Descriere 

B.3. Ameninţare 
viitoare 

A Agricultura 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
A08 Fertilizarea cu îngrășământ 
 
H Poluarea 
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si 

salmastre) 
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de 
canalizare menajeră şi de ape uzate  
 
M Schimbări globale 
M01 Schimbarea condițiilor biotice 
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M01.02 Secete și precipitații reduse 
M02 Schimbarea condițiilor biotice 
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 

H.1. Clasificarea tipului 
de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al 
tipului de habitat 

3150 

H.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 
[geometrie] 

Harta localizării impactului cauzat de amenințările viitoare și a 
intensității impactului asupra habitatului de interes comunitar 3150 
este prezentată în Anexa 6. 

H.4. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 
[descriere] 

Pentru amenințările A07 și A08: toate canalele și bălțile din sit care 
sunt localizate lângă terenuri agricole. 
Pentru amenințarea H01.08: Toate apele de suprafața din interiorul 
ariilor naturale. 
Pentru amenințările M01.02, M02.01: canalele și bălțile din sit. 

H.5. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 

Medie (M): amenințările A07 și A08. 
Scăzută (S): amenințarea H01.08. 
Scăzută (S): amenințările, M01.02, M02.01. 

H.6. Confidenţialitate Informații publice 
H.7. Detalii Amenințările A07 și A08: Datorită dezvoltării tot mai mari a 

agriculturii precum și a dorinței de obținere a unui profit cât mai 
mare, sunt folosite un număr mare de substanțe chimice, 
îngrășăminte, pesticide etc. Aceste substanțe, prin diverse modalități 
(infiltrare în pânza freatică, spălarea utilajelor sau datorită ploilor 
imediate), pot ajunge în habitatele acvatice din imediata apropiere. 
Odată ajunse în habitatele acvatice, acestea pot avea efecte directe și 
indirecte asupra macrofitelor acvatice. 
Amenințarea H01.02: Frecvența inundațiilor în ROSCI0131 
Oltenița-Mostiștea-Chiciu este una mare, astfel există riscul poluării 
apelor de suprafață prin inundarea unităților industriale riverane 
sitului. În acest mod există riscul introducerii de substanțe chimice 
periculoase ce pot avea un puternic impact asupra habitatelor 
acvatice și implicit asupra habitatului 3150. 
Amenințarea H01.08: Sistemul de canalizare în multe din localitățile 
riverane ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu lipsește iar în cazul 
în care există apele uzate menajere nu sunt epurate complet, stațiile 
de epurare fiind neconforme. Astfel apele uzate menajere ajung în 
apa bălților riverane și a canalelor îmbogățind cantitatea de substanțe 
chimice nocive și pot avea un efect negativ asupra habitatului 3150. 
Amenințarea M01.02: Posibila intensificare a secetei și precipitațiile 
reduse, ca urmare a modificărilor climatice, ar putea avea un impact 
negativ major asupra habitatelor acvatice și implicit asupra 
habitatului 3150. 
Amenințarea M02.01: Schimbarea regimului hidric determinat de 
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îndiguiri va determina degradarea continuă a habitatelor acvatice, 
ducând la schimbarea compoziției floristice și chiar la dispariția 
habitatului 3150. 

 
 
3270  Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention 
 

Tabelul 1158. Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra 
tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 
B.4. Ameninţare 

viitoare 
A Agricultura 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice  
A08 Fertilizarea cu îngrășământ  
 
J Modificări ale sistemului natural 
J02.04 Modificări de inundare 
J02.04.02 Lipsa de inundații 
 
M02 Schimbarea condițiilor biotice 
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 

H.1. Clasificarea 
tipului de habitat 

EC - tip de habitat de importanţă comunitară 

H.2. Codul unic al 
tipului de habitat 

3270 

H.3. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 
[geometrie] 

Harta localizării impactului cauzat de amenințările viitoare și a 
intensității impactului asupra habitatului de interes comunitar 3270 
este prezentată în Anexa 6. 

H.4. Localizarea 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 
[descriere] 

Pentru amenințarea A07: suprafețele ocupate de habitatul 3270, pe 
cele două maluri ale canalului Independența aflate în proximitatea 
terenurilor agricole. Pentru amenințarea A08: suprafețele ocupate de 
habitatul 3270, pe cele două maluri ale canalului Independența, 
aflate în proximitatea terenurilor agricole.  
Pentru amenințarea J02.04.02: De-alungul fluviului Dunărea, în 
zonele cu prezență a habitatului 3270, malurile canalului 
Independența. 
Pentru amenințarea M02.01: amenințare posibilă pe toată suprafața 
ocupată de habitat la nivelul sitului 
 

H.5. Intensitatea 
localizata a 
impactului cauzat 
de ameninţările 
viitoare asupra 
tipului de habitat 

Medie (M): amenințarea A07. 
Medie (M): amenințarea A08. 
Scăzută (S): amenințare J02.04.02. 
Medie (M):  amenințarea M02.01. 
 

H.6. Confidenţialitate Informații publice 
H.7. Detalii - 
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ANEXE 
 

ANEXA 1.  HĂRȚILE PRESIUNILOR ACTUALE LA NIVELUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE 
 

       

   Harta presiunii actuale A01 cultivare  



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 230 
 

      

     Harta presiunii actuale A03.03. Abandonarea_lipsa cosirii 
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Harta presiunii actuale A04.01 Pășunatul intensiv 
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Harta presiunii actuale A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 233 
 

    

Harta presiunii actuale A08 Fertilizarea (cu îngrășământ) 
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Harta presiunii actuale B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 
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Harta presiunii actuale B04 Folosirea biocidelor, hormonilor şi chimicalelor (în pădure) 
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Harta presiunii actuale B05 Folosirea de îngrășăminte 
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 Harta presiunii actuale D01.02 Drumuri, autostrăzi 
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Harta presiunii actuale D02.01 Linii electrice și de telefonie 
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Harta presiunii actuale D03.01.02 Diguri_zone turistice și de agrement 
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Harta presiunii actuale D03.02 Navigație 
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Harta presiunii actuale E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere_deșeuri provenite din baze de agrement 
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Harta presiunii actuale F01.01 Piscicultura intensivă, intensificată 
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Harta presiunii actuale F02.01 Pescuit profesional pasiv 
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Harta presiunii actuale F03.01 Vânătoare 
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ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale F05.04 braconaj 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale G01.01.01 Sporturi nautice motorizate 
 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale H01 Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre) 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu excepția evacuărilor) 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale I01 Specii invazive non-native (alogene) 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale J01.01 Incendii 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone umede și mediul marin) 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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          Harta presiunii actuale J02.04.01 Inundare 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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      Harta presiunii actuale J02.06 Captarea apelor de suprafață 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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       Harta presiunii actuale J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă interioare 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale K01.01 eroziune 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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      Harta presiunii actuale K01.03 Secare 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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   Harta presiunii actuale K02 Evoluție biocenotică, succesiune 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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          Harta presiunii actuale K02.03 Eutrofizare (naturală) 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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        Harta presiunii actuale K03.06 Antagonism cu animale domestice 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta presiunii actuale M01.02 Secete și precipitații reduse 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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            Harta presiunii actuale M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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        Harta presiunii actuale M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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            Harta presiunii actuale M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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ANEXA 2. HĂRȚILE AMENINȚĂRILOR VIITOARE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE  
 

                                       

             Harta amenințării viitoare A02.01 Agricultura intensivă 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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                                                                     Harta amenințării viitoare A03.03. Abandonarea_lipsa cosirii 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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  Harta amenințării viitoare  A04.01 Pășunatul intensiv 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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 Harta amenințării viitoare  A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta amenințării viitoare  A08 Fertilizarea (cu îngrășământ) 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta amenințării viitoare  B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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     Harta amenințării viitoare  C01.01 Extragere de nisip și pietriș 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta amenințării viitoare  D03.02 Navigație 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta amenințării viitoare  F01.01 Piscicultura intensivă, intensificată 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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      Harta amenințării viitoare  F02.01 Pescuit profesional pasiv 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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   n  

Harta amenințării viitoare  G01.01.01 Sporturi nautice motorizate 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta amenințării viitoare  H01.02 Poluarea apelor de suprafață prin inundații 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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    Harta amenințării viitoare  H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități agricole și forestiere 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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    Harta amenințării viitoare  H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de canalizare menajeră și de ape uzate 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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    Harta amenințării viitoare  I01 Specii invazive non-native (alogene) 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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 Harta amenințării viitoare  J02.02.01 Dragare_ îndepărtarea sedimentelor limnice 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta amenințării viitoare  J02.06 Captarea apelor de suprafață 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Harta amenințării viitoare  J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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    Harta amenințării viitoare  J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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     Harta amenințării viitoare  K01.03 Secare 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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    Harta amenințării viitoare  K02 Evoluție biocenotică, succesiune 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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        Harta amenințării viitoare  M01.01 Schimbarea temperaturii (ex. creșterea temperaturii și extremele) 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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            Harta amenințării viitoare  M01.02 Secete și precipitații reduse 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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   Harta amenințării viitoare  M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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       Harta amenințării viitoare  M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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           Harta amenințării viitoare  M02.03 Declinul sau dispariția speciilor 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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ANEXA 3. HĂRȚILE PRESIUNILOR ACTUALE ASUPRA SPECIILOR 
 3.1. Presiuni asupra speciilor de pești 

 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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 3.2. Presiuni asupra speciilor de amfibieni și reptile 

 

 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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 3.3. Presiuni asupra speciilor de păsări 

 

 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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 3.4. Presiuni asupra speciilor de mamifere 

 

 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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ANEXA 4. HĂRȚILE AMENINȚĂRILOR VIITOARE ASUPRA SPECIILOR 
 4.1. Amenințări asupra speciilor de pești 

 

 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 

 

Pagina 325 
 

 

 



Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 

ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni 
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Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), 
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